1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису
ОСАДЦА Марта Зіновіївна
УДК 75.047:7.071.1(477.86) “19/20”
МІСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
___________________ Осадца Марта Зіновіївна

Науковий керівник:
БОЙЧУК Богдан Васильович
кандидат мистецтвознавства, професор
Львів — 2019

2

АНОТАЦІЯ
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Івано-

Франківщини ХХ — початку ХХІ століття. — Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за
спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво». — Львівська національна
академія мистецтв, Львів, 2019.
Зміст

дисертації.

Дисертаційна

праця

є

комплексним

науковим

дослідженням міського краєвиду у творах живопису та графіки художників ІваноФранківщини ХХ — початку ХХІ ст. Міський пейзаж як жанровий різновид у
мистецтві Івано-Франківщини з його художньо-стилістичним розмаїттям та
образно-ідейним наповненням виражає онтологічний аспект ставлення митця до
навколишньої дійсності та відображає спроби художників зафіксувати характер
культурного простору міста в певну історичну епоху. Архітектурний вигляд та
історико-культурні традиції міста становлять сюжетну основу пейзажних творів
митців Івано-Франківщини при застосуванні ними різноманітних образних ходів,
стилістичних пошуків і засобів виразності.
На основі систематизації значного обсягу літературних джерел, аналізу
пейзажних творів із музейних колекцій і приватних збірок висвітлено концепцію
міського пейзажу в образотворчому мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку
ХХІ ст. як цілісного мистецького явища в розмаїтті його образного й
стилістичного трактування та регіональної специфіки. Виявлено основні віхи
розвитку міського краєвиду в контексті мистецьких течій того чи іншого часового
проміжку, окреслено тенденції втілення теми міста у творчості художників ІваноФранківщини окресленого періоду. Проведено мистецтвознавчий аналіз і
типологію

міських

пейзажів

визначених

митців

за

сюжетно-образними,

художньо-композиційними і стилістичними ознаками.
У мистецтвознавчому дослідженні вперше розкрито специфіку художнього
втілення міського краєвиду у творчості митців Івано-Франківщини в контексті
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історичних і культурно-мистецьких реалій ХХ — початку ХХІ ст. та введено в
поле наукового дискурсу чимало персоналій художників Івано-Франківщини та їх
маловідому мистецьку спадщину.
Багатоаспектне дослідження міського краєвиду, актуальне з позицій як
історико-культурної, так і художньої спадщини, зумовило широкий спектр його
подальшого практичного застосування. Практичне значення пропонованої праці
полягає у фактологічному та візуальному доповненні мистецько-краєзнавчих
студій, музейних практик і узагальнюючих праць з історії українського
образотворчого мистецтва, а також в ілюстративному збагаченні різноманітних
видань, що значно розширить уявлення про історію національної художньої
культури зазначеного періоду.
Теоретичне

підґрунтя

задекларованого

дослідження

становили

праці

провідних українських вчених, які порушують питання специфіки українського
краєвиду, визначення витоків й етапів його становлення у розмаїтті мистецьких
напрямів і стилів на тлі загальноєвропейських освітніх і художніх процесів. Це,
зокрема,

праці

Володимира Овсійчука,

Юрія Белічка,

Юрія

Бірюльова,

Олександра Федорука, Лариси Савицької, Наталії Асєєвої, Галини Скляренко,
Богдана Мисюги, Ростислава Шмагала. Суттєво збагатили дослідження жанрової
специфіки міського краєвиду ґрунтовні розвідки культурологів, істориків,
мистецтвознавців, публікації яких визначають загальні принципи зображення
міста і слугують методологічним орієнтиром для виявлення аналогічних явищ.
Попри наявність багатьох праць із питань пейзажного живопису, недослідженою
залишається тема міського краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку
ХХІ ст., певні аспекти якої увиразнюються на тлі загальних тенденцій розвитку
пейзажу та висвітлення творчих біографій художників.
Методологічні засади дослідження ґрунтуються на комплексному підході до
розкриття проблематики міського пейзажу. Для систематизації джерельної бази та
опрацювання фактологічного матеріалу, аналізу фахової літератури обрано метод
хронологічно-історіографічного

аналізу,

що

дозволило

окреслити

коло

проблемних питань стосовно розвитку міського краєвиду. Висвітлення витоків і
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становлення міського пейзажу в контексті історико-культурних традицій
досліджуваного регіону ґрунтується на засадах порівняльно-історичного й
реконструктивного методів; виокремлення його історичних віх у поступальному
розвитку мистецтва здійснюється на основі хронологічного методу. Образнозмістову специфіку та художньо-стилістичні, композиційні й типологічні
особливості трактування теми міста у творах станкового малярства і графіки
Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. розглянуто на засадах стилістичного і
типологічного методів мистецтвознавчого аналізу. Метод аналізу та синтезу дає
змогу поєднати досліджувані явища в цілісному систематизованому викладі у
хронологічній послідовності.
Джерельну базу дослідження становили мистецькі твори художників із
музейних колекцій і приватних збірок, архівні матеріали, каталоги творів, буклети
творчих виставок і мистецьких пленерів, публікації у наукових періодичних
виданнях. Залучений для дослідження фактологічний матеріал зібрано під час
безпосереднього спілкування з митцями.
На матеріалі іконопису та графічних зображень кінця ХVІ — початку ХІХ ст.
розглянуто історико-культурні передумови становлення міського краєвиду в
контексті художніх процесів. Встановлено, що посилення достовірності в
ікономалярстві Прикарпаття XVII–XVIIІ ст. призвело до змін канонічних
композиційних схем, в які дедалі частіше вводились мотиви архітектурного
оточення. Доведено, що подальший розвиток видового пейзажу першої половини
ХІХ ст. у контексті естетики романтизму відзначився панорамними й
фрагментарними

композиційними

побудовами,

оповідальним

характером

зображеного, акцентами найвиразніших будівель того чи іншого міста,
історичного й культурного антуражу, пріоритетністю мотиву замкових руїн й
інших старожитностей.
Образно-стилістичне вирішення архітектурних мотивів на зламі ХІХ–ХХ ст.
трансформувалося від академічних тенденцій, які переважали в краєвидах
останньої третини ХІХ ст., до новаторських художніх пошуків у руслі
західноєвропейських мистецьких течій, які відображалися на тематиці й
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інтерпретації зображення. Діапазон тематичного звучання й художнього змісту
міських мотивів відзначився пошуками національної складової та оновився
розмаїттям

модерністичних

напрямів

і

течій,

властивих

тогочасному

європейському мистецтву. З’ясовано, що поступовий відхід від традиційних
реалістичних художніх принципів у мистецтві регіону позначився впливом
імпресіоністичної, експресіоністичної стилістик. Прикарпатські

художники

значно збагатили місцеву малярську традицію міського пейзажу шляхом
стилістичного новаторства, оперуючи різноманітними образно-пластичними
засобами, утвердивши й продовживши ідею національної ідентичності пейзажу,
його самобутності й своєрідних локальних ознак.
Мистецьке середовище європейських міст (Краків, Мюнхен, Берлін, Париж),
де здобували освіту західноукраїнські художники на початку ХХ ст., мало
своєрідний вплив на світосприйняття майбутніх митців та на образне відтворення
архітектурних краєвидів. Традиція зображення міста у творах художників 1920–
30-х

рр.,

які,

спираючись

на

засади

імпресіонізму,

експресіонізму,

абстракціонізму, шукали нових засобів виразності, пластичної єдності змісту й
форми, позначилась надбанням своєрідних локальних ознак. З’ясовано, що
колористичні, композиційні характеристики, а також сюжетне наповнення
міських

пейзажів

художників,

які

творили

на

теренах

тодішньої

Станиславівщини, значною мірою склалися під впливом новітньої естетики міста
й експериментаторських пошуків європейських мистецьких центрів. Відзначено
посилений інтерес до міської тематики митців творчого угрупування «Оріон», що
існувало протягом 1930-х рр. У першій третині ХХ ст. оновлене сприйняття міста
відобразилось, насамперед, у творах художників, котрі входили до мистецьких
об’єднань краю (Е. Дубрава, В. Лучинський, Ґ. Розмус), випускників Краківської
академії

мистецтв

(О. Сорохтей,

М. Зорій,

Я. Лукавецький).

Тема

міста

найвиразніше зазвучала у рисунках М. Зорія, у пейзажних творах О. Сорохтея,
Я. Лукавецького.
У контексті історичних подій 1940-х рр. окрему типологічну групу
зображень склали сповнені тривоги й спустошення фрагменти зруйнованих міст.
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Урбаністичні пейзажі 1940-х рр. набули художнього виразу з характерними
мотивами руїн (В. Сидорук, Я. Лукавецький) та окремими прикметами «нової»
дійсності як наслідки воєнних і політичних зрушень.
Художній образ прикарпатських міст у творчості художників ІваноФранківщини 1950–60-х рр. під впливом ідеології соціалістичного реалізму
доповнився деталізацією в зображенні історичних компонентів міської забудови,
ліризмом у змалюванні міських околиць, посиленням жанрової складової завдяки
введенню людських постатей (Я. Лукавецький, П. Сахро, О. Коровай).
Процеси суспільних і культурних перетворень зумовили нові тенденції
втілення художнього образу міста в доробку митців Івано-Франківщини. Цьому
сприяли, насамперед, ті зміни, що відбувалися в архітектурно-просторовому
образі міста 1960–80-х рр.: поява нових споруд, розбудова передмість,
будівництво індустріальних об’єктів. Тенденція до фіксації зміни архітектурного
наповнення міського простору як історичного центру, так й оновлених околиць,
найвиразніше втілилась у живописних імпровізаціях М. Варенні, Б. Готя,
П. Боєчка. Період 1960–80-х рр. зумовив занепад активних формотворчих
пошуків, натомість сприяв відведенню пейзажеві домінантної ролі, передусім
розвитку урбаністичного пейзажу. Водночас образ міста втілився через
опоетизовування міського простору, ліричну настроєвість камерного пейзажу
(М. Зорій, Я. Лукавецький, М. Варення, О. Коровай) та відхід від натурного
мотиву,

умовність

образної

мови,

пріоритетність

формальних

пошуків

(О. Заливаха, О. Заборський, Б. Готь, П. Боєчко, М. Фіголь).
Урбаністичний краєвид у мистецтві Івано-Франківщини на зламі ХХ і
ХХІ ст., формуючись на глибокій спорідненості з народним мистецтвом й
авангардними

експериментами

першої

третини

ХХ

ст.,

зазнав

впливів

різноманітних стилістичних напрямів та індивідуальних уподобань художників
регіону,

що

надало

багатогранності

художньому

образу

міста.

Спектр

виражальних засобів вирізнився широким стильово-образним діапазоном втілення
урбаністичних візій: пленерними завданнями (В. Красьоха, Б. Бринський,
В. Повшик),

ретроспективними

імпровізаціями

(В. Повшик,

В.

Сандюк),
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символічним осмисленням (І. Панчишин, В. Лукань, І. Токарук), декоративним
підходом (М. Якимечко), формальними пошуками у руслі постмодерністських
спрямувань (М. Яремак).
У мистецтві графіки кінця ХХ — початку ХХІ ст. особливого поширення
набуло трактування образу міста в аспекті збереження його історикоархітектурного

спадку.

Стилістичне

прочитання

архітектурного

пейзажу

зумовило обмежений набір виражальних засобів, лаконічність образної мови.
На прикладі пейзажних зображень художників Івано-Франківщини XX —
початку ХХІ ст. у пропонованій праці здійснено класифікацію міських краєвидів
за їх сюжетно-тематичними, художньо-стилістичними та композиційними
ознаками. Міська тематика в художніх рефлексіях прикарпатських митців
окресленого періоду в аспектах образно-сюжетного навантаження отримала
всебічне потрактування — історико-архітектурного вигляду міста чи окремої
пам’ятки

архітектури,

репрезентованої

домінантою

культових

споруд,

архітектурними ансамблями серед інших складових міського простору; камерного
пейзажу

з

фрагментами

історичної

забудови

й

архітектурного

декору;

урбаністичного середовища з мотивами інтенсивних містобудівних процесів;
простору повсякденної присутності людини. У мистецтві Івано-Франківщини
досліджуваного періоду виокремлено такі сюжетні вирішення міського пейзажу,
узалежнені від характеру зображення: історичні руїни; міські ансамблі;
архітектурні пам’ятки як змістові і композиційні домінанти (визначні історичні
будівлі, об’єкти культової й оборонної архітектури як компоненти історичного
середовища); руїни як наслідок воєнних ушкоджень; міські садиби як камерні
фрагменти простору; провулки, подвір’я й околиці; індустріальні мотиви з
елементами технізації та новобудови як об’єкти інтенсивних урбаністичних
процесів; елементи архітектурного декору (ліпнина, художній метал, скульптурні
елементи тощо).
Творчий

доробок митців Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст.

репрезентував місто через відтворення архітектурної спадщини, що надало
багатьом

творам

пам’яткоохоронного

значення

як

носіям

важливого
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іконографічного матеріалу, необхідного для подальшого збереження, охорони та
реставрації історико-культурних цінностей минулого.
Ключові

слова:

міський

пейзаж,

образотворче

мистецтво

Івано-

Франківщини, живопис, творчість, творчий метод, колористика, пластична мова.
ABSTRACT

Osadtsa Marta. The Urban Landscape in the Creative Work of Artists of the
Ivano-Frankivsk Region of the 20th — early 21st Century. — Qualifying scientific
work on the rights of manuscript.
The thesis for a scientific degree of the Candidate (Ph.D.) in Art Studies, Specialty
17.00.05 — Fine Arts. — Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2019.
The content of the thesis. Thesis is a complex scientific research of the urban
landscape in the works of painting and graphic arts of the Ivano-Frankivsk region of the
20th — beginning of the 21st century. The urban landscape as a genre variety in the art of
the Ivano-Frankivsk region with its artistic and stylistic diversity and figurative and
ideological content expresses the ontological aspect of the interaction between the artist
and the surrounding reality and reflects the artists’ aspiration to capture the character of
the cultural space of the city in a certain historical epoch. The architectural appearance
and historical and cultural traditions of the city became plots of landscapes of the artists
of the Ivano-Frankivsk region that show a variety of figurative implementations,
stylistic traditions and means of expressiveness.
The concept of the urban landscape in the 20th — early 21st century fine art of the
Ivano-Frankivsk region as an artistic phenomenon in the diversity of its figurative
interpretation and regional specific character is investigated on the basis of
systematization of printed sources and the analysis of landscape works from museum
and private collections. The main stages of the development of the urban landscape
against the background of artistic currents are revealed; trends in the implementation of
the theme of the city on the material of the creativity of artists of the Ivano-Frankivsk
region are determined at each of the stages of its development. On the basis of paintings
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and graphic works, their art criticism analysis and typology were carried out according
to figurative, artistic and compositional, colouristic and stylistic features of urban
landscapes of a certain circle of artists. In the research, for the first time, many
personalities of artists of the Ivano-Frankivsk region and their little-known artistic
heritage were introduced into the field of scientific discourse.
A multidimensional study of the urban landscape, relevant from the point of view
of both historical-cultural and artistic heritage, has resulted in a wide range of its further
practical application. The practical significance of the research consists in the factual
and visual addition to artistic studies, museum practices and works on the history of
Ukrainian fine arts, in the illustrative enrichment of various editions, which will greatly
broaden the idea of the history of national artistic culture of the period.
The theoretical basis for the study was the works of leading Ukrainian scholars
who touch upon the issue of specific character of the Ukrainian landscape, identification
of the origins and stages of its formation in a variety of artistic trends and styles against
the background of pan-European educational and artistic processes. The study of the
landscape genre peculiarities has been substantially enriched by the works of art critics
V. Ovsiychuk, Yu. Belichko, Yu. Biryulov, O. Fedoruk, L. Savytska, N. Asieyeva,
G. Sklyarenko, B. Mysiyga, R. Shmagalo. On the material of a considerable number of
works on landscape painting, the theme of the urban landscape in the art of the IvanoFrankivsk region of the 20th — early 21st century remains unexplored, some aspects of
which are evident against the background of general trends in the development of genre
peculiarities of a landscape and the coverage of creative biographies of artists.
The methodological foundations of the research are based on the scientific methods
and approaches to analysis of the urban landscape. Analysis of the process of formation
of the urban landscape in the context of historical and cultural traditions of the studied
region is based on the principles of comparative-historical and reconstructive methods,
which allowed outlining the range of the issues concerning the development of urban
landscape. The determination of its historical stages in the progressive development of
art is carried out on the basis of the chronological method. The definition of figurativecontent peculiarities and artistic-stylistic, compositional and typological features of the
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interpretation of the theme of the city in the works of easel painting and graphic art of
the Ivano-Frankivsk region of the 20th — early 21st century is provided by means of
stylistic and typological methods of art criticism analysis. The method of analysis and
synthesis makes it possible to combine the studied phenomena in an integrated,
systematic representation in a chronological sequence.
The source of the research was artistic works of artists from museum and private
collections, archival materials, catalogues of works of artists, booklets of creative
exhibitions and plein-air paintings, publications in scientific editions and periodicals.
Being involved in the research, the factual material was collected during direct
communication with the artists.
Historical and cultural preconditions of the urban landscape formation are
considered on the material of icon painting and graphic art of the late 16th — early 19th
century. It was established that the increase of authenticity in the icon painting of the
Pre-Carpathian region led to changes in the canonical compositional schemes, in which
the motives of the architectural environment were increasingly introduced. It is proved
that further development of the species landscape in the context of aesthetics of
romanticism became embodied with panoramic and fragmentary compositional
constructions, narrative character of the depicted, accents of the most distinct buildings
of this or that city, historical and cultural entourage, priority of the motive of castle
ruins and other antiquities.
Architectural motifs of the end of 19th — early 20th centuries has transformed from
the academic trends that remained dominant in the landscape painting of the last third of
the 19th century to innovative artistic stylistics in line with western European artistic
processes, which were reflected on the image interpretation. The range of figurativestylistic, thematic and artistic content of urban motifs was marked by the search for the
national component and renewed by the diversity of modern trends and currents
inherent in contemporary European art. It is proved that the gradual departure from the
traditional realistic artistic principles in the art of the region was reflected in the echo of
impressionistic, expressionist tendencies. The artists have greatly enriched the local
painting tradition of the urban landscape through stylistic innovation with various
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figurative and plastic means and have continued the idea of the landscape national
identity.
The artistic environment of European cities (Krakow, Munich, Berlin and Paris)
had an influence on the formation of the landscape in the art of the region. The tradition
of the portrayal of a city in the works of the 1920s and 1930s, based on the principles of
Impressionism, Expressionism, Abstractionism, showing the search for new means of
expression in terms of enrichment of content and form, was reflected in the acquisition
of peculiar local traits. The colouristic and compositional characteristics, as well as the
plot content of the urban landscapes of artists who created on the territory of PreCarpathian region, were largely influenced by the city’s aesthetics and European artistic
centres experimental searches. A marked interest in the urban themes of the artists of
the creative group «Orion», being active during the 1930s, was noted. In the first third
of the 20th century the renewed perception of the city first of all arose in the works of
artists who joined the artistic associations (E. Dubrava, V. Luchynskyy, G. Rosmus), as
well as graduates of the Krakow Academy of Arts (O. Sorokhtey, M. Zoriy,
Ya. Lukavetskyy). The city theme the most clearly embodied in O. Sorokhtey and
M. Zoriy drawings and Ya. Lukavetskyy landscape works.
In the context of the historical events of the 1940s, an essential typological group
of images was fragments of destroyed cities filled with fragmentation and devastation.
Urban landscapes of the 1940s acquired an artistic expression with characteristic motifs
of ruins (V. Sydoruk, Yа. Lukavetskyy), and individual signs of a «new» reality as a
consequence of military and political changes.
The artistic image of Pre-Carpathian cities in the art of the Ivano-Frankivsk region
of the 1950s and 1960s, under the influence of the socialist ideology, was enriched with
the detailing and introduction of historical components of urban development, as well as
with the intensification of the landscape theme in the portrayal of urban suburbs
(Yа. Lukavetskyy, P. Sakhro, O. Korovay).
The processes of social and cultural changes have led to new tendencies in the
embodiment of the city image in the art of the Ivano-Frankivsk region. First of all, this
was facilitated by the changes taking place in the architectural and spatial image of the
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city of the 1960s and 1980s: the appearance of new buildings, the construction of urban
suburbs, and the building of industrial objects. The tendency to capture the modification
of the architectural content of the urban space, either a historically formed center or the
renovated suburbs, was embodied in the most complete manner in the picturesque
improvisations of M. Varennya, B. Got, P. Boechko. The period of the 1960s and 1980s
led to the decline of active formative searches and rootedness in folk art, instead
contributed to giving the landscape a dominant role and, at the same time, the
development of the urban landscape. The image of the city was embodied by the way of
the poetic character of urban landscape (M. Zoriy, Yа. Lukavetskyy, M. Varennya,
O. Korovay) and the formal interpretation of city space (O. Zalyvakha, O. Zaborskyy,
B. Got, P. Boechko, M. Figol).
The urban landscape in the art of the Ivano-Frankivsk region at the turn of the 20th
and 21st centuries forming on the deep ethnic affinity with folk art and avant-garde
experiments of the first third of the 20th century was influenced by various stylistic
trends and individual abilities of artists, which brings certain diversity into the
realization of the artistic image of the city. The spectrum of expressive means was
distinguished by the wide range of the urban vision embodiment such as the plein-air
manner (V. Krasyokha, B. Brynskyy, V. Povshyk), retrospective improvisation
(V. Povshyk, V. Sandyuk), symbolic representation (I. Panchyshyn, V. Lukan,
I. Tokaruk), decorative style (M. Yakymechko) and formal searches in the context of
postmodernist movements (M. Yaremak).
In the art of graphics of the late 20th — early 21st century the interpretation of the
urban image in the aspect of its historical and architectural heritage became especially
popular. Stylistic portrayal of the architectural landscape resulted in a limited set of
expressive means, the laconic form of a figurative language.
On the basis of the landscape paintings of the artists of the Ivano-Frankivsk region
of the 20th — early 21st century, the classification of urban landscapes has been made
according to their thematic-narrative, stylistic and compositional features. City themes
in artistic reflections of Pre-Carpathian artists of the study period in aspects of figurative
and narrative features received an interpretation — the historical and architectural
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appearance of the city or a separate monument of architecture represented by the
dominant of religious buildings, architectural ensembles among other components of the
urban space; chamber landscape with fragments of historical building and architectural
decoration; urban environment with motives of intensive city-planning processes; space
of everyday presence of a human being. In the art of the Ivano-Frankivsk region, such
plot solutions of the urban landscape are distinguished, depending on the nature of the
image, as historical ruins; city ensembles; architectural monuments as content and
compositional dominants (prominent historical buildings, objects of religious and
defensive architecture as components of the historical environment); ruins as a result of
military injuries; city dwellings as chamber fragments of space; yards and suburbs;
industrial motives with elements of engineering and new buildings as objects of
intensive urban processes; elements of architectural decor (stucco, sculptural decor,
etc.).
The creative work of the artists of the Ivano-Frankivsk region of the 20th — early
21st century has represented the city through the architectural heritage in the light of
their exceptional memorial protective significance and important iconographic material
for the purpose of further preservation, protection and restoration of historical and
cultural values of the past.
Keywords: urban landscape, fine arts of Ivano-Frankivsk region, painting,
creativity, creative method, colourism, plastic language.
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ВСТУП
Висвітлення особливостей художньої спадщини окремого регіону доповнює
цілісну картину розвитку загальнонаціонального мистецького процесу ХХ —
початку ХХІ ст. Міський краєвид як жанровий різновид у мистецтві ІваноФранківщини з його різноманітною стилістикою та образно-ідейним наповненням
виражає онтологічний аспект ставлення митця до навколишньої дійсності та
відображає прагнення художників зафіксувати характер культурного простору
міста в певну історичну епоху. Архітектурний вигляд та історико-культурні
традиції міста стали сюжетами пейзажних творів у доробку митців ІваноФранківщини, які демонструють різноманітні образні втілення, стилістичні засади
та засоби виразності.
Актуальність теми дослідження полягає у виявленні особливостей міського
пейзажу як жанрового різновиду в образотворчому мистецтві Прикарпаття,
зумовлених світоглядними пріоритетами й естетико-культурними вподобаннями
митців та інспірованих художньо-стилістичними тенденціями ХХ — початку
ХХІ ст.
На міських краєвидах, створених художниками Івано-Франківщини, постає
образ міста з властивим йому ритмом життя, пам’ятками архітектури, передусім
сакральними спорудами, перспективами вулиць, паркових зон, розмаїттям
міських садиб тощо. Місто виступає носієм інформації про його культурне,
історичне та повсякденне життя, зокрема й життя його мешканців, що втілено в
творах

пейзажного

жанру

у

розмаїтті

стильових

і

художньо-образних

репрезентацій.
Зацікавлення проблемою художнього відтворення міста пов’язане з
важливістю

осмислення

та

збереження

української

культурно-мистецької

спадщини в європейському контексті, розуміння його самодостатності як
виразного культурного явища. Образна інтерпретація міста в живописних і
графічних творах художників Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. посіла
важливе місце в образотворчому мистецтві, набуваючи щоразу нових смислових і
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художніх значень та вирізняючись міцним зв’язком із певними культурними
традиціями, що сприяло багатогранності візуальних і семантичних характеристик
міського простору.
Актуальність обраної теми зумовлена відсутністю комплексного наукового
дослідження міського пейзажу в мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку
ХХІ ст., а також необхідністю глибшого осмислення витоків та еволюції міського
краєвиду, виявлення як усталених традицій, так і тенденцій його подальшого
розвитку,

виокремлення

образно-змістових

і

художньо-стилістичних

особливостей урбаністичних краєвидів прикарпатських митців у контексті
сучасного українського образотворчого мистецтва.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами

й

темами.

Пропоноване дослідження узгоджене з планом підготовки наукових кадрів
кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» й з
тематикою основних напрямів фундаментального дослідження «Образотворче
мистецтво Прикарпаття» (державний реєстраційний номер 0113U005917).
Мета дисертаційної роботи — розкрити та проаналізувати особливості
художнього втілення міського краєвиду митцями Івано-Франківщини в контексті
культурно-історичних процесів ХХ — початку ХХІ ст. Відповідно до поставленої
мети окреслено такі завдання:
– висвітлити стан мистецтвознавчого вивчення зазначеної теми, проаналізувати
джерельну базу та методологічні засади дослідження;
– виявити передумови становлення міського пейзажу в сакральному мистецтві
Прикарпаття ХVІ–ХVІІІ ст.;
– простежити специфіку розвитку жанру міського пейзажу в мистецтві XX ст. у
контексті культурного процесу на Івано-Франківщині;
– розкрити на прикладі міського краєвиду естетичні концепції, стильову
спрямованість, пріоритетність у виборі пейзажних мотивів і засобів виразності
у творах художників Івано-Франківщини кінця XX — початку ХХІ ст.;
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– визначити

основні

типологічні,

художньо-стилістичні

та

композиційні

особливості міських пейзажів прикарпатських митців;
– проаналізувати творчий внесок провідних митців досліджуваного мистецького
осередку в розширення та збагачення міської тематики.
Об’єктом дослідження є живописні та графічні (офорт, лінорит, рисунок,
акварель) твори художників Івано-Франківщини окресленого періоду, в яких
найвиразніше виступає образ міста.
Предметом дослідження визначено художній образ міста, втілений митцями
у творах пейзажного жанру з їх образно-змістовими, художньо-стилістичними та
типологічними особливостями в контексті культурно-мистецьких процесів на
Прикарпатті XX — початку ХХІ ст.
Хронологічні межі дослідження окреслені XX — початком ХХІ ст., проте
витоки та порівняльні характеристики міських краєвидів стосуються творчої
практики художників і мистецьких реалій попередніх століть.
Територіальні межі дослідження охоплюють територію сучасної ІваноФранківської області, передусім Івано-Франківськ як регіональний осередок
активного мистецького життя. Надалі у текст дисертації введено колишні назви
міста Івано-Франківськ, відповідно до історичних періодів: від заснування 1662 р.
до 1772 р. — Станиславів, що належав до земель Руського воєводства Речі
Посполитої; від 1772 р. до 1918 р. — Станиславів як повітовий центр Королівства
Галичини і Володимирії, що перебував під владою Австрійської, а від 1867 р. —
Австро-Угорської імперії; від 1918 до 1919 р. — у складі Західноукраїнської
Народної Республіки; від 1919 р. до 1939 р. — Станиславів як повітовий центр
Станиславівського воєводства у складі Польщі; від 1939 р. до 1962 р. — Станіслав
як обласний центр Станіславської області, що входив до складу СРСР.
У дисертаційній праці розглянуто особистості художників, життєвий і
творчий шлях яких безпосередньо пов’язаний із мистецтвом Івано-Франківщини,
а також персоналії митців родом із теренів Прикарпаття, чиє творче становлення
відбувалося в інших мистецьких осередках українського та європейського
культурно-мистецького простору.

24

Методи дослідження ґрунтуються на комплексному підході до розкриття
проблематики міського пейзажу на перетині історико-мистецького та формальностилістичного вимірів. Для систематизації джерельної бази та опрацювання
фактологічного

матеріалу,

аналізу

хронологічно-історіографічного

фахової

аналізу,

що

літератури
дозволило

обрано

метод

окреслити

коло

проблемних питань стосовно розвитку міського краєвиду. Висвітлення процесу
становлення міського пейзажу в контексті історико-культурних традицій ІваноФранківщини

ґрунтується

на

засадах

порівняльно-історичного

й

реконструктивного методів; виокремлення його етапів у поступальному розвитку
мистецтва здійснюється на основі хронологічного методу. У дисертаційній праці
класифікацію міських краєвидів за сюжетно-тематичним і стилістичним
принципом, відповідно до історичних етапів, здійснено на засадах типологічного
методу. Образно-змістову специфіку та художньо-стилістичні, композиційні
особливості трактування теми міста в живописних і графічних творах митців
Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. вдалося виокремити за допомогою
стилістичного та формального методів мистецтвознавчого аналізу. Метод синтезу
дозволив поєднати досліджувані явища в цілісному систематизованому викладі за
хронологічною послідовністю.
Джерельна база дослідження. З метою всебічного історико-мистецького і
теоретичного осмислення обраної теми залучена ґрунтовна джерельна база —
мистецькі твори із колекцій фондів Музею мистецтв Прикарпаття, ІваноФранківського краєзнавчого музею, Національного музею у Львові імені
А. Шептицького, Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і
Покуття імені Й. Кобринського та приватних збірок; архівні матеріали із фондів
Державного архіву Івано-Франківської області, Центрального державного
історичного архіву України у Львові; каталоги творів митців, буклети творчих
виставок і мистецьких пленерів, публікації у наукових періодичних виданнях.
Наукову новизну дослідження характеризують такі положення:
вперше:
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– на основі вичерпного історіографічного аналізу наявних літературних джерел,
систематизації та узагальнення значного мистецького доробку в аспекті ґенези
та еволюції відтворено процес образного трактування міста в живописі та
графіці Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. як цілісного культурномистецького явища;
– виявлено специфіку художнього втілення міського краєвиду у творчості митців
Івано-Франківщини відповідно до історичних і культурно-мистецьких реалій;
– виокремлено типологічні групи міських пейзажів на основі виявлених спільних
ознак і відмінностей, висвітлено стилістичні, колористичні та композиційні
вирішення урбаністичних пейзажів у творчій спадщині івано-франківських
художників кінця XX — початку ХХІ ст.;
– введено до наукового обігу чималий корпус маловідомих досі творів митців
Прикарпаття із музейних фондів і приватних збірок;
– укладено словник митців-пейзажистів Івано-Франківщини XX — початку
ХХІ ст. та здійснено каталогізацію їхніх міських краєвидів;
– з’ясовано творчий внесок окремих митців у розвиток міського пейзажу, що й
становить елементи наукової новизни пропонованої дисертації.
удосконалено:
– історіографічний аналіз стосовно проблематики міського краєвиду в мистецтві
Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст., а також деякі термінологічні
визначення;
– поняття специфіки та регіональних особливостей пейзажного малярства;
– знання про розвиток пленерної традиції у творчих практиках художників ІваноФранківщини досліджуваного періоду.
набуло подальшого розвитку:
– висвітлення художньої спадщини живописців і графіків Івано-Франківщини,
особливостей їх творчого методу та характеристик міських краєвидів у
контексті культурно-мистецьких процесів Прикарпаття ХХ — початку ХХІ ст.
Теоретичне значення дослідження. Дисертаційна праця є цілісним, науково
обґрунтованим дослідженням художнього трактування міста в образотворчому
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мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст., що додасть новизни щодо
вивчення регіональної специфіки міського пейзажу в контексті українського
мистецтва.
Практичне значення дослідження полягає в поглибленні та розширенні
наявних знань про регіональні особливості художнього втілення міської тематики
на Івано-Франківщині, а також у фактологічному та візуальному доповненні
мистецько-краєзнавчих студій і музейних практик, узагальнюючих праць з історії
українського

образотворчого

мистецтва,

в

ілюстративному

збагаченні

різноманітних видань, що значно розширить уявлення про історію національної
художньої

культури.

Передбачено

використання

одержаних

результатів

дисертаційної роботи для подальшого вивчення сучасного культурно-мистецького
життя;

укладання

путівників

мистецько-культурологічного,

краєзнавчого,

реставраційного спрямування та для розробки туристичних проектів.
Особистий внесок здобувача полягає в тому, що викладені в науковій праці
результати та висновки є одноосібним комплексним, теоретично обґрунтованим
дослідженням міського краєвиду в малярстві та графіці Івано-Франківщини ХХ —
початку ХХІ ст.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження
оприлюднені в доповідях звітних наукових конференцій викладачів, докторантів,
аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»
(м. Івано-Франківськ, 2013–2017 рр.), всеукраїнських та міжнародних науковопрактичних

конференцій:

«Мистецька

освіта:

Всеукраїнській

минуле,

сучасне,

науково-практичній
майбутнє

(до

конференції

30-річчя

кафедри

образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя)» (м. Івано-Франківськ, ПНУ
імені В. Стефаника, 7–8 листопада 2013 р.), V Всеукраїнській науково-практичній
конференції

«Становлення

образотворчого

мистецтва

в

сучасному

соціокультурному просторі» (м. Луганськ, ЛДАКМ, 20–21 лютого 2014 р.),
Х Всеукраїнській

науково-практичній

конференції

«Українська

культурно-

мистецька практика в історичній ретроспективі» (м. Рівне, РДГУ, 15–16 листопада
2014 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Традыцыі і сучасны
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стан культуры і мастацтва» (м. Мінськ, Центр дослідження білоруської культури,
мови і літератури НАН Білорусі, 20–21 листопада 2014 р.), науково-практичній
конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для
міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу» (м. Харків, 22–23
травня 2015 р.), ІІІ Міжнародній науковій конференції «Авраамічні релігії:
проблеми свободи совісті та віросповідання в контексті різноманітних чинників у
сфері суспільного буття в Україні та світі» (м. Галич, Національний заповідник
«Давній Галич», 4–5 червня 2015 р.), VІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва» (м. Мінськ, Центр
дослідження білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі, 19–20
листопада 2015 р.), науковій історико-краєзнавчій конференції «Лицар Ордена
Культури», присвяченій 90-річчю від дня народження Б. Г. Возницького
(м. Дубно, Державний історико-культурний заповідник, 21 квітня 2016 р.),
науково-практичній конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації:
родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь» (м. Харків, 20–
21 травня 2016 р.), VІІ Міжнародній науковій конференції «Традыцыі і сучасны
стан культуры і мастацтва» (м. Мінськ, Центр дослідження білоруської культури,
мови і літератури НАН Білорусі, 24–25 листопада 2016 р.), VІІІ Міжнародній
науковій конференції «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва»
(м. Мінськ, Центр дослідження білоруської культури, мови і літератури НАН
Білорусі, 7–8 вересня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференціі
«Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування
90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)» (м. Івано-Франківськ, ПНУ
імені В. Стефаника, 19–20 жовтня 2017 р.), науково-практичній конференції
«Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та
розвиток

креативних

індустрій»

(м. Харків,

22–23

червня

2018

р.),

ІХ Міжнародній науковій конференції «Традиции и современное состояние
культуры и искусств» (м. Мінськ, Центр дослідження білоруської культури, мови
і літератури НАН Білорусі, 13–14 вересня 2018 р.).
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Результати дисертаційної роботи викладено у 21 науковій статті, сім з яких
опубліковані

у

фахових

спеціалізованих

виданнях

з

мистецтвознавства,

акредитованих ДАК України та індексованих у міжнародних наукометричних
базах даних, одна стаття — у закордонному фаховому виданні, введеному до
наукометричних баз.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна праця складається з анотації,
вступу, чотирьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків,
списку

використаних

джерел

(210

позицій),

переліку

ілюстрацій

(215

найменувань) та додатків (ілюстративний додаток, анотований словник митцівпейзажистів і список публікацій). Обсяг основної частини роботи — 179 сторінок,
загальний обсяг дисертації становить 341 сторінку.
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1.

Стан дослідженості теми
Проблема комплексного вивчення міського пейзажу Івано-Франківщини як

цілісного регіонального явища вітчизняної культури ХХ ― початку ХХІ ст. з його
різноманітними тенденціями щодо образного втілення міських краєвидів,
особливостями їх художньо-змістової структури, стилістики та композиційної
побудови на тлі тогочасних історико-культурних і мистецьких реалій не набула
належного теоретичного опрацювання в українській мистецтвознавчій науці.
У контексті багатогранності трактування зазначеної теми вважаємо за
необхідне подати визначення кількох термінів ― «архітектурний пейзаж»,
«міський пейзаж», «тема міста». Архітектурний краєвид як пейзажний варіант, що
набув поширення у XVIII ст., здебільшого відтворює пам’ятки архітектури в
синтезі з довкіллям. Такий різновид пейзажного малярства як міський краєвид,
насамперед означений виразним тематично-сюжетним наповненням, виник у
руслі його тривалого розвитку. Відтак осмислення урбаністичного простору в
мистецтві відбулося значно пізніше, ніж осягнення природного ландшафту.
Терміном «образ міста» в образотворчому мистецтві дослідники означують
відображення культурно-соціальних парадигм і світоглядних концепцій певної
історичної епохи, покладених в основу художнього змісту міського краєвиду та
втілених багатогранністю його проявів. У мистецтвознавчій літературі, відповідно
до об’єкта зображення, окреслились такі творчі підходи ― реальний (достовірне
відтворення архітектурного простору), ірреальний (втілення нематеріальної суті
зображуваного за допомогою творчої уяви, фантазії художника) та віртуальний
(усвідомлена модель ілюзорної реальності з застосуванням символів, знаків,
архетипів) [38, с. 2–3; 39, с. 82–83]. Внаслідок згаданих підходів у репрезентації
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міста в художніх концепціях простежується його втілення то як реальної дійсності
(об’єктивний зміст), то як її інтерпретації (суб’єктивне переживання) [38, с. 9].
Багатоаспектність
історіографічних джерел

обраної
за

тематики

кількома

зумовила

структурування

тематичними групами.

До

праць,

присвячених історичному та теоретичному аспектам пейзажного жанру, належить
теоретичний доробок українських і зарубіжних мистецтвознавців, культурологів,
публікації яких порушують питання специфіки міського краєвиду, визначення
витоків й етапів його становлення, а також художньо-стилістичних принципів
втілення образу міста в контексті європейських художніх процесів. Історичні
витоки міського пейзажу частково розкрито в працях К. Кларка «Пейзаж у
мистецтві» (1949) [183], O. Нікуліної «Природа очима художника: проблеми
розвитку сучасного пейзажного живопису» (1982) [97], К. Богемської «Пейзаж.
Сторінки історії» (1992) [119].
Проблему репрезентації міста в художній свідомості та в мистецтві
ґрунтовно розглянуто у працях Г. Каганова «Місто в картині і «насправді»» (1996)
[60], «Образи міського середовища у масовій свідомості та в мистецтві» (1999)
[61]. Художній образ міста у мистецькій творчості визначається згаданим
дослідником і як відтворення його архітектурно-просторового вигляду, і як
фіксація міського середовища, включаючи й історико-культурні аспекти міського
життя. Така інтерпретація архітектурно-просторового вигляду міста сягає
візантійської традиції другої половини XIV ст. У західноєвропейському мистецтві
тенденція до достовірної фіксації вигляду міста сформувалась у першій половині
XVІ ст., а з XVII ст. до нього почали застосовувати запозичений із архітектурної
теорії XVII ст. термін «ведута» як достовірне зображення [61]. Дослідник
В. Власов тлумачить термін «ведута» (італ. veduta — «побачена», «вид
місцевості»; з лат. «бачити») як жанр образотворчого мистецтва, ранню форму
архітектурного пейзажу, що склався в XVIII ст. у Венеції, та вказує на характерну
рису таких зображень як «фотографічна» точність [23, с. 65]. Введення в ужиток
терміну «ведута», яким спочатку означували архітектурний ескіз, побудований за
законами лінійної перспективи, підтверджує очевидну невиразність жанрового
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характеру ранніх міських видів. Ведути, що мали відверто практичний характер
перспективних студій, не набули самостійного художнього значення, а слугували
підручним планувальним матеріалом міського простору для архітекторів [61].
Одним із ранніх історично сформованих типів зображень вигляду міста
дослідники виокремлюють вид міста з висоти пташиного лету, першочерговим
завданням якого було представлення його архітектурно-планувальної основи. Такі
зображення, які мали одночасно і художню, і документальну вартість,
змальовувались переважно з найвищих дзвіниць або з приміських пагорбів. До
початку XVI ст. набули поширення аналітичні методи побудови широких
перспективних видів з висоти пташиного лету, а до кінця XVIII ст. вони
виконувалися в умовній аксонометричній проекції [61]. Іншим раннім типом
зображення міст стали панорами як розгорнутий вид місцевості, що охоплював
широкий і глибокий простір [24, с. 121]. Дослідник Г. Каганов пов’язує з
панорамними видами (відомими також як «профільні портрети») концепцію
документально точного відображення міст. Панорами кінця XVIII ст. поєднували
дальній вид міста з розгорнутим, заповненим сценами міського побуту переднім
планом. Поряд з панорамними зображеннями міст, художники нерідко
відтворювали «міські інтер’єри» та надавали їм камерного характеру. Іншу
тенденцію в аспекті фіксації міського середовища увиразнюють велелюдні сцени
міського простору, що входять у практику західноєвропейських художників із
середини XV ст. Набули поширення мотиви вулиць, які скрупульозно фіксували
фасади архітектурних будівель, а також відтворювали типовий міський антураж.
Поряд зі згаданим типологічним сюжетом, дослідник Г. Каганов вирізняє
принцип фрагментарності у відтворенні сцен повсякденного життя міста, що
зазвичай розгортаються на тлі вуличного простору. Сюжетну основу таких
краєвидів нерідко насичують численні невибагливі компоненти міського
середовища — огорожі, носії інформації, ліхтарі, лавки, які увиразнюють міський
образ [61]. Типологія сюжетних «типів у міській сцені», запропонована
голландським дослідником Д. ван ден Бергом (1997), виявляє такі характерні
мотиви — топографічний вид; ведута як перспективний вид, «місто на горизонті»;

32

панорамний вид; міський фрагмент як камерний вид з акцентом на міському
декорі; міський ландшафт як місце забудови; архітектурні «каприччо» як
фантазійні образи історичних будівель; уявний міський образ; міські «оповідки»
як наративні сюжети [210].
Теоретичне підґрунтя пропонованого дослідження становлять наукові праці
провідних українських вчених, що висвітлюють мистецтвознавчу концепцію
українського живопису та поглиблюють коло наукових питань стосовно
становлення

пейзажної

традиції

на

тлі

історико-культурного

контексту

національного мистецтва, теоретичні розвідки у галузі пленерного живопису,
мистецьких напрямів і стилів, що мали вплив на розвиток краєвиду.
Суттєво збагатили дослідження жанрової специфіки українського краєвиду
ґрунтовні розвідки вітчизняних мистецтвознавців Павла Жолтовського (1978)
[51], Володимира Овсійчука (1991; 1996; 2001) [99; 100; 98], Юрія Белічка (1989)
[157], Бориса Лобановського (1989) [73], Ольги Денисенко (2000) [47], Лариси
Савицької (2003) [133], Зоряни Лильо-Откович (2007) [71], Дмитра Горбачова
(2008; 2012) [177; 178], Богдана Мисюги (2009) [90]. Важливе теоретичне
підґрунтя пропонованої праці становить напрацювання дослідниці Людмили
Соколюк (2007) [149], що об’єктивно висвітлює розвиток малярства першої
третини ХХ ст. на теренах нашої країни в контексті загальноєвропейського
художнього процесу.
Теоретичні аспекти проблеми становлення пейзажного живопису в контексті
західноєвропейських

мистецьких

напрямків,

зокрема

утвердження

імпресіоністичного методу в українському мистецтві початку ХХ ст., становлять
підґрунтя нарисів Наталії Асєєвої (2006), Галини Скляренко (2010), Марини Юр
(2014). Прикметним є трактування міського краєвиду у творчій програмі
імпресіоністів, а саме — відтворення динамічного ритму життя міста на картинах,
насичених мотивами вулиць, силуетів будівель у мінливому стані атмосфери й
освітлення, що в подальшому призвело до відкриття нових засобів художньої
виразності.
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Зосередившись на вивченні імпресіоністичних привнесень у художню мову
українських пейзажистів початку ХХ ст., передусім їхніх уподобань щодо міської
тематики,

ефектів

світлоносності

пленерного

палітри,

живопису,

дослідниця

Наталія

ескізності
Асєєва

творчої

манери,

супроводжує

статтю

«Ремінісценції імпресіонізму в українському живописі ХХ ст.» (2006) [9]
ґрунтовними історичними екскурсами. Так, перші прояви імпресіонізму авторка
пов’язує із виникненням пейзажу-етюду наприкінці ХІХ ст., що не лише
відображає найтонші відтінки миттєвих кліматичних змін, а сповнює пейзажний
образ емоційністю і безпосередністю враження. У прагненні окреслити
національний варіант імпресіонізму як стилістичну тенденцію, що співіснувала
одночасно з низкою інших явищ, Н. Асєєва доводить емоційно-ліричне осягнення
природи українськими художниками кінця ХІХ — початку ХХ ст. та
спорідненість їх живопису з досвідом інших національних шкіл і майстрів.
Концепція лірико-поетичного пейзажу (найбільш показового щодо онтологічної
природи національного мистецтва) в малярстві кінця ХІХ ст. стверджується у
розвідці Лариси Савицької «Український краєвид як мегатекст національного
світобачення» (2003) [133]. У праці «Імпресіонізм в українському живописі.
Особливості інтерпретації художнього досвіду» (2010) [144] дослідниця
Галина Скляренко, опираючись на попередні напрацювання, віднаходить у межах
«українського варіанту імпресіонізму» своєрідність вітчизняних тенденцій
реалістичного пленеризму та «пейзажу настрою» з їх ретельним спогляданням
навколишньої дійсності та наголошує на лірико-емоційному звучанні пейзажного
малярства,

інтерпретуючи

його

колористичне

розмаїття

саме

як

вияв

індивідуального переживання світу, авторської емоційності. Слушним видається
твердження

Г. Скляренко

про

нерозривну спорідненість

імпресіонізму з

пленерним живописом та про застосування українськими художниками його
принципів здебільшого у змалюванні пейзажу, що з кінця ХІХ ст. найчастіше
виступав як засіб осмислення не тільки національного простору, до якого дедалі
активніше входили урбаністичні мотиви, а й цариною, де безпосередньо
вирішувалися живописні завдання [144, с. 18].
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Низка проблемних аспектів, що висвітлюються у пропонованій дисертаційній
праці,

спонукали

до

вивчення

теоретико-методологічних

напрацювань,

викладених у мистецтвознавчих студіях на матеріалі пейзажного живопису
окремих регіонів України протягом останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст.
Проблематика цього жанру в малярстві Галичини першої третини ХХ ст.
покладена в основу дослідження Богдана Мисюги «Краєвид у малярстві Галичини
першої третини ХХ ст. (традиції та інновації образної мови)» (2009) [90].
Розвиток національного мистецтва у контексті тісного взаємозв’язку з
такими освітньо-мистецькими європейськими осередками, як Відень, Краків,
Мюнхен, Париж, розкрито в працях, що висвітлюють ідейно-змістові та художні
особливості пейзажних творів у системі домінуючих стилістичних напрямів і
течій першої третини ХХ ст., які культивувалися в середовищі мистецьких студій
у європейських художніх центрах. До них належать опубліковані упродовж другої
половини ХХ ст. книги українських дослідників Я. Нановського (1986) [95],
А. Жаборюка (1990) [49], проте окремі виклади цих авторів позначені певною
заідеологізованістю

й

упередженістю

суджень.

Методологічне

підґрунтя

становить праця Ростислава Шмагала «Мистецька освіта в Україні середини ХІХ
— середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції» (2005) [179].
Цінними з огляду на проникливість бачення освітньо-мистецьких процесів
міжвоєнного

періоду

Галичини

на

багатому

джерельному

матеріалі

є

напрацювання львівського мистецтвознавця Романа Яціва (2011; 2012) [159; 57;
58].
Вартісними в аспекті теоретичного осмислення розвитку українського
образотворчого мистецтва другої половини ХХ ст. в ідеологічно складних умовах
панування методу соціалістичного реалізму є праці вітчизняних дослідників
Ореста Голубця (2001; 2005) [34; 35], Ольги Петрової (2004) [122], Лесі Смирної
(2006) [146], Віктора Сидоренка (2008) [143]. Подальше висвітлення українського
мистецтва стилістично розмаїтого періоду кінця 1980–2000-х рр. знаходимо в
публікаціях Ольги Петрової (2004; 2015), Галини Скляренко (2006).
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Окрему групу мистецтвознавчої літератури становлять праці, які в
методологічному аспекті розкривають осмислення міського простору з позицій
образотворчого мистецтва, естетики, філософії. Поглибленню проблематики
міського краєвиду сприяли мистецтвознавчі нариси, які стосуються питань
живописного відтворення світлоповітряного середовища та композиційної
побудови художніх творів дослідників М. Алпатова (1940) [4], М. Волкова (1977)
[25], а також теоретичні виклади концепції простору як художнього образу в
контексті історичного розвитку живопису вчених Б. Раушенбаха (1980; 1986;
2002) [129; 130; 128], Л. Мочалова (1983) [94], П. Флоренського (1993) [169];
еволюції категорій «час» і «просторовість» на матеріалі образотворчого
мистецтва дослідника Е. Панофського (1991) [187]. Окремі аспекти втілення
художнього

образу

та

закономірностей

його

візуального

сприйняття,

методологічних засад аналізу живописних творів у галузі естетики висвітлено у
працях К. Горанова (1970) [37], Р. Арнхейма (1974) [5]. Згадані праці цінні
теоретичними

положеннями,

фаховим

аналізом

композиційної

структури

пейзажних творів, необхідними для подальшого осмислення стильових тенденцій,
композиційних, формотворчих і колористичних характеристик міських пейзажів
художників

Івано-Франківщини

ХХ

—

початку

ХХІ

ст.

Цінними

спостереженнями щодо осмислення архітектурного образу з позиції літературної
форми відзначені праці українського архітектурознавця й культуролога Андрія
Пучкова [127].
Наступну групу джерел становлять матеріали, які висвітлюють традицію
пейзажного живопису на тлі тогочасних культурно-мистецьких процесів і
розглядають творчий доробок провідних художників досліджуваного краю.
Вивчення історико-культурної ситуації тодішнього Станиславова та його
околиць у XVIII ст., у період перебування у складі Речі Посполитої (1752–1772)
та Австрійської імперії (1772–1867), знаходимо в розвідках А. Шарловського
[176]. Етапи розвитку історико-культурних і містобудівних процесів на
теренах краю окреслено в нарисах Володимира Грабовецького (1999; 2003)
[43; 42], Михайла Головатого (2007) [33] на основі архівних джерел.
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Здебільшого історико-краєзнавчого характеру згадані праці подають цінні
відомості з історії культури та побуту міст Прикарпаття, меншою мірою
акцентують увагу на мистецтві та архітектурі, стилістичних аспектах
культових

споруд.

В історико-культурному нарисі

Володимира Полєка

«Майданами та вулицями Івано-Франківська» (1994) [125] містяться відомості
щодо походження назв вулиць і площ в історичному зрізі, що актуалізують суть
його становлення як міста. Інформація про топографічні, архітектурні
особливості тодішнього Станиславова на основі маловідомих картографічних
джерел другої половини XVII — першої третини ХХ ст. подана в дослідженні
Зіновія Федунківа «Станиславів на давніх мапах та планах» (2014) [164].
Витоки локальної традиції введення пейзажного тла з елементами
архітектурного оточення, роль архітектурних зображень в ікономалярстві
Прикарпаття побіжно висвітлювалися в контексті аналізу іконографічних схем у
мистецтвознавчих дослідженнях Віри Свєнціцької (1944; 1966; 1990) [137; 136;
139], Володимира Овсійчука (1991; 1996) [99; 100], Олега Сидора (1983; 1998)
[140; 141], Дмитра Степовика (2004; 2008) [151; 152]. Виокремлення краєвиду як
семіотичного образу природи в іконописі Галичини здійснено в розвідці Богдана
Мисюги (2012) [91].
Широкою добіркою статей про традицію ікономалярських осередків
Прикарпаття другої половини XVI — початку XVIІ ст., а саме — долинського,
пов’язаного з діяльністю майстра Дмитрія, рогатинського й войнилівськоболехівського,

які

представляють

сформовану

ренесансно-ранньобарокову

традицію галицького іконопису, значно розширив дослідження іконописної
спадщини регіону мистецтвознавець Віктор Мельник («Галицький іконопис
XVІ ст. у збірці Івано-Франківського художнього музею» (1999) [80], «Колекція
сакрального

мистецтва

Івано-Франківського

художнього

музею:

історія

формування та особливості її експонування в Колегіаті» (2003) [81]). У вступній
частині до каталогу «Сакральне мистецтво Галичини XV–ХХ ст. в експозиції
Івано-Франківського художнього музею» (2007) [83], укладеного В. Мельником,
подано ґрунтовний фактологічний матеріал до історії формування музейної збірки
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сакрального мистецтва, досліджено основні віхи ґенези, становлення та розвитку
барокового мистецтва на теренах краю, акцент зроблено на вивченні живопису,
іконопису та дерев’яної пластики. Ілюстративний ряд каталогу, репрезентований
широким тематичним діапазоном мистецьких творів із фондових збірок ІваноФранківського художнього музею (тепер Музею мистецтв Прикарпаття),
унаочнює індивідуальний стиль окремих митців, особливості їх пластичної мови
та слугує вагомою теоретичною базою для подальших досліджень.
Виокремлення архітектурних зображень у мистецтві станкової графіки
Прикарпаття подано в руслі розвою українського мистецтва в напрацюваннях
Дмитра Степовика (1982) [153], Федіра Уманцева (2002) [160].
Окремі аспекти розвитку міського пейзажу в історико-культурному контексті
початку

ХІХ

ст.,

літографську

діяльність

іноземних

художників,

що

подорожували теренами Прикарпаття, знаходимо в публікаціях польського
історика

та

дослідника

Станіслава Шнюр-Пепловського

(1902)

[189].

Проблематиці топографічного краєвиду в мистецтві Галичини першої половини
ХІХ ст. присвячено праці мистецтвознавців Володимира Овсійчука «Класицизм і
романтизм в українському мистецтві» (2001) [98], Софії Король «Антон Лянге:
між класичним пейзажем і натурними студіями» (2004) [64], «Романтичні альбоми
літографій: від «Збірки найгарніших і найцікавіших околиць Галичини» (1823) до
«Околиць Галичини» (1847–48)» (2004) [65], «Традиція ведути у львівських
топографічних краєвидах першої половини ХІХ століття» (2006) [66]. На прикладі
пейзажних творів окресленого періоду авторами продемонстровано особливості їх
образно-змістового наповнення, пластичного, композиційного та колористичного
вирішення. Праці дослідників Олександра Федорука («Джерела культурних
взаємин. Україна в творчості польських художників другої половини ХІХ —
початку ХХ ст.» (1976) [162]), Лариси Купчинської («Віденська академія
образотворчих мистецтв і навчання у ній української та польської молоді
Галичини: кінець ХVІІІ–ХІХ ст.» (1998) [68]) збагатили низку наукових дискусій
про творчість митців-іноземців, які працювали на теренах Прикарпаття
наприкінці ХVІІІ — на початку ХХ ст. Продовження згаданої тематики,
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здебільшого в історичному, краєзнавчому, реставраційному ракурсі, розкрито в
публікаціях З. Соколовського, М. Паньківа, З. Федунківа.
Осмислення Станиславова як важливого міського осередку в австрійській
Галичині, «третього за значенням міста» імперської провінції на зламі ХІХ і
ХХ ст. на матеріалі його численної архітектурної спадщини репрезентовано в
польськомовній монографії дослідниці Жанни Комар «Третє місто Галичини.
Станиславів і його архітектура періоду Галицької автономії» (2008) [191]. На зрізі
історико-культурного

й

урбаністичного

наукових

дискурсів

автор

праці

простежує видозміну просторового образу міста періоду галицької автономії,
спричинену стрімкими урбаністичними процесами — активною розбудовою
залізниць, діяльністю інженерів й архітекторів, які здобули фахову освіту в Відні
та Львові. Належне місце дослідниця відводить історичним відомостям про
архітектурні стилі, характерні для європейських міст другої половини ХІХ —
початку ХХ ст. на прикладі станиславівської забудови 1867–1914 рр.
Художній процес на теренах краю кінця ХІХ–ХХ ст., його своєрідність і
локальні особливості вперше досліджено в дисертаційній праці Ірини Чмелик
«Художнє життя та мистецький процес Івано-Франківщини кінця ХІХ–ХХ ст.»
(2006) [175]. Окремі аспекти розвитку мистецтва Галичини першої третини ХХ ст.
аргументовано висвітлено в публікаціях мистецтвознавців української діаспори,
що розкривають виставкову й творчу діяльність цілої плеяди галицьких митців.
Такими є праці В. Залозецького, В. Січинського, С. Гординського.
Період першої третини ХХ ст., коли відбулось входження прикарпатських
земель до складу Австро-Угорської імперії (1867–1918) та Польщі (1919–1939),
знаменується

поодинокими

мистецтвознавчими

публікаціями

у

місцевих

періодичних виданнях кінця 1930-х — початку 1940-х рр. Ґрунтовним
першоджерелом в аспекті висвітлення художнього процесу досліджуваного
періоду визначаємо рецензію Людвіґа Тировича «Malarze Stanisławowscy» (1938)
на

виставку,

проведену

мистецьким

угрупуванням

«Оріон».

Вартісність

дослідження знаного критика та графіка Л. Тировича полягає у вичерпній
характеристиці діяльності мистецького об’єднання «Оріон» та аналізі творчих
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манер його представників, які проживали в Станиславові та творили його розмаїте
етнонаціональне забарвлення. У названій публікації автор розкрив широкий
діапазон жанрово-тематичного звучання, художньо-стильових унапрямлень,
особливостей пластичної мови й засобів виразності у творах художників.
Дослідженню культурно-мистецького середовища Галичини кінця ХІХ —
початку ХХ ст. присвячена низка праць початку 2000-х рр. дослідника Юрія
Бірюльова, які висвітлюють творчі біографії митців, дотичних до проблематики
нашого дослідження — Е. Дубрави, В. Лучинського (2003; 2008) [190; 19]. Окремі
аспекти творчості художника Ґ. Розмуса розглянуто в публікації Володимира
Луканя (2009) [77].
У контексті виставкової діяльності початку 1940-х рр. виняткового значення
в якості важливого першоджерела мистецтвознавчих студій стосовно основних
художніх тенденцій і культурно-мистецьких подій на теренах краю набув каталог
першої обласної виставки образотворчого мистецтва Станіславщини (1941) [120],
упорядкований і доповнений вступною статтею Д.-Л. Іванцева. Ґрунтовним
викладом матеріалу вирізняється стаття «Станиславівські образотворчі мистці»
Дам’яна Горняткевича, присвячена ретроспективному огляду творчої діяльності
митців

довоєнного

періоду,

вміщена

до

колективної

праці

«Альманах

Станиславівської землі» (1975) [41]. Тенденції впливу європейських мистецьких
шкіл на малярську мову місцевих художників першої третини ХХ ст. окреслено в
подальших дослідженнях Ольги Денисюк (2006) [48], Віти Сусак (2010) [154].
У період 1960–80-х рр. увага дослідників здебільшого зосереджувалася на
художніх

подіях

і

творчих

здобутках

митців

Івано-Франківщини,

що

висвітлювались у поодиноких розвідках тогочасних періодичних видань,
каталогах

мистецьких

виставок.

Ці

публікації

довідково-інформативного

характеру уможливлюють відтворення картини розвитку мистецьких процесів на
Івано-Франківщині досліджуваного періоду.
Останні десятиліття ХХ ст. ознаменовані появою в українській мистецтвознавчій
науці кількох видань, пов’язаних із пейзажним малярством і його місцем у творчості
митців Івано-Франківщини. Серед праць, у яких розглядається трансформація
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образного ладу краєвиду, домінуючі стилістичні напрямки й течії, творчі пошуки
окремих пейзажистів у станковому малярстві та графіці — праця О. Ріпко «У
пошуках страченого минулого» (1996) [131].
Порушена

проблематика

знайшла

відображення

у

напрацюваннях

наступного покоління дослідників, музейних працівників 1980–90-х рр.,
вихованих на традиціях мистецтвознавчих інституцій — В. Барана, Р. Дреботюка,
М. Аронця, Л. Хом’як, В. Мельника. Так, за ілюстративною наповненістю й
інформативністю цінним є альбом «Художники Прикарпаття», укладений
Р. Дреботюком (1989) [171]. Змістовним викладом розвитку мистецтва ІваноФранківщини кінця ХХ — початку ХХІ ст. характеризуються публікації у
періодичних виданнях і монографічні праці Михайла Фіголя, Володимира Барана,
Віктора Мельника, Мирослава Аронця, Ігоря Панчишина, Володимира Луканя.
Мистецькі явища, хоча й осмислені авторами на тлі тогочасних історико-культурних
реалій, однак не розкривають проблему розвитку краєвиду в малярстві ІваноФранківщини.
Період кінця 1990-х — початку 2000-х рр. ознаменувався зрушеннями в
культурно-мистецькій ситуації регіону. Так, альбомне видання «Художники
Івано-Франківщини» (2002) [170] вперше широко репрезентує мистецьку хроніку
Прикарпаття кінця ХІХ — початку ХХІ ст. Варто відзначити праці вітчизняних
вчених початку 2000-х рр., присвячені творчості знакових художників, зокрема,
Ярослава Пстрака (О. Федорук, М. Фіголь (1997) [163]), Модеста Сосенка
(Л. Волошин (2003; 2004) [31; 28], О. Семчишин-Гузнер [205]), Осипа Сорохтея
(В. Мельник (2000) [86], В. Баран (2002) [13], О. Ріпко (2008) [116], О. Макойда
(2016) [78]), Святослава Гординського (Л. Волошин (1998; 2007; 2009) [27; 29; 30],
Х. Береговська (2012; 2017) [16; 17]).
Прояви естетики імпресіонізму та проблеми стилістично розмаїтого його
вираження, відповідно до специфіки й регіональних особливостей пейзажного
малярства Прикарпаття початку ХХ ст., на матеріалі творчості прикарпатських
митців першої половини ХХ ст. висвітлено у статті І. Чмелик «Імпресіоністичні
тенденції у творчості прикарпатських митців першої половини ХХ сторіччя»
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(2016) [174], в якій йдеться про роль імпресіоністичних впливів у творчості
окремих митців Прикарпаття, зокрема, й в урбаністичних краєвидах іванофранківських художників. У цей період з’явились альбоми, присвячені творчості
прикарпатських художників — Михайла Зорія (В. Баран (2003) [12]), Опанаса
Заливахи (Б. Мисюга (2003) [102], М. Аронець (2016) [7]), Ярослава Лукавецького
(Л. Волошин (2008) [32]), Дениса-Лева Іванцева (М. Аронець (2008) [6]). На
підставі систематизації художньої спадщини митців, репрезентованої широким
візуальним рядом, у згаданих альбомах авторами здійснено огляд життєвого та
творчого шляху художників, висвітлено їхню активну виставкову і культурногромадську

діяльність,

розглянуто

основні

аспекти

формування

ідейно-

естетичних засад їх творчості, вичерпно окреслено коло тематичних зацікавлень
та індивідуальних стильових пошуків, проте не відведено належної уваги
виокремленню міського пейзажу в малярському доробку названих митців.
У заданому векторі висвітлено художню спадщину видатного художника,
педагога та дослідника мистецтва Давнього Галича Михайла Фіголя та його роль
у культурно-мистецькому середовищі Прикарпаття другої половини ХХ ст. у
працях мистецтвознавців Р. Дреботюка (1988) [93], О. Федорука (1989) [92],
Х. Береговської (2007) [15], проте авторами доволі побіжно проаналізовано
корпус його пейзажних творів із архітектурними об’єктами. Видання Володимира
Луканя «Начерки (із мистецької спадщини Михайла Фіголя)», «Начерки Михайла
Фіголя» (2007) [75; 76], що за характером художнього оформлення наближаються
до альбому, проілюстровані численними натурними зарисовками, виконаними
упродовж закордонних подорожей художника. Альбоми демонструють актуальну
для нашого дослідження сторінку його мистецького доробку та слугують вагомим
доповненням до відтворення життєпису художника Михайла Фіголя.
Виняткової уваги заслуговує видання матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції «Станиславівська Колегіата: між минулим і майбутнім»
(Івано-Франківськ, 2003) [150], упорядковане мистецтвознавцем Віктором
Мельником. Добірка матеріалів розкриває окремі аспекти мистецтва ІваноФранківщини та репрезентує перелік творів малярства й графіки на міську

42

тематику серед експонатів виставки з музейних збірок і приватних колекцій, що
відбувалась у рамках зазначеної мистецької акції.
Низка публікацій дослідників В. Барана, І. Слов’янки, А. Звіжинського,
М. Аронця, В. Луканя («Богдан Готь: яке життя, таке й мистецтво…» (2006)
[200]), Н. Кардаша («Етюди життя і творчості Миколи Більчука» (2013) [62])
охоплюють

коло

актуальних

питань

стосовно

творчості

плеяди

івано-

франківських митців другої половини ХХ ст. (Миколи Варенні, Богдана Готя,
Ореста Заборського, Олександра Коровая, Миколи Більчука), а також визначають
їхнє місце в мистецькому просторі Прикарпаття, проте автори доволі
фрагментарно

висвітлюють

проблематику

міського

краєвиду

з-поміж

багатожанрового доробку згаданих художників.
Певні напрацювання, які стосуються творчої діяльності знакових постатей у
мистецтві Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ ст., знаходимо в
розвідках

мистецтвознавців

Віктора Мельника,

Лідії

Хом’як,

Анатолія

Звіжинського, Володимира Луканя, Петра Кузенка, а також у каталогах, буклетах
творчих виставок і мистецьких пленерів. Дослідники В. Мельник, І. Панчишин
подають аналіз творчого доробку живописця Василя Красьохи як співця поетики
міста, висвітлюють стильові пошуки, визначають особливості пластичної мови і
колористичного багатства його малярських творів. Альбомне видання «Василь
Красьоха — художник правди» (2014) [20], упорядковане М. Бендюком із
високохудожніми світлинами архітектурних пейзажів, значною мірою виявляє
тематичну спрямованість художника, а також стилістичні та художньокомпозиційні ознаки манери В. Красьохи. Мистецька діяльність живописців
Івано-Франківщини в царині міського краєвиду, а саме — Богдана Бринського,
Володимира Сандюка, частково висвітлена в розвідках В. Мельника (1999; 2005)
[79; 82], Б. Мисюги, Л. Хом’як (2013) [96].
Загальнотеоретичне осмислення порушених у дисертаційній праці проблем
вимагало опрацювання широкого корпусу наукового доробку українських і
зарубіжних вчених з питань мистецтвознавства, культурології, краєзнавства —
альбомів, монографій, художньо-критичних і мистецтвознавчих публікацій у
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фахових і періодичних виданнях. На матеріалі багатьох праць, присвячених
специфіці українського пейзажного живопису, недослідженою є тема міського
краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст., певні аспекти якої
частково окреслюються на тлі загальних культурно-мистецьких тенденцій, що
сприяли його жанровій увиразненості, або побіжно розглядаються в контексті
творчості окремих мистецьких постатей.
Проблематика міського пейзажу в мистецтві Івано-Франківщини ХХ —
початку ХХІ ст. залишилась поза межами наукових вислідів провідних
українських вчених, відтак постає питання глибинного вивчення регіональної
специфіки інтерпретації міського середовища в образотворчій культурі ІваноФранківщини окресленого часового проміжку, що й підтверджує актуальність
пропонованого дослідження.
1. 2. Методи дослідження
Специфікою обраної тематики міського краєвиду як жанрового різновиду
пейзажного малярства, його історико-культурного і теоретичного осмислення як
цілісного явища в мистецтві Івано-Франківщини, виявлення його стильової
направленості та образно-тематичного вирішення продиктовано застосування
комплексного підходу до якнайповнішого розкриття проблематики дослідження.
Системний підхід до викладу теоретичного матеріалу, опрацювання
наукових праць вітчизняних і закордонних мистецтвознавців, архівних джерел і
мистецьких колекцій зумовив використання аналітичного методу дослідження.
Принцип історизму, покладений в основу другого розділу пропонованої
праці, дозволив проаналізувати становлення міського краєвиду в контексті
історико-культурних реалій на теренах Івано-Франківщини. Висвітлення його
самобутніх рис у тісному взаємозв’язку з європейськими мистецькими процесами
ґрунтується на засадах порівняльно-історичного й реконструктивного методів.
Ключові етапи міського пейзажу на тлі трансформаційних процесів розвитку
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мистецтва впродовж ХХ — початку ХХІ ст. вдалося виокремити на основі
хронологічного методу в третьому розділі нашого дослідження.
Тенденції
художників

втілення теми міста на прикладі художніх концепцій окремих

визначено

на

підставі

порівняльного

методу.

Порівняльна

характеристика творів окресленої жанрової специфіки, яка зумовила віднайдення
схожих і відмінних рис міських краєвидів, їх сюжетно-тематичну спрямованість і
образну наповненість, здебільшого застосовувалась у третьому розділі «Міський
пейзаж в образотворчому мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст.».
Метод стилістичного аналізу дозволив розглянути стильову еволюцію в
пейзажному малярстві на теренах Івано-Франківщини досліджуваного періоду,
визначити пріоритетність художньо-стильової спрямованості краєвидів провідних
митців, що зумовило його застосування у другому, третьому та четвертому
розділах

пропонованого

іконологічного та

дослідження.

За

допомогою

стилістичного,

іконографічного методів розглянуто композиційні ознаки,

особливості образно-пластичної мови та колористичного виконання творів
пейзажного жанру у доробку митців Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст.
Методом стилістичного аналізу виявлено найвиразніші формальні ознаки, засоби
виразності, колористичні та пластичні характеристики пейзажних творів, а також
особливості індивідуальних манер художників Івано-Франківщини, що дозволило
розглядати досліджуване явище у контексті вітчизняних культурно-мистецьких
процесів ХХ — початку ХХІ ст. Іконологічний та іконографічний методи сприяли
інтерпретації образно-змістового й символічного підтексту та розкриттю
іконографічних особливостей сюжетів творів пейзажного малярства в контексті
історичного періоду, що здебільшого застосовано в четвертому розділі
пропонованого дослідження «Типологія, стилістика та художньо-композиційні
особливості міського пейзажу у творчості художників Івано-Франківщини ХХ —
початку ХХІ ст.».
У дисертаційній праці класифікацію міських краєвидів за сюжетнотематичним

принципом,

образно-змістовою

специфікою

і

стилістикою,

відповідно до історичних етапів, здійснено на основі типологічного підходу.
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Значний корпус візуального матеріалу, частина якого вперше введена до
наукового обігу, зумовив потребу наукових додатків. Метод систематизації
дозволив укласти каталог пейзажних творів митців Івано-Франківщини, які
структуровано

за

хронологічним

викладом,

ілюстративні

таблиці,

які

впорядковано за сюжетно-тематичним та ідейно-образним унапрямленням, а
також впорядкувати словник з короткими відомостями про персоналії художників
за алфавітним порядком (48 статей-персоналій).
На засадах методу аналізу та синтезу вдалося синтезувати проаналізовані
явища у цілісному викладі з дотриманням хронологічної послідовності,
виокремити провідні тенденції та обґрунтувати теоретичні висновки про міський
пейзаж у творчості художників Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст.
Комплексне дослідження міського краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини
ХХ — початку ХХІ ст. передбачає висвітлення як мистецьких, так й історикокультурних процесів, що й зумовлює вибір відповідних методологічних засад
дослідження з огляду на поставлені завдання. Застосовані загальнонаукові методи
(історизму,

систематизації,

аналізу

та

синтезу)

дозволяють

узагальнити

досліджуване явище міського пейзажу та визначити його роль і місце в мистецтві
регіону, а мистецтвознавчі методи (стилістичний, іконологічний, іконографічний,
типологічний) дають змогу виявити художньо-стильові ознаки наявного корпусу
творів пейзажного характеру.
1.3. Джерельна база дослідження
Зважаючи на необхідність усебічного історико-мистецького і теоретичного
осмислення теми міста художниками Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст.,
у дисертаційній праці використано ґрунтовну джерельну базу — мистецькі твори
художників із музейних фондових колекцій і приватних збірок, архівні джерела,
альбомні видання і монографії про творчість окремих художників, каталоги та
буклети персональних виставок і мистецьких пленерів.

46

Важливим підґрунтям дисертаційної праці є твори пейзажного жанру, на
яких найвиразніше репрезентовано образ міста. Розмаїтий візуальний матеріал
унаочнив зміну стилістичних принципів і світоглядних позицій у жанрі міського
краєвиду ХХ — початку ХХІ ст. на Івано-Франківщині. Джерельну базу
пропонованого дослідження становлять опрацьовані фондові збірки іконопису,
малярства і графіки Музею мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківського
краєзнавчого музею, Національного музею у Львові імені А. Шептицького,
Львівського історичного музею, Національного музею народного мистецтва
Гуцульщини і Покуття імені Й. Кобринського і приватних колекцій, які значною
мірою збагачують фактологічний матеріал та сприяють вичерпному осмисленню
поставлених завдань. Значна кількість раніше не опублікованих і фахово
проаналізованих творів живопису та графіки у жанрі міського краєвиду митців
Івано-Франківщини

періоду

другої

половини

ХХ

—

початку ХХІ

ст.

(Я. Лукавецький, М. Зорій, В. Сидорук, М. Варення, П. Боєчко, П. Сахро,
О. Шеванюк, В. Голубєв, М. Канюс, І. Панчишин) зібрана у фондозбірках Музею
мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківського краєзнавчого музею, Національного
музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Й. Кобринського та
вперше введена до мистецтвознавчого обігу.
Архівні матеріали, що увиразнюють певні періоди творчості митців у
контексті культурно-історичних і мистецьких процесів Івано-Франківщини
початку ХХ ст., зберігаються у фонді митрополита А. Шептицького Центрального
державного історичного архіву України у Львові. Сповнені емоційного виразу
листи художника М. Сосенка до покровителя А. Шептицького спонукають до
осмислення естетико-стильових уподобань, малярської мови раннього етапу
творчості художника періоду закордонних мистецьких студій. Із фондів
Державного архіву Івано-Франківської області залучені приватні архівні
матеріали

—

мемуари,

рукописи,

теоретичні

напрацювання,

листування

художників Івано-Франківщини першої третини ХХ ст., передусім Д.-Л. Іванцева,
що висвітлюють окремі моменти життєвого та творчого шляху митця,
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розкривають його особистий погляд на естетику та призначення творів
пейзажного жанру.
До першоджерел відносимо репродукції міських краєвидів, опубліковані в
каталогах і рецензіях на виставки довоєнного періоду, які засвідчують
зацікавлення пейзажним жанром з боку мистецьких критиків у тогочасному
культурному просторі [120]. Джерельною базою слугують численні публікації
краєзнавця І. Бондарєва (2012; 2018) [194; 193], автора кількох монографічних
праць, присвячених історії Івано-Франківська та його архітектурним пам’яткам, і
статей у періодичних виданнях («Галицька брама», «Репортер»). Фактологічною
основою стали пейзажні твори, репродуковані здебільшого у місцевій періодиці
другої половини ХХ ст. («Перевал», «Галичина», «Західний кур’єр»).
Емпіричною базою пропонованої дисертації став власний фотоархів автора
на матеріалі експозицій виставок окремих художників. Цінний фактологічний
матеріал зібрано під час безпосереднього спілкування автора дисертаційної праці
з митцями Івано-Франківщини упродовж 2013–2018-х рр. Значний корпус
візуального матеріалу, а саме — ескізи, замальовки, етюди з особистих архівів
художників, і відомості про творчий метод окремих митців, технологічні прийоми
та особливості пластичної мови, що суттєво доповнюють дослідження обраної
теми, отримано під час бесід з художниками Василем Красьохою, Ігорем
Панчишиним, Володимиром Луканем, Богданом Бринським, Володимиром
Повшиком, Володимиром Сандюком, Андрієм Шабуніним, Миколою Якимечком.
Висновки до розділу 1
У першому розділі пропонованої дисертаційної праці ми проаналізували стан
наукового опрацювання теми міського краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини
ХХ — початку ХХІ ст., визначили теоретико-методологічну та джерельну базу
дослідження.
Проведений історіографічний огляд праць, присвячених теорії та історії
пейзажу як жанрового різновиду, засвідчив відсутність належного фахового
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мистецтвознавчого опрацювання проблематики міського краєвиду у вітчизняному
науковому дискурсі. Наявна кількість публікацій у періодичних і спеціалізованих
виданнях, зважаючи на їх фрагментарність стосовно висвітлення особливостей
міських краєвидів, здебільшого лише при аналізі творчості окремих мистецьких
постатей, не може претендувати на вичерпне розкриття теми. Відтак постала
необхідність

комплексного

вивчення

регіональної

специфіки

художньої

інтерпретації міського середовища як самодостатнього явища в образотворчому
мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст.
Комплексне дослідження міського краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини
окресленого періоду на тлі мистецьких та історико-культурних процесів зумовило
вибір відповідних методологічних засад. Застосовані загальнонаукові методи
(історизму,

систематизації,

аналізу

та

синтезу)

дозволяють

узагальнити

досліджуваний об’єкт та визначити його роль і місце в національному мистецтві
ХХ — початку ХХІ ст., а мистецтвознавчі методи (стилістичний, іконологічний,
іконографічний, типологічний) дають змогу виявити образно-змістові та
художньо-стилістичні ознаки наявного корпусу творів пейзажного характеру.
Джерельну базу дослідження, зважаючи на необхідність усебічного історикомистецького і теоретичного осмислення теми міста художниками ІваноФранківщини, становили мистецькі твори з музейних фондів і приватних збірок,
архівні джерела, видання та монографії, присвячені творчості

окремих

художників, а також каталоги та буклети персональних виставок і мистецьких
пленерів.
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РОЗДІЛ 2
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО
ПЕЙЗАЖУ В МИСТЕЦТВІ ПРИКАРПАТТЯ
Починаючи із XVI ст., під впливом ренесансних мистецьких тенденцій,
елементи пейзажного жанру набувають поширення в українському малярстві:
вони стають невід’ємною частиною композицій у творах релігійно-міфологічного
та історико-батального жанру, де пейзаж виконував роль своєрідної декорації,
задника [59, с. 656].
Фрагменти

природи

в

творах

ікономалярства

тяжіли

до

умовного

зображення: гори, землю, рослинність відтворювали за канонічними схемами, де
ці елементи відігравали роль символів, образів-знаків. Такий пейзаж не створював
ілюзії значної просторової глибини, оскільки був позбавлений безпосереднього
зв’язку з природою та реальними природними явищами, а тому візуально
перетворювався на декоративне тло [59, с. 655].
2.1. Елементи міського пейзажу в в сакральному мистецтві Прикарпаття ХVІ
–XVIII ст.
Характер зображення міста на іконах

XVІ–XVIІ ст., порівняно з

середньовічними, стає реалістичнішим, що зумовлено естетикою ренесансних
ідей. Пейзажні елементи відігравали роль дедалі конкретнішого тла, на фоні якого
відбувалися сцени Святого Письма.
Зберігалась традиційна для візантійської традиції умовність архітектурного
оточення, згідно з якою фрагменти архітектури вводились в ікону «як певні
натяки на місце дії або як символи: у вигляді театральних лаштунків» [151, с. 28].
На загал шаблонно і навіть з виразним нерозумінням композиційної логіки, яка,
однак, є у грецьких (візантійських) першовзорах, повторюються в українськовізантійській іконі мотиви архітектурного стафажу — будиночки, ротонди, часом
з перекинутою декораційною заслоною, на зразок творів елліністичного
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живопису, що вплинули на візантійську ікону. За висловом В. Свєнціцької,
«візантійський стиль не знає архітектурного нутра. Воно звичайно побудоване
так, що рівночасно видно зовнішні форми будівлі» [138,

с. 55–56].

Архітектурний стафаж, що в композиції ікони дедалі частіше виступає як
самостійний мотив [138, с. 52], особливо виразно простежується на переломі
Середньовіччя і Нового часу. Для ікони перехідного періоду характерна
«поглибленіша організація простору, отже, з переосмисленням архітектурного
стафажу» [100, с. 176]. Спостерігаються також архітектурні мотиви, що
сприймаються як фантастично-довільні варіації на тему архітектури. Таке
збагачене тло викликало зміну у співвідношеннях людини з простором, що не
втратить актуальності в наступних століттях [100, с. 134].
Міські мотиви, архітектурні зображення, зазнавши певної трансформації в
ікономалярстві [152, с. 192], спочатку тяжіли до умовного трактування,
відіграючи роль символів, образів-натяків, серед яких відбувалась біблійна дія.
Починаючи з XVІ ст., в ікону проникали елементи архітектури як реальне
оточення певної сцени, надалі виразніше проглядалися інтер’єри, компонувалося
правдоподібне середовище міста, яке поступово втрачало умовність зображення,
натомість набувало реалістичних рис. Згодом, у XVІІ ст., достовірне архітектурне
оточення, яке вводилось в ікону, відігравало значну композиційну роль, що
спричинено західноєвропейськими впливами.
Проблема тла, як зазначає В. Свєнціцька, — «це проблема принципу
композиції — декоративного або тектонічного, це проблема еволюції від
схематичного ідеалізму до реалістичного урізноманітнення, врешті, це проблема
зображення глибини, себто третього виміру на двовимірній площині. Тло, як
складовий чинник цілісності, стосовно теми і композиції відіграє тільки
допоміжну, проте необхідну роль, правлячи чи то за колористичний контраст
фігурного силуету, чи то за описове означення обставин, у яких відбувається дія»
[138, с. 51–52]. Дослідниця вважає, що «рід тла залежний від змісту, від того, чи
це репрезентаційна монофігурна, групова композиція, чи сценічна. Оздоблене
приземелля виступає рівно ж у сценічних композиціях, у яких тло має означити
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місце дії. Дія може відбуватися на тлі архітектури або всередині дому» [138,
с. 56]. Функції архітектурних зображень в іконі, їх символічне значення у
відтворенні богословських понять Святого Письма виходять далеко поза межі
тектонічного заповнення тла й просторового означення сюжету. Можна вважати,
що архітектурний стафаж, як окрема семіотична підструктура в іконографії
канонічних сюжетів, становить цільний образ частини «тлінного світу», яка
впродовж XV–XVІ ст. не зазнала значних змін у площині форми та
богословського тлумачення [91, с. 106].
Подальше

поступове

введення

архітектурних

мотивів

пояснюється

проникненням реалістичних тенденцій у сферу ікономалярства, позначеного з
XVІ ст. «характерними рисами місцевого колориту в архітектурному стафажі»
[139, с. 15]. Проте архітектурний фон ще наскрізь ідеалістичний, а різнорідність
його оформлення не виходить поза межі декоративно-композиційного ладу
площин [138, с. 58].
Прикметою західноєвропейських впливів можна вважати введення в
композиційну структуру ікон архітектури ренесансного стилю — з мотивами
арки, лоджії, колони [151, с. 46]. У сакральному малярстві краю кінця XVІ ст.
помітні реалістичні привнесення у вигляді архітектурних елементів в іконах на
сюжет Страшного суду. На них символом земних багатств є замок, зображений з
позиції віддаленого споглядання, незначного розміру, що наче символізує
алегорію нікчемності земних благ у час Судного дня [91, с. 104–106] (ікона
«Страшний суд» з Долини, виконана у 1560-х р. майстром Дмитрієм (НМЛ)).
Іноді навіть рай зображено у вигляді подвір’я українського феодального замку або
монастиря, оточеного оборонною стіною з вежами [160, с. 96]. Мотив раю
оточено мурами, розташованими вже не за колом, але в прямокутних
обрамленнях, що нагадують західноєвропейські фортифікаційні споруди та
засвідчують поступовий перехід від візантійської малярської традиції до
західноєвропейської системи художнього бачення.
За твердженням дослідниці українського ікономалярства В. Свєнціцької,
архітектурний стафаж на традиційних іконах упродовж століть слугував лише
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кулісами якоїсь дії, однак у XVІ ст. канонічні візантійські схеми починають
поступатися схемам, поширеним у західному мистецтві, передусім у графіці, — з
силуетами замку чи обведеного мурами міста на дальному плані [138, с. 58].
У храмовій іконі майстра Дмитрія «Різдво Богородиці» з Долини (близько
1565 р., НМЛ) (іл. 2.1.1) маляр умовно трактує середовище дії за допомогою
архітектурного стафажу, використовуючи такий архаїзований прийом, як
декоративний велум [135, с. 259]. Виразні форми ренесансної архітектури —
ордерні колони, арки, консолі — відіграють пізнавальну роль як місце дії. У
згаданому творі (іл. 2.1.2) подія відбувається на тлі монументальної стіни, проте
простір підкреслений перспективністю стола та аркової лоджії справа, що
достатньо для відтворення просторового середовища — сфери буття людини [100,
с. 283–284]. Як зазначає В. Свєнціцька, це, мабуть, одна з перших спроб в
українській

іконі

показати

фрагмент

інтер’єру

з

ілюзією

поглибленої

просторовості [135, с. 260]. Саме ікони долинського походження належать до
найдавніших збережених ікон з території сучасної Івано-Франківської області.
Власне, в іконописній спадщині XVІ ст. розпізнаються дві головні традиції,
що існували одночасно, як і два осередки їхнього побутування. Один із них
пов’язаний з Долиною і з творчістю монастирського майстра Дмитрія, який у
1560-х рр. разом з помічниками працював над оздобленням міських церков. З
долинської іконописної майстерні роботи поширювалися в сусідні села і
монастирі, оскільки вони зафіксовані у Перегінську, Болехові, Гошеві, Грабові,
Сваричеві, Спасі, Топільську. Традиційний і подекуди архаїчний стиль творчості
долинських майстрів, з одного боку, перебував під значним впливом наївного
народного образотворення, а з іншого — був тісно пов’язаний з іконографічними
й художніми особливостями іконопису Сербії, Афону, Молдови, Семигороддя
[80, с. 157]. Ікони другої половини XVІ ст. з Рожнятівського і Долинського
районів засвідчують еволюцію пейзажу, відтворюючи, як відзначає В. Мельник,
«не схематизовано-умовну архітектуру, а таку, що нагадує уже реальні міські
краєвиди» [83, с. 38] із внесеними елементами лінійної перспективи, об’ємним
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моделюванням споруд, реалістичнішим відтворенням інтер’єру, що відповідає
ренесансним зображальним принципам.
Другий осередок склався в Рогатині, де у другій половині XVІ — на початку
XVІІ ст. люстрації фіксують імена Кузьми-маляра, Павла Рога, Дмитра
Борисковича, маляра Федора. Збережені ікони цього осередку за стилем тяжіють
до міської культури, зокрема до творчості майстрів львівського кола. Рогатинські
ікони позначені відчутним впливом ренесансного розуміння художньої форми і
тяжіють до більшої монументальності, ніж переважна більшість ікон долинського
осередку, які виконувалися здебільшого для невеликих дерев’яних церков [80,
с. 157–158]. Серед збережених на Прикарпатті ікон середини XVІ ст., які походять
з Рогатина, — ікона «Іван Хреститель з житієм та євангелістами» з рогатинської
церкви Зішестя св. Духа. Сцени на клеймах цієї житійної ікони представлені в
оточенні різноманітного архітектурного стафажу з палатами, через які перекинуто
велуми, мурами, фортифікаційними вежами, киворіями [80, с. 161].
Еволюція архітектурного стафажу в іконописі була зумовлена історичними
змінами в трактуванні сюжетів Святого Письма, у яких стафаж різного
типологічного порядку символізував і архітектурне оточення благословенної
Богом події (такі сцени, як «Різдво Богородиці», «Благовіщення» та «Стрітення
Господнє»), і образ гріховного міста (тло в іконах «Страстей Господніх» або
охоплені вогнем Содом і Гоморра в клеймах «Архангел Михаїл із діяннями»), і
дочасні земні скарби (образ палацу в сюжеті земної стихії на іконах «Страшного
суду») [91, с. 104].
До наповнених символічним змістом сюжетів належать багатопланові
композиції «Страстей Христових», зокрема ікона з церкви св. Миколая у с. Білі
Ослави на Надвірнянщині (кінець XVІ ст., НХМУ). У її іконографічній схемі
«образ гріховного Єрусалима символізує фронтальна стіна заміського муру» [91,
с. 106]. У зображеннях архітектурного об’єкта, зокрема міського муру,
здебільшого обрамленого білим контуром, помітні намагання розв’язати
перспективні завдання при використанні малярських традицій першої половини
XVІ ст.
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Визначальним для українського барокового малярства, як стверджує
О. Сидор, є «перенесення дії в оточення реального інтер’єру, міста» [206].
Упродовж XVII ст. реалістично відтворені архітектурні форми на іконах
підсилювались конкретними рисами облаштування інтер’єрів, пейзажами, досить
органічно пов’язаними з простором.
З Рогатинщини, Калущини і Рожнятівщини походять найбільш вартісні в
художньому аспекті групи ікон XVI–XVII ст., що пояснюється інтенсивним
розвитком монастирської і міської культури й торгово-ремісничих відносин на
північно-західних землях краю, які перебували у сфері релігійного і художнього
впливу Львова, Жовкви і Перемишля [81, с. 44].
Цикл ікон празникового ярусу іконостасу початку XVII ст. («Благовіщення»
(іл. 2.1.3), «Стрітення», «В’їзд до Єрусалиму» (іл. 2.1.4)) із с. Завадка Калуського
району

(усі

—

монастирського

ММП),

що

іконописного

належить

осередку

до

XVII

войнилівсько-болехівського
ст.,

засвідчує

ренесансну традицію галицького іконопису. На переконання

сформовану
дослідника

ікономалярства В. Мельника, оточення, в якому розгортається дія, має
позачасовий

вимір,

хоча

й

набуває

значення

реального

факту-події

з

характерними ознаками конкретизованого пейзажу, архітектури та побутових
елементів галицького ландшафту XVII ст. [83, с. 165]. Урочисті євангельські
процесії і мізансцени розгортаються в них на фоні архітектурного стафажу з
вежами, брамами, кам’яницями галицького міста ХVІІ ст., атмосфера якого
особливо відчутна в іконі «В’їзд до Єрусалиму» [83, с. 58]. Так, місто тут постає в
оточенні муру, його реальні обриси, незважаючи на деяку умовність і
схематичність, передано у вигляді характерних для того часу комплексів
архітектури, оточених високими мурами, що багатопланово розгортаються
вдалині з урахуванням перспективи та насичують простір ікони, надаючи певної
описовості події, яка розгортається на тлі пейзажу [104, с. 25].
На празникових іконах «Благовіщення» та «Стрітення» архітектурні споруди
візантійського типу модельовані за принципом зворотної перспективи й займають
дві третини тла ікони [91, с. 104–106]. Архітектурний стафаж у «Благовіщенні»
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трактується як стрункі барокові архітектурні об’єми, простір стін яких заповнений
темними плямами арок, вікон. Зображені паралельно до площини ікони споруди
архітектурного

оточення

фланкують

основне

зображення,

на

тлі

якого

розгортається подія, врівноважуючи простір ікони.
До цієї ж групи ікон належать «Зішестя св. Духа», «Різдво Богородиці»,
«Введення Марії у храм» першої третини XVII ст. з Калущини (приватні збірки).
Тут помітне узагальнене, схематичне трактування — вводяться архітектурні
об’єкти та інтер’єри, що, загалом, характерно для першої половини XVII ст. і
зумовлено

прагненням

до

більш

реального

відображення

простору

та

перспективних проблем. Для зазначеної групи ікон характерні видовжені постаті,
зокрема тут можна провести паралелі з художньою манерою попередніх періодів,
коли «бажання надати виразності рухам постатей нерідко поєднується із
застосуванням витягнутих пропорцій, а відповідно змінюються й форми
архітектури заднього плану» [160, с. 70]. Ікони войнилівсько-болехівського
осередку з притаманним їм м’якою розбіленою колірною гамою, цікаві не лише їх
ідейно-тематичним спрямуванням, кулісною побудовою перспективних планів і
площинно-лінійним зображенням архітектурних мотивів, а й трактуванням міста
як середовища [104, с. 27].
Широке залучення в ікономалярство урбаністичних мотивів та елементів
припадає на XVІІ–XVІІІ ст. Відомі в іконописі та книжковій мініатюрі
Середньовіччя елементи міського краєвиду в зазначений період набули нових
особливостей: простежується більш точне відтворення вигляду споруд, їх об’ємів
і деталей [59, с. 660]. Тепер художники дедалі частіше й послідовніше
орієнтуються на зображення реальної архітектури, побаченої в навколишньому
світі, або запозиченої з тих чи інших першовзорів — з картин художників, а
частіше — з ілюстрованих гравюрами книг чи станкових гравюр. Якщо взяти до
уваги архітектурні мотиви, то їх іконографічним джерелом, поряд зі згаданими,
могли бути й українські стародруки, що у XVІІ ст. переживали золоту пору
розквіту. В попередні періоди історії українського малярства для художника
важливо було зберегти площину ікони, не руйнуючи її перспективною
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побудовою, поглибленням простору. Архітектурні мотиви на тлі таких ікон
обмежені окремими елементами на зразок аркади чи парапету або умовними
палатами, поданими у зворотній перспективі біля країв композиції. Ці деталі лише
підкреслювали площинність зображення й абстраговано-умовний характер
містичної події [140, с. 69–70]. За твердженням Б. Мисюги, ренесансний
універсалізм комплексного оздоблення храму середини XVII ст. визначив
пріоритет міського пейзажу в сакральних творах, де зростає потреба відтворення
глибини [89, с. 7].
Особливості трактування архітектурного мотиву в мистецтві середини
XVII ст. помітні в сюжетах іконостасу Святодухівської церкви в Рогатині (1650),
який, на переконання Д. Степовика, «цілком навіяний західним мистецтвом,
ближче до нідерландської чи північнонімецької шкіл малярства» [151, с. 62]. Тут
безпосередніше відтворено простір у перспективному скороченні, а розкута
пластична манера письма органічно єднає постаті персонажів із пейзажним
оточенням [136, с. 32; 172, с. 36]. Поєднання на площині умовно відтвореної
архітектури і наближеного до реальності краєвиду створює враження просторової
плановості [117, с. 24]. У сюжетах «Благовіщення», «Стрітення», «Різдво Марії»,
«Успіння Богоматері» дії розгортаються в оточенні інтер’єрних побудов.
Архітектурні мотиви, введені в сцени ікон празникового ярусу «Введення Марії
до храму» (іл. 2.1.5), «В’їзд до Єрусалиму» (іл. 2.1.6) (багатофігурний сюжет
трактується на тлі детально відтвореного пейзажу з чіткими обрисами замку на
дальному плані, що височить на горі) та намальовані з урахуванням повітряної
перспективи, відіграють значну композиційну роль.
Ікона намісного ярусу «Старозавітна трійця» (іл. 2.1.7), за твердженням
Т. Отковича, «позначена яскравими впливами північного нідерландського або
фламандського маньєризму та частково готики» [118, с. 45]. Мотив готичного
міста з високою вежею із декоративними

зубчастими та східчастими

завершеннями, очевидно, запозичений з нідерландської гравюри кінця XVI —
першої половини XVII ст. На передньому плані зображено кам’яний арковий
місток над річкою, який веде до інтер’єру, розграфленого декоративними
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плитками підлоги, а поряд вміщено традиційний позем із флористичними
мотивами. В іконі, попри яскраві європейські мотиви, ще присутні композиційні
прийоми, характерні саме для візантійського іконопису — елементи так званої
«зворотної перспективи» в зображенні будівель, та сусідство на одній площині
інтер’єру та відкритого пейзажу з деревом, мостом і традиційного позему з
травою та рослинами [118, с. 45].
Тенденцію до використання мотивів реального архітектурного оточення в
іконописних творах, характерну для XVII ст., яскраво ілюструють сюжети
«Успіння» та «Вознесіння» з іконостасу церкви Воздвиження Чесного Хреста
монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас), виконаного упродовж
1698–1705 рр. Йовом Кондзелевичем. Дослідник М. Батіг стверджує, що
розгортання дії у згаданих композиціях відбувається «вже не на абстрактному
фоні, а на тлі реального пейзажу з середньовічними будівлями та ознаками
місцевого характеру» [14, с. 7–8]. За твердженням Б. Мисюги, краєвид на той час
вже не був образом трансцендентного світу, а радше виконував роль
просторового означення події та емоційного підсилення сюжету [90, с. 31]. Йов
Кондзелевич значно розширює рамки іконографічної схеми, широко характеризує
оточення, особливо пейзаж зі своєрідними архітектурними ансамблями, надає
окремим сценам і зображенням більшої конкретності [136, с. 55].
Протягом XVII ст. еволюція зображень архітектурних споруд в іконописних
творах, які внаслідок їх умовності раніше виглядали площинною декорацією,
набули об’ємних форм із характерним світлотіньовим розподілом, виразними
стильовими ознаками, «коректувалися» відповідно до тенденцій мистецької
культури ренесансу та бароко. З’явилися дуже наближені до реальних зображення
кількаповерхових будинків зі сходами, галереями, ґанками. В іконі «Успіння
Богородиці» Й. Кондзелевича (іл. 2.1.8) їх відтворено за взірцем конкретного
архітектурного ансамблю, що надає релігійному твору реалістичного наповнення
[59, с. 661]. Зображена вулиця зі щільним рядом будинків по обидва боки, суворо
підпорядкованих законам перспективи (художник цю проблему розв’язує лише в
центрично-симетричному композиційному ключі), засвідчує достатньо високий
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рівень ерудиції Кондзелевича [99, с. 279]. Міські будівлі, утворюючи майже
суцільний і паралельний до іконної площини ряд, не привертають до себе значної
уваги, а слугують лише акомпанементом першопланового зображення [140, с. 71].
Архітектурний мотив, що виглядає як своєрідні лаштунки подій, має здебільшого
ренесансний характер. Припускають, що ренесансне архітектурне тло ікони
«Успіння» навіяне враженнями іконописця від архітектури м. Жовкви й
оборонних веж Манявського скиту, у зовнішньому оздобленні яких були
використані пілястри, профільовані тяги-карнизи [151, с. 81].
Майстерно зображені архітектурні об’єкти у «Вознесінні» взаємодіють зі
сценами переднього плану. Тут використана просторово-центрична композиція,
урочистий, ідеально-величавий тон якої підтримується принципом застосованої
тут лінійної перспективи, що підкреслюється чіткими квадратами підлоги
переднього плану й архітектурними спорудами. Всі лінії, що сягають вглиб,
сходяться в центрі сцени. Грандіозний розмах конструкції із застосуванням
високого горизонту створює простір для епічного розгортання події на площі,
оточеній багатоповерховими будівлями з шатровими дахами. Посилилось
намагання досягти тональної єдності, а також зросла роль архітектури в
поглибленні монументального характеру сцени, де ряд однотипних споруд
величаво замикають простір. Дослідники вказують на спорідненість виражальних
засобів, що ними послуговується маляр, із львівсько-жовківським художнім
середовищем [99, с. 311–312; 323].
Калуський пізньобароковий малярський осередок кінця XVІI — початку
XVІIІ ст. репрезентують ікони з Рожнятівщини, виконані в стилістиці зрілого
бароко, та Калущини (з церкви с. Завадка калуського майстра Шимона
Лисецького (ММП)) з перехідною стилістикою пізнього бароко та рококо. Сюжет
трактовано у найпоширенішому у візантійській традиції варіанті. Місцем, де
відбувалася

подія,

виступало

«документально

відтворене

архітектурне

середовище відповідно до побуту галицького міста XVIII ст.» [83, с. 176].
Барокові тенденції, які переважають у стилістиці іконопису Прикарпаття
окресленого періоду, виявили себе, зокрема, у вигляді тогочасних реальних

59

зображень міської забудови. Ці тенденції засвідчені групою творів із Калущини
першої третини XVII ст. («В’їзд до Єрусалиму», «Благовіщення», «Стрітення»).
Композиції

доповнюються

новими

сюжетними

елементами,

деталізацією

обставин події, із притаманним підкреслено точним зображенням конкретних
споруд, міст із оборонними стінами, баштами, куполами храмів та в’їзними
воротами на задньому плані, типовими для кінця XVII — початку XVIII ст.
Міський мотив, введений у формотворчу структуру ікони, еволюціонував від
схематичного трактування означення місця дії до реального деталізованого
мотиву навколишньої дійсності, доповненого сценами міського життя, набуваючи
певних реалій на кожному конкретному відрізку часу.
Подальший розвиток архітектурного пейзажу відобразився в українській
гравюрі. В ілюстративній гравюрі XVII ст. фоновий мотив поступово позбувся
декораційної лаштунковості, набув місцевого колориту і значною мірою
самостійного жанрового звучання [153, с. 265]. Незважаючи на те, що до кінця
XVIII ст. архітектурний пейзаж в українському малярстві розвивався повільно,
такі твори відіграли в його поступальному русі значну роль. Однак використання
пейзажних елементів в українському живописі та гравюрі не створило умов для
остаточного формування пейзажного жанру в сучасному розумінні [59, с. 662].
Крім ідейного змісту, гравюрним архітектурним пейзажам притаманні ще й
естетичні якості. Митців не могла не полонити гармонія форм бань, перекриття і
тимпанів, пластика фасадів, веж і апсид. Членування їх об’ємів тяжіло до
графічної інтерпретації, вносячи у художню тканину гравюр додаткові
декоративні ритми. При цьому зображення архітектурної споруди було часто
центральним, самодостатнім мотивом, тобто несло в собі семантику головного, а
не допоміжного образу. Цінною особливістю цих гравюр було те, що вони
виконувалися на основі натурних рисунків, а не з копій [153, с. 265–266].
Панорамному міському краєвидові властиві дещо інші образні акценти, ніж
пейзажеві з мотивом однієї споруди. У зображеннях краєвиду відбувалися спроби
відтворити історичну ситуацію, але за браком вірогідних даних, вона ставала
конгломератом сучасної архітектури і вигаданих веж, бань, фантастичних мурів.
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Античні поселення подавалися у варіантах типових середньовічних міст — як у
планувальній системі, так і в архітектурі споруд. У трактуванні граверів далеке
місто виглядало ніби «посадженим» на лінію обрію компактним згромадженням
будинків і храмів, обнесених звідусіль неприступним муром. У такій формі
зображення вчувається відгомін ікони й мініатюри, в яких населені пункти
малювалися символічно — у вигляді однієї або двох башт. Проте згодом надмірні
узагальнення й умовності в гравюрі змінюються більш деталізованими
пейзажними образами. Містові, при усій його ущільненості на невеликій ділянці
землі, надано природного вигляду. Місто наче тягнеться вгору, його силует дуже
динамічний і своїми різкими зламами контрастує зі спокійним хвилястим обрієм
[153, с. 266]. Ще вагоміше образне навантаження несуть ті урбаністичні мотиви,
де персонажі діють не на тлі міста, а в його середовищі. У пейзажах панує
справжнє «царство деталей», відтворюється архітектурний і побутовий аспект
вузенької вулички — від профільованих карнизів до вимощеної камінням
бруківки. В зображеннях вуличних екстер’єрів українські гравери лише зрідка
вдавалися до фантастичної архітектури, яка мала означати старовину. Переважно
вони відтворювали ті чи інші стильові елементи готичного, ренесансного і
барокового зодчества [153, с. 266–268].
Достовірність зображення міста в мистецтві Прикарпаття репрезентовано
гравюрою кінця XVIII ст. «Вигляд міста Галича з руїнами Старостинського замку
XVII ст.» (іл. 2.1.9). Розповідальний характер твору посилюється панорамним
композиційним вирішенням. Акцентовано увагу на взаємозв’язку архітектурного
наповнення, збагаченого динамікою форм веж і куполів та домінантою
узагальнених обрисів твердині, що височіє над містом, поданому в ландшафтному
оточенні. Емоційна складова архітектурних мотивів замку та храму посилюється
нагромадженням мас стін, куполів, веж [112, с. 291].
Місто Галич належить до тих міських ансамблів, що сформувалися на
пагорбах Прикарпаття, Подністров’я і над Тисою. В образі міст домінантами були
укріплені замки на височинах. Слід зауважити, що такий взаємозв’язок
архітектури і ландшафту суттєво впливає на образ згаданих міст і до цього часу
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[126, с. 176]. Гравюри на зламі XVIIІ і ХІХ ст. із зображеннями галицької
твердині слугували важливим іконографічним матеріалом для подальших
реставрацій замку [164]. Варто зауважити, що австрійська влада, знищуючи
галицькі замки в кінці ХVIII ст., не зберегла їх первісного зображення. Так
сталося, як вказує історик В. Грабовецький, із Снятинським, Раковецьким,
Пнівським, а також і Коломийським замками [42, с. 94].
На матеріалі станкової графіки виявлено роль архітектурного тла в розвитку
гравюри та подальшу трансформацію символічного міста як тла розгортання
подій на «оживлений» міський простір у розумінні середовища міста. Краєвиди
кінця XVIII ст. демонструють тенденцію достовірного архітектурно-просторового
вигляду міста з мотивами оборонної архітектури та слугують вартісним
іконографічним матеріалом для подальших реставраційних практик на теренах
прикарпатського краю.
Урізноманітнення архітектурного мотиву в сакральному мистецтві XVIII ст.
простежуємо на прикладі стінописів католицьких храмів Прикарпаття, означених
терміном «квадратура», які передбачають ілюзорно-архітектурні зображення із
застосуванням перспективних скорочень. Елементи архітектурно-фантастичного
оточення стали компонентами монументальних розписів XVIII ст. у мурованих
костелах на теренах Івано-Франківської області.
Стінописи XVIII ст. у костелах Східної Галичини репрезентують здобутки
західноєвропейського образотворчого мистецтва пізнього бароко. Введення
краєвиду було характерним у XVIII ст. як для католицького, так і православного
мистецтва. Композиції оточувались обрамленнями з архітектонічних і оздобних
елементів [161, с. 154–193]. У стінописі храмів спостерігаємо ілюзорні
зображення архітектурних конструкцій не лише на склепіннях, а й на стінах,
викреслені в перспективі архітектурні фрагменти — зображення портиків, стрімко
спрямованих вгору колонад, складно профільованих карнизів, сходів, балюстрад,
балконів [165, с. 61–62]. Такими принципами зображення створювалось враження
візуально-розширеного простору храму [59, с. 495].
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На теренах Прикарпаття багатофігурні сюжетні сцени, поєднані з ілюзорно
відтвореними елементами архітектурного декору, присутні в розписах костелу
Непорочного Зачаття Діви Марії у м. Городенка (1743–1760), зображені у
складних перспективних ракурсах [83, с. 71].
Стінописи в стилістиці ілюзіоністичного живопису, виконані упродовж
1767–1777 рр., фрагментарно збереглись на стінах, стовпах і склепіннях костелу
Кармелітів XVIII ст. у с. Більшівці Галицького району. Основу розпису складали
декоративні елементи з мотивом квіткових гірлянд, рокайлів, картушів та
архітектурних обрамлень для сюжетних композицій [18, с. 56]. Дослідники
атрибутують живопис в інтер’єрі костелу в рамках стилістики художника
С. Строїнського та його кола, вказуючи на його характерну композиційну ознаку
— елементи фантазійної архітектури з мотивом великих волют, оздоблених
гірляндами з дрібних квітів. Збережені фрагменти стінопису костелу в
Більшівцях, зафіксовані на довоєнних фотографіях, свідчать про

вплив

західноєвропейських взірців і високу професійність його виконавців. Але суттєві
знищення в радянський період практично унеможливили їх стилістичний аналіз
[18, с. 82].
Особливим багатством і сюжетним розмаїттям відзначалася поліхромія
костелу св. Марії Магдалини XVIII ст. у с. Кукільники Галицького району (іл.
2.1.10). На переконання мистецтвознавців П. Жолтовського та В. Мельника,
розписи виконані Яном Солецьким, учнем і послідовником С. Строїнського [50,
с. 139; 83, с. 74]. Натомість, інші дослідники схиляються до авторства
С. Строїнського,

вказуючи

на

спрощені

форми,

аналогічні

взірцям

монументального австрійського малярства, а також на притаманну художнику
холодну розбілену колористичну гаму. У кукільницьких розписах зустрічаємо
такі характерні для творів С. Строїнського елементи ілюзорно архітектурних
конструкцій, як потужні волюти, великі вазони [166, с. 342].
Видозміну архітектурного мотиву в монументальному мистецтві XVIII ст.
унаочнюють частково збережені ілюзорно-архітектурні стінописи костелів
Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці, Кармелітів у Більшівцях та Марії
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Магдалини у Кукільниках, виконані в тенденціях західноєвропейських художніх
практик

пізнього

бароко

іноземними

малярами.

Посилення

візуальної

просторовості храму відбувалося шляхом введення у структуру стінописів
зображень ілюзорно-архітектурних варіантів колонад, портиків, балюстрад,
балконів із застосуванням перспективних скорочень.
2.2. Міські мотиви у творах іноземних митців ХІХ ст. на теренах
Прикарпаття
Традиція

зображення

міського

краєвиду

в

мистецтві

тодішньої

Станиславівщини, що входила до складу Австрійської, а від 1867 р. — АвстроУгорської імперії, сформувалася поетапно, зазнаючи трансформацій щодо
принципів художнього втілення відповідно до суспільно-культурних змін і
панівних стилів, проте не утвердилася в сфері образотворчого мистецтва. Місто
як об’єкт культури, скупчення архітектурних пам’яток окресленого періоду
приваблювало найчастіше іноземних митців. Їхні графічні та живописні
зображення міст слугували чи не найкращим візуальним матеріалом, що
ілюстрували культуру тогочасного міського життя та дозволяли певною мірою
простежити архітектурно-будівельну історію міста й вигляд визначних споруд,
які нерідко істотно змінювали зовнішній вигляд [112, с. 290].
З огляду на стрімкі урбаністичні перетворення, починаючи з XIV ст., в образі
західноукраїнських міст з’являються «конкуруючі домінанти» — куполи церков і
вежі костелів. Важливою складовою міського ансамблю стають кам’яні і цегляні
мури, що оточують місто кільцем. Надалі з переходом міст на самоврядування у
XIV–XV ст. виникають нові архітектурні акценти — ратуші з вежами, що
домінують як у просторі міських площ, так і в міському ансамблі, уособлюючи
світську громадську владу, поряд з феодальною і релігійною. Відповідно до
канонів містобудування доби Відродження починає формуватися геометрично
впорядкований, регулярний образ міста, що базується на модульному плані.
Міські укріплення розбудовуються згідно з прийнятою на той час у Європі
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бастіонною системою і постають як інженерні споруди монументальних форм, які
частково збереглися й понині в Івано-Франківську, що формують візуальну
основу, з якої «виростає» міський ансамбль. Упродовж XVІІ–XVІІІ ст. образ міста
збагачується будинками культового і громадського призначення, причому
переважають динамічні барокові форми численних храмів [126, с. 176].
У контексті історико-мистецьких реалій варто означити кілька етапів
становлення міського пейзажу. Так, починаючи із XVII ст., твори, пейзажну
основу

яких

формували

архітектурні

елементи

й

мотиви,

послідовно

сформувались у специфічний різновид пейзажного жанру. На початку своєї
еволюції такий різновид архітектурних зображень існував у формі «ведути» —
пейзажу документального типу, який за точною фіксацією об’єктів нагадував
архітектурне креслення. І, хоча зразки ведути відповідали суто практичній вимозі
точного відображення тієї чи іншої будівлі, в розвитку пейзажного жанру вони
відіграли вирішальну роль [59, с. 660].
Надалі зображення міста в європейському мистецтві XIX ст. віддалялося від
«документальних завдань» і розвивалось у бік сюжетності, літературності,
«ілюстрації життя» і «відкриття дійсності» [23, с. 66]. За висловом С. Король,
ведута надавала документально точним реалістичним краєвидам особливої
поетичності, просторового дихання, не замикаючи зображення в тісних рамках,
продиктованих традицією сценічних архітектурно-перспективних бутафорій
барокового часу. Міський топографічний пейзаж як спадкоємець ведути
поєднував у собі видові завдання із хронікарськими [66, с. 96; 103]. Міські види
були найпоширенішим мотивом тиражної графіки другої половини XVIII —
першої половини XIX ст. Так, до середини ХІХ ст., за твердженням В. Овсійчука,
топографічний жанр вичерпав свої можливості, поступаючись розвиткові
фотографії та масових і дешевих способів відображення. Видовий малюнок
поступово знижував художню цінність архітектурного краєвиду, щоб стати
незамінним

свідченням

минулого,

набуваючи

не

тільки

зображального значення, але й художньої вартості [98, с. 316].

документально-
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Вид міста став актуальним сюжетом у сфері тиражних зображень.
Інформаційно-пізнавальна вартість таких аркушів зросла у першій половині
ХІХ ст., що зумовлено активним виданням літографських альбомних видань з
метою популяризації східних теренів Австрійської монархії. Так, літографії,
позначені

впливом

романтизму

з

його

зацікавленнями

археологічними

пам’ятками, старожитностями, архітектурним аспектом історичних пам’яток,
фіксують усі найвиразніші зміни міського ландшафту, реалії міського життя та
демонструють ті явища, що творять своєрідну атмосферу міста [112, с. 291].
Пейзажі з видами міської панорами, стародавніх замків і культових споруд
виступають свідченням історико-культурного надбання того чи іншого міста,
оскільки нерідко документально точно фіксують архітектурні об’єкти. Це
стосується творів митців ХІХ ст., які працювали на теренах краю.
Діяльність іноземних митців на західноукраїнських теренах на зламі XVІІІ і
ХІХ ст., як вказує Л. Купчинська, насамперед спричинена відсутністю власного
мистецького закладу [68, с. 169]. Ці ж тенденції відобразились і в становленні
міського краєвиду. У ХІХ ст. види прикарпатських міст відтворювалися
художниками, які здобули фахову освіту у провідних мистецьких закладах
(передусім у Віденській академії образотворчих мистецтв). Митці австрійського
та чеського походження — Антон Лянге, Емануель Кронбах, Карл Ауер,
польського — Мацей Богуш-Зигмунт Стенчинський, Наполеон Орда, привносили
в мистецтво краю ремінісценції європейських течій та синтезували їх із місцевою
художньою традицією.
Одним із перших здійснював мандрівки теренами краю пейзажист,
вихованець Віденської академії образотворчих мистецтв, Антон Лянге (1774(9)–
1842), виконавши численні натурні зарисовки до альбому «Збірка найгарніших і
найцікавіших околиць Галичини» («Zbiór najpiękniejszych i najinteresowniejszych
okolic Galicji»), виданого 1823 р. у Львові літографічною майстернею Піллєрів із
підписами польською та німецькою мовами [65, с. 413–414]. Створюючи
романтичні пейзажі, продиктовані естетикою тієї епохи, з мотивами водоспадів,
скель, ліричних романтичних руїн, художник вводить жанровий елемент,
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відтворюючи тодішню атмосферу життя селян, міщан («Вид соляної копальні в
Маняві»).
Про зростання інтересу до теми міста в художній творчості свідчать не лише
твори професійних художників, але й аматорські ведути анонімних майстрів.
Вигляд будинків, перспектива вулиць і забудов, алеї і парки — все це стало
об’єктом міського видового пейзажу у першій половині ХІХ ст. [66, с. 103]. Однак
художній рівень майстрів був досить строкатим і часто нефаховим. З одного боку,
це були «заїжджі дилетанти» або невисокого рівня живописці, які без глибокого
проникнення в специфіку життя краю, його населення малювали стереотипні
«портрети» будинків і вулиць, виявляючи при цьому виняткову точність у
відтворенні деталей, однак не вловлюючи атмосфери того чи іншого міста [66,
с. 99–100]. Як стверджує С. Король, мабуть, під впливом популярних літографій з
галицькими краєвидами у 1820-х рр., з’явилось багато акварельних пейзажів
художника-аматора Емануеля Кронбаха [64, с. 160].
Топограф, маляр-аматор, філософ Емануель Кратохвиль фон Кронбах (1778–
1861)

здобував

освіту,

зокрема

з

філософії

і

права,

в

престижних

університетах Праги та Відня, певний час навчався у Віденській академії
образотворчих мистецтв [189, с. 148–149.]. Художник видав ілюстроване видання,
присвячене Галичині («Darstellungen aus dem Königreich Galizien, insbesondere der
Karpathen in Sandecer Kreise» (Відень, 1820-ті рр.). Збірка, доповнена десятьма
кольоровими літографіями з видами гірської місцевості, містила 87 сторінок,
30 живописних

видів,

які

супроводжувались

авторськими

історичними,

топографічними й етнографічними коментарями німецькою та французькою
мовами [189, с. 149; 184, с. 494].
Архітектурним особливостям Станиславова початку ХІХ ст. присвячена
акварель «Вигляд міста Станиславова» авторства Е. Кронбаха, виконана у 1820-х
рр. (ЛІМ) (іл. 2.2.1), в якій простежується тенденція до узагальненого змалювання
міста. Однозначно, що головний акцент зроблено на відтворенні архітектурного
ансамблю міста, проте, за твердженням З. Соколовського, визначні будівлі міста
подано недбало. Так, наприклад, єзуїтську колегію і тодішній костел єзуїтів
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змальовано з боку теперішньої вулиці Бельведерської, схематично показано
дзвіницю парафіяльного костелу, тоді як парафіяльний костел Найсвятішої Діви
Марії не відповідає його дійсному вигляду. Ліву частину панорами автор
змалював, ймовірно, з боку Галицької брами, якої вже тоді не існувало.
Вірменська святиня на зображенні носить риси дійсно вірменських храмів, адже
вірменська церква мала в минулому шоломоподібні завершення; проглядається
також сигнатурка над центральною навою [148, с. 63]. У глибині панорамного
зображення художник подав архітектурний акцент ратуші, що домінує в міському
ансамблі. Дослідники архітектури відзначають цінність акварелі Е. Кронбаха,
насамперед, як іконографічного джерела стосовно другого варіанта ратуші, яка не
збереглася, зазнавши масштабних руйнувань унаслідок пожежі 1868 р.
Емануель Кронбах використовує гармонійні пропорції як в образі міста, так і
в горизонтальних чергуваннях навколишнього простору. Цьому сприяють
формально-образні та композиційні засоби, які полягають, насамперед, у низькій
лінії горизонту. Передній план насичений простором розлогих пасовиськ,
доповнений

кулісами

ялин

і

дерев,

стафажними

жанровими

сценками.

Різноманітні за формами домінанти куполів церков та вежі костелів, з-поміж яких
височить силует ратуші на тлі пагорбів, слугують знаковими елементами
узагальненого художнього образу міста, відтвореного на дальному плані [112,
с. 293]. Окрім згаданої акварелі, вартісною є нещодавно віднайдена гравюра
чеського художника Бедриха Гавранека «Торг у Станиславові», вміщена в
ілюстрованому виданні «Světozor. Obrázkový týdeník» (1899), що детально
відтворює вигляд ратуші й автентичну забудову ХІХ ст. на ринковій площі.
У 1830–40-х рр. зображення міського краєвиду, хоча й відповідали
академічним правилам топографічного малюнка, несли в собі типові ознаки
світської міської культури. Побут мешканців міста, їх вишукані манери та
зовнішній антураж, наче фрагменти світських історій, застигали на перших
планах міських видів [202].
Тогочасна атмосфера міського життя яскраво репрезентована літографією
чеського художника, випускника Віденської академії образотворчих мистецтв,
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Карла Ауера (1818–1859) «Вид Бурштина початку ХІХ ст.» (1837) (іл. 2.2.2) до
альбому «Галичина в картинах, або галерея літографованих видів околиць і
найвидатніших пам’яток в Галичині» («Galicja w obrazach czyli galerja
litografowaych widoków okolic i najznakomitszych zabytków w Galicji» (1837–1838)).
Успіх літографій К. Ауера забезпечувався легкістю і впевненістю їх
виконання, точністю і влучністю характеристик архітектурних і стафажних
мотивів [66, с. 104]. Так, простір провінційного містечка наповнений знаковими
символами ринкової площі, на якій пульсує міське життя: постаті міщан, віз із
кіньми. Тут органічно вплетені стрункі силуети витончених готичних веж костелу
та церкви на тлі ратушної споруди та прилеглої дво-, триповерхової житлової
забудови

вирішують,

передусім,

декоративні

завдання.

Незважаючи

на

перспективні співвідношення мас будівель і фігур людей у краєвидах художника
відсутні єдність й органічність глибини просторового рішення. Натомість,
К. Ауер вдається до надмірної деталізації мас дерев, кущів та огорож, ретельного
опрацювання поверхні дороги на передньому плані. Загалом, колористичний лад
твору надає настроєвості та своєрідного замилування атмосферою міста, що
відповідало тогочасним тенденціям романтичного світовідчуття. Пізнавальна
вартість пейзажу дозволяє споглядати загальний вигляд і організацію міського
архітектурно-просторового середовища першої половини ХІХ ст. та простежити
зміни у тогочасних забудовах, які не збереглися до наших днів.
Дуалістичний характер виміру Галича як сучасного міста і як давньої
твердині захоплював і приваблював іноземних майстрів першої половини ХІХ ст.,
котрі прагнули відтворити його засобами художньої мови. Пейзажі з видами міст
або окремих споруд, здебільшого церков, костелів, замків, публікувалися на
сторінках

білоруських,

польських,

французьких

часописів,

історичних

і

краєзнавчих видань. Так, гравюра «Вид міста Галича», вміщена в тижневику
«Przyjaciel

Ludu»

(1836),

приваблює

декоративним

вирішенням

мотиву,

досягнутого, насамперед, виваженістю мас гори, чіткістю окресленого замку на
височині та строгістю силуету споруд. Строгий ритм дахів і коминів будівель
другого

плану

завуальований

м’ягко

опрацьованими

масами

дерев.

У
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композиційну структуру активно введені стафажні постаті селян, що насичують і
збагачують простір міста [112, с. 294].
Продовження тенденції щодо змальовування мотивів Галича простежується
у літографії «Ринок у Галичі» (1847, Національний музей у Варшаві) до альбому
літографій «Околиці Галичини» («Okolice Galicyi») художника Мацея БогушаЗигмунта Стенчинського (1814–1890). Аналізуючи попередні фрагментарні
зображення, що тяжіли до канонічного шаблону галицького замку та міста в
цілому, можна констатувати, що літографія Стенчинського відзначається
розповідальністю мотиву, підкресленого панорамним характером зображення.
Низька лінія горизонту посилює втілення художнього задуму реалістичного і
правдивого відтворення міста на передньому плані та силуету могутніх руїн
Старостинського замку. Нагадуючи про колишню велич і міць, руїни поступово
розчиняються на тлі безмежного неба, зливаючись із плавним хвилястим обрієм
гір позаду, не привертаючи до себе особливої уваги. Місто, відтворене
горизонтальним ритмом куполів і дахів міського ансамблю, акцентоване
світлотіньовим моделюванням і точним трактуванням окремих елементів, відіграє
значну композиційну роль у творі, посилену привнесеними деталями тогочасного
життя галицьких містян.
У контексті романтичної естетики тенденцію захоплення мотивами замків та
руїн найповніше втілює літографія М. Б.-З. Стенчинського «Галич з руїнами
замку» (1847) (іл. 2.2.3). Тут доцільно зауважити, що образи зі згаданими
мотивами стали типовими, що викликано «загальним світоглядним характером
епохи» [64, с. 156], починаючи від літографій А. Лянге 1820-х рр. У творі
Стенчинського руїни галицького замку спокійно височіють на тлі плеса ріки, як
натяк на колишню могутність, відтворені в незвичному на той час буденному
аспекті заднього плану, якому передують розлогі кручі і круті скелі, вимальовані
з неабиякою уважністю та майстерністю.
Іншим підходом трактування тодішнього Станиславова середини ХІХ ст.
позначений краєвид М. Б.-З. Стенчинського «Станиславів з боку с. Вовчинців»
(1848) до альбому літографій «Околиці Галичини» («Okolice Galicyi»). Пейзажний
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мотив схоплено з боку Вовчинецьких гір, тоді як самому місту, що розкинулось
на рівнині заднього плану, відведено другорядну роль. Місто трактоване
символічно, з високими силуетами ратуші, не відзначається детальністю
зображення і потрактоване як збірний, узагальнений образ [112, с. 295].
Літографії передував натурний рисунок Стенчинського 1848 р. (Національна
бібліотека ім. Оссолінських у Вроцлаві) (іл. 2.2.4) із зображенням міста з тої самої
позиції на основі численних натурних зарисовок міських реалій, типажів,
архітектурних домінант в якості підготовчого матеріалу з метою створення
цілісного образу. Висока лінія горизонту сприяє багатоплановому розгортанню
композиції. Вигляд міста та його околиць посилюється темним силуетом, в якому
виразно проглядаються лінеарно промодельовані архітектурні домінанти — вежі
куполів ратуші, що нівелюються на тлі масиву гір. У рисунку відчутне
замилування автора природним оточенням, особливо сценами з фігурами
пастухів, що випасають кіз. Стенчинський вловлює специфіку ландшафту,
головну ознаку краєвиду, і навколо неї вибудовує свою фабулу романтичної і
поетичної природи [65, с. 427]. Панорама відтворює автентичний в синтезі
архітектури і ландшафту вид міста в його романтичному баченні. Варто
відзначити, що принцип побудови видових пейзажів першої половини ХІХ ст.
здебільшого зберігає трипланову схему з міським мотивом вдалині та акцентом
на пейзажному оточенні.
Галерею видів Галича доповнюють міські пейзажі другої половини ХІХ ст.
Наполеона Орди (1807–1883), виконані на основі акварелей до альбому під
назвою «Альбом видів історичних місць Королівства Галичини і земель
краківських» («Album widoków przestawiających miejsca historyczne Królewstwa
Galicyi i Ziem Krakowskich zrysowany z natury» (1880)), виданого у Варшаві. Види
прикарпатських міст у творчому доробку митця постають вкрай епізодично, за
винятком двох літографій із видами Галича. На літографіях, окрім костелів,
художник зафіксував руїни замку, що височіє на горі, органічно поєднуючись із
природним ландшафтом. М’який контур зруйнованих замкових руїн плавно гасне
на тлі неба, натомість вертикаль костела, збагаченого формами веж, чітко
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вирізняється силуетним і світлотіньовим, виразно промодельованим тональним
вирішенням. Горизонтальність формату обох композицій сприяє інформативності
аркушів, а ритмічність горизонтальних планів підкреслює просторовість і
глибинність зображення.
У

1890-х

рр.

міські

пейзажі,

замки,

околиці

у

творах

митців

характеризуються як достовірністю зображуваного мотиву, так й історичною
цінністю і пізнавальною спрямованістю, що підтверджує акварель живописця,
випускника Віденської академії образотворчих мистецтв, Тадеуша Рибковського
(1848–1926) «Вид ратуші і ринку в Коломиї». Для творчості художника властиве,
окрім ретельного промалювання усіх елементів композиції і застосування
додаткової лінії, переважно темного кольору, своєрідне живописне звучання,
попри те, що палітра творів Т. Рибковського доволі обмежена [68, с.172].
Аналіз видових пейзажів ХІХ ст. дозволяє стверджувати, що міста, увічнені
на літографіях, рисунках та акварельних творах, ставали об’єктом творчих
пошуків не лише місцевих, а й іноземних митців. Це твори, на яких відтворено
панорами

Станиславова

(Е. Кронбах,

М. Б.-З. Стенчинський),

Галича

(М. Б.-З. Стенчинський, Н. Орда) та Бурштина (К. Ауер). Міські краєвиди першої
половини ХІХ ст. вписуються в контекст епохи романтизму тематично й
композиційно. Для них типовими є панорамна і фрагментарна композиційна
побудова, оповідальний характер зображеного, акценти найвиразніших будівель
того чи іншого міста, історичний і культурний антураж, пріоритетність мотиву
замкових руїн та інших старожитностей. Місто з абрисами давніх помешкань і
церков поставало композиційною домінантою, або ж слугувало тлом для
розгортання сцен міського життя. Художник М. Б.-З. Стенчинський відтворив
види прикарпатських міст, найповніше розкривши образ Галича, поєднуючи
провідний мотив руїн замку із зображенням власне міста, поданого в різних
ракурсах. У творах Н. Орди створено цілісний образ міста на основі синтезу
природного

й

архітектурного

М. Б.-З. Стенчинського

притаманна

оточення.
детальність,

Літографіям
плановість

Н. Орди,
композицій,

достовірність зображень, на відміну від романтизованих краєвидів Е. Кронбаха,
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сентиментальних пейзажів К. Ауера. На межі ХІХ і ХХ ст. зростає зацікавлення
окремими пам’ятками архітектури, здебільшого з позицій етнографічного їх
вивчення, втіленими в зарисовках інтер’єрів костелів і видах церков.
Отже,

наявні

особливостей

численні

міської

зображення

культури,

міст

спонукають

історико-планувальних

до

вивчення

змін

міського

середовища, типології і конструкції будівель. Їх пізнавальна вартість зумовлена
тим, що художники, змальовуючи як окремі споруди костелів, соборів, так й
архітектурні ансамблі в контексті історичного простору міста, фіксували їх
архітектурний образ для нащадків.
Висновки до розділу 2
У другому розділі дисертаційної праці ми розглянули історико-культурні
витоки міського краєвиду в сакральному мистецтві Прикарпаття XVI–XVIІІ ст. на
тлі тогочасних художніх процесів, які відбувалися в українському та
європейському культурному просторі. На матеріалі ікономалярства увиразнено
проникнення архітектурного оточення в іконографічні схеми XVI ст. у вигляді
символічних елементів, обрисів реальних споруд, а згодом — конкретних міських
мотивів. Іконописні схеми XVI ст. із внесеними елементами лінійної перспективи,
об’ємним моделюванням архітектури, реалістичним відтворенням інтер’єру, що
відповідають ренесансним принципам творення образу, свідчать про еволюцію
архітектурного пейзажу як уточнення часу та місця події. Вплив міської культури,
розвиток монастирських, світських і ремісничих відносин сприяли зображенню
міського середовища в ікономалярстві рогатинського іконописного осередку XVI
— початку XVII ст. як реальної події з характерними ознаками конкретизованих
архітектурних мотивів і ландшафтних елементів. Посилення достовірності в
іконописі XVII–XVIIІ ст. призвело до змін канонічних композиційних схем, в які
дедалі частіше вводились елементи реального архітектурного оточення. Міський
мотив, введений в образну структуру ікони, еволюціонував від схематичного
трактування означення місця дії до реального оповідно-деталізованого мотиву

73

навколишньої дійсності, доповненого сценами міського життя, набуваючи певних
реалій на кожному часовому відтинку.
На матеріалі станкової графіки з’ясовано роль архітектурного тла в розвитку
гравюри та подальшу його трансформацію від символічного осмислення міста як
фону для розгортання подій до конкретизації міського простору як середовища.
Гравюри кінця XVIII ст. демонструють тенденцію достовірного зображення міста
із мотивами оборонної архітектури та слугують вартісним іконографічним
матеріалом для подальших реставраційних практик.
Видозміну архітектурного мотиву в монументальному мистецтві XVIII ст. на
теренах Прикарпаття унаочнюють введені в структуру стінописів елементи
краєвиду та ілюзорно-архітектурні зображення колонад, портиків, балюстрад,
балконів із застосуванням перспективних скорочень, виконані в тенденціях
західноєвропейських художніх практик пізнього бароко іноземними малярами.
Проблематика дослідження ілюзіоністично відтворених архітектурних елементів
у стінописі мурованих костелів XVIII ст. на теренах Прикарпаття становить
маловивчене

явище,

розглядається

побіжно

та

потребує

подальшого

мистецтвознавчого опрацювання.
Надалі розвиток архітектурного пейзажу першої половини ХІХ ст.
вписується в контекст епохи романтизму тематично й композиційно. Вид міста
став актуальним сюжетом тиражної графіки першої половини XIX ст., що
зумовлено активним виданням літографських альбомних видань. Для них
типовими є панорамна і фрагментарна композиційна побудова, оповідальний
характер зображеного, акценти найвиразніших споруд того чи іншого міста,
історичний і культурний антураж, пріоритетність мотиву замкових руїн та інших
старожитностей. Місто з силуетами давніх помешкань і церков поставало або
композиційним акцентом, або ж слугувало тлом для розгортання сцен міського
життя. Літографіям іноземних митців Н. Орди, М. Б.-З. Стенчинського, які
працювали на теренах тодішньої Станиславівщини, притаманна детальність,
плановість і достовірність зображень, на відміну від романтизованих краєвидів
Е. Кронбаха та сентиментальних пейзажів К. Ауера.
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РОЗДІЛ 3
МІСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
3.1

Художнє

осмислення

теми

міста

в

образотворчому

мистецтві

Прикарпаття першої третини ХХ ст.: тенденції впливу європейських
мистецьких шкіл
Збереження традиційного образу міста і відтворення його складових в
образотворчому мистецтві кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. розглянуто на тлі
міжкультурних й освітніх взаємин та загальноєвропейських новітніх течій і
урбаністичних практик. Важливо висвітлити найвиразніші стильові риси та
тематично-сюжетні мотиви творчого доробку прикарпатських митців як
компонента спадкоємного розвитку традицій і збереження культурного надбання
досліджуваного регіону.
Обраний часовий проміжок першої третини ХХ ст. у рамках пропонованого
дослідження

став

періодом

активної

інтеграції

мистецтва

тодішньої

Станиславівщини, що належала до земель Австро-Угорської імперії (1867–1918)
та Польщі (1919–1939), у західноєвропейський мистецький простір, що
насамперед втілилось в освітніх практиках прикарпатських митців у провідних
європейських художніх центрах, та подальшим згортанням активних художніх
процесів на теренах краю з початком встановлення радянського режиму.
Ріст урбанізаційних процесів і загальноєвропейських впливів, поширення
новаторських

мистецьких

ідей

зумовили

збагачення

пейзажної

традиції

динамікою активних творчих пошуків, стилістичних змін, синтезом національних
ознак із мистецькими привнесеннями панівних стилістичних напрямів, що
позначилось й на тематиці міських мотивів початку XX ст. Дедалі частіше
відтворюються

камерні

міські

краєвиди

з

історичними

архітектурними

спорудами, стародавніми руїнами, які створювались з метою збереження пам’яток
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історії й культури та підтримувались просвітницькою діяльністю об’єднань
історико-культурологічного, пам’яткоохоронного та археологічного спрямування.
Художнє втілення теми міста на зламі ХІХ — початку ХХ ст., виходячи з
ідейних,

композиційних,

формотворчих

засад

пейзажного

малярства,

відзначається усталеним підходом до сюжетного й композиційного вирішення,
але, водночас, носить різноманітне стилістичне трактування мотивів міста, його
архітектурно-просторового

середовища

та

культурного

наповнення.

Так,

обраними мотивами нерідко виступають панорамний вид міста, камерні міські
закутки, архітектурні домінанти храмів і соборів, руїни замків. Тенденцію до
лірико-реалістичного зображення, що відповідає мистецьким реаліям кінця ХІХ
— початку ХХ ст., віддзеркалюють продиктовані естетикою реалістичних
традицій краєвиди Юліана Панькевича (1863–1933); створені за академічними
правилами міські види Ярослава Пстрака (1878–1916); позначені впливом
новітніх європейських течій камерні мотиви Модеста Сосенка (1875–1920) [108,
с. 144–145].
Галицькі митці середини ХІХ ст., як відзначає Л. Купчинська, толеруючи
нові тенденції у малярстві, не зреклися цілком засад академічної школи [68,
с. 171]. Одним із найпопулярніших типів натурного матеріалу був архітектурний
краєвид. У конструктивному відтворенні давніх екстер’єрів галицьких міст
відчувалися світоглядні інспірації шанувальників історії та ностальгія за минулим
[90, с. 123].
У руслі досягнень європейського мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ ст.,
насамперед пов’язаних із пленерними здобутками художників барбізонської
школи та принципами імпресіоністичного живопису, художнє осмислення
краєвиду початку ХХ ст. зазнало впливу пленерної традиції. За твердженням
Б. Мисюги, вільний вибір композиції та акцент на правдивому відтворенні станів
природи стали передумовою творення емоційного образу природи [202].
У формуванні «української версії імпресіонізму», як зазначає дослідниця
Г. Скляренко,

поряд

із

безумовними

французькими

новаціями,

існували

вітчизняні тенденції реалістичного пленеризму та «пейзажу-настрою» з їх
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ретельним спогляданням навколишньої дійсності. Показово, що на цьому шляху
французький імпресіонізм набув у вітчизняних художників іншого — лірикоемоційного звучання, інтерпретуючи його колористичне розмаїття саме як вияв
індивідуального переживання світу [144, с. 18]. Концепція лірико-поетичного
пейзажу як найбільш показового щодо онтологічної природи національного
мистецтва стає надбанням українського пейзажного малярства кінця ХІХ ст. [133,
с. 10; 9, с. 131]. Перші прояви імпресіонізму в українському малярстві пов’язують
із появою ліричного пейзажу-етюду наприкінці ХІХ ст., що не лише фіксує
найтонші відтінки миттєвих кліматичних змін, а сповнює пейзажний образ
емоційністю і безпосередністю враження [9, с. 128].
Окремі риси імпресіоністичного методу, а саме — ефекти пленерного
живопису, ескізність творчої манери, висвітлення палітри, звернення до міської
тематики, стали прикметою художньої мови українських пейзажистів кінця ХІХ
— початку ХХ ст. [9, с. 127]. Пов’язуючи імпресіонізм перш за все з живописом
на пленері, українські художники здебільшого застосовували його принципи в
пейзажному малярстві. Можливо, саме через суто пейзажне сприйняття його
концепції, яка, безумовно, ним не вичерпувалася, велику роль українські
художники відводили етюду, а його свіжість і безпосередність ставали синонімом
імпресіоністичності [144, с.18].
Принципи пленерного живопису, накладені на специфіку традицій мистецтва
Прикарпаття, його безперервний зв’язок із європейським художнім процесом і
особливим світосприйняттям природи краю, реалізувалися в мистецтві тодішньої
Станиславівщини початку ХХ ст. через інтенсивне збагачення колориту,
продиктованого новим сприйняттям натури, її світло-тональних і колірних станів.
Як відзначає І. Чмелик, імпресіоністичний напрямок на Прикарпатті з’явився
завдяки вихованцям європейських мистецьких навчальних закладів, передусім
Краківської академії мистецтв, а також — польським художникам, які працювали
на теренах краю [174, с. 87; 89].
У синтезі з імпресіоністичною естетикою викристалізовувалось реалістичне
спрямування

малярської

мови

пейзажів

Юліана

Панькевича.

Єдність
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консервативного трактування натури й уважного спостереження колористичних
ефектів природного й архітектурного оточення, репрезентують його національну
ідентичність. Романтичний аспект архітектурних пейзажів Ю. Панькевича
сприймається як данина давнім пам’яткам історичного минулого — руїнам
монастирів і замків. Водночас його творчість відзначається об’єктивним, а навіть
документально-точним потрактуванням зображуваного.
Життєвий і творчий шлях живописця і графіка Ю. Панькевича тісно
пов’язаний з Прикарпаттям, а мистецька постать художника відіграла значну роль
у розвої мистецтва краю на зламі ХІХ і ХХ ст. Юліан Панькевич, який, за
твердженням Б. Лепкого, походив «з Рогатина, з давнього малярського роду»
[132, с. 388], виявив схильність і здібності до малювання ще з дитинства, що
значною мірою вплинуло на подальше бажання отримати професійну художню
освіту. У 1885 р., за сприяння графа В. Дідушицького, Панькевич вступив до
Школи красних мистецтв у Кракові, яку на той час очолював Ян Матейко [95,
с. 7]. До краківського періоду навчання Ю. Панькевича належать замальовки
пам’яток давньої архітектури світського й оборонного призначення — види руїн
монастиря та монастирської дзвіниці в Cеменові, Василіянського монастиря під
Теребовлею (1885) [95, с. 10]. Такі краєвиди з упізнаваними пам’ятками
стародавньої архітектури стали доволі популярними мотивами періоду реалізму,
припадаючи саме на час творчої діяльності Ю. Панькевича.
Естетика реалізму, що міцно вкорінилася у мистецтві Галичини наприкінці
ХІХ ст., надала краєвидові характеру історичного документа [202]. Згадані
архітектурні зарисовки мають документальну цінність, оскільки зафіксували стан
пам’яток наприкінці ХІХ ст. [95, с. 10], набувши статусу «історичного портрета»
місцевості. Вони закарбували детально передані форми й пропорції могутніх
пам’яток оборонної архітектури, які тепер втратили свій первісний вигляд.
Серія зображень київської архітектури початку ХХ ст. постала як наслідок
подорожі Ю. Панькевича до Києва (1903 р.), здійсненої за сприяння Наукового
товариства імені Тараса Шевченка [95, с. 44]. Проте зберігся лише етюдного
характеру пейзаж «Михайлівський собор у Києві» (НМЛ). Твір відрізняється за
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колористичною концепцією від попередніх творів, витриманих у нейтральній
локальній тональності. Художник зосередився на колористичній побудові твору в
теплих пастельних тонах, висвітливши колорит й наблизивши його до палітри
імпресіоністів [95, с. 44]. Як відзначають дослідники, у згаданому етюді «вже
виявляється вплив Труша: старий класицизм дає місце імпресіонізмові» [132,
с. 387]. Ліричним забарвленням відзначені краєвиди Ю. Панькевича з околицями
містечка Надвірної (кінець 1890-х рр.) та Рогатина (кінець 1910-х — початок
1920-х рр.), де проживав певний період художник. Панорами околиць Рогатина
(1920-ті рр., ММП) прикметні реалістичним підходом до натури, виваженим
колоритом, введенням мотиву передмість у композицію етюдів.
Архітектурний краєвид, який склав вагому частку у творчому доробку
Юліана Панькевича, співзвучний з мистецькими пошуками початку ХХ ст. як за
мотивами зображення, так і за техніками виконання. Пейзажі художника з чітко
вираженим

національним

забарвленням,

втіленому

шляхом

привнесення

селянської ноти в пейзаж, зображення культової й оборонної архітектури як
знакових місць національної історії, відіграють значну роль у розвитку краєвиду в
мистецтві Прикарпаття кінця ХІХ — початку ХХ ст.
Серед мотивів, які живили образну уяву художників консервативного
спрямування, було свідоме чи не свідоме прагнення «затримати» у творі тривалий
відрізок галицької історії, з усіма позитивами чи втратами суспільно-культурного
життя. Звідси, гіперболізоване відчуття істотного відрізку часу, яке в образі
краєвиду виливалось у детальне, самодостатнє опрацювання перспективних
планів. Ця специфічна ознака реалізовувалась у ряді панорамних, типових
галицьких краєвидів, інколи з романтичним відтінком, передусім у пейзажах
історіософічного змісту (як історична фіксація реконструкцій і руйнувань давньої
архітектури). Прагненням возвеличити суспільну та історичну роль родинних
маєтків представлені камерні, інколи з вкрапленням жанрових сцен, види садовопаркової архітектури, зруйновані княжі обійстя з очевидними слідами «патини
часу», які загалом сформували своєрідну типологічну групу пейзажних зображень
[88, с. 697–698].
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Види архітектурних старожитностей, панорамних міських ансамблів,
визначних пам’яток, вулиць і площ як прагнення закарбувати їх мистецьку й
історичну цінність на фоні прогресуючих урбанізаційних процесів помітні в серії
пейзажів на львівську тематику Ярослава Пстрака — «Вид на вежу Корняктів,
ратушу і костел Домініканів у Львові» (1900), «Вид Успенської церкви у Львові
початку ХХ ст.» (НМНМГіП ім. Й. Кобринського) (іл. 3.1.1; іл. 3.1.2),
«Львівський оперний театр», «Вид на площу Ринок» (іл. 3.1.3), «Монастир
Бернардинів» (іл. 3.1.4), «Пам’ятник А. Міцкевичу у Львові». Самобутність
творчого методу Я. Пстрака, абсольвента Мюнхенської академії мистецтв [167,
с. 3], полягає у певній консервативності трактування пейзажу. Як стверджує
І. Кейван, творчість митця позначена реалізмом, з нашаруванням мюнхенського
історизму та з деякими прикметами імпресіонізму у трактуванні кольору. Проте
крізь його малярську творчість тягнеться червоною ниткою романтизм,
виражений у тематиці та у настрої творів [198]. За твердженням М. Фіголя,
художник не обмежується точним відтворенням вигляду окремих будівель: у
кожній роботі є своєрідний підхід і образне вирішення архітектурного пейзажу
[163, с. 28]. Документальний характер і точна фіксація архітектурних деталей [49,
с. 263] засвідчують спадкоємність збереження давнього вигляду міста як джерела
вивчення його архітектурного минулого. Пейзажі Ярослава Пстрака, як і
Ю. Панькевича, зберігають національне звучання, втілене через ліричну
настроєвість обраних і своєрідно інтерпретованих архітектурних мотивів.
На зламі ХІХ і ХХ ст. вийшли друком перші документальні ілюстровані
листівки з краєвидами українських міст, а також етнографічними типами різних
регіонів як відгук на духовно-естетичні проблеми часу. Чільне місце серед
художників окресленого спрямування належить Я. Пстраку, за оригіналами якого
лише упродовж 1912–1914 рр. видано понад 120 карток [52, с. 21; 156, с. 116–117].
Художні листівки Я. Пстрака фіксують архітектурний образ міста, передають
розмаїту атмосферу міського побуту та його культурного життя, відтворюють
різнонаціональний етнічний склад населення, збагачуючи міські види людським
стафажем.
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Розмаїтість і надмірна деталізованість архітектурних деталей, стриманість і
лаконічність композиційних принципів характеризують авторську манеру
живописця. Пстрак наслідує традиційні прийоми вирішення образу міста в межах
сталих статуарних композиційних схем із найвиразнішою архітектурною
домінантою та складним ракурсом обраного мотиву. Строгий ритм примхливих
конфігурацій дахів і коминів міських кам’яниць, скрупульозно прорисованих
куполів із виразними силуетами сигнатурок і струнких веж церков та костелів,
чітка ритміка рядів віконних отворів, декоративна пластика скульптурної ліпнини
на фасадах фіксують багатогранний образ міста. Архітектурні краєвиди митця
витримані в стриманій охристо-зеленій теплій гамі з виразними акцентами
куполів, площинами теплих відтінків неба й вібруючих силуетів дерев і кущів.
Колористичне багатство підкреслюють легкість живописного нюансування тіней і
рефлексів на стінах будівель, бруківці й вузеньких вуличках, відтворення
мінливих станів природи, відхід від монохромності академічного колоризму.
Співзвучні з духом часу віяння новітніх мистецьких тенденцій початку
ХХ ст. розширюють й оновлюють місцеву живописну пейзажну традицію
творчістю випускників європейських мистецьких академій, означивши перехід до
нового світосприйняття на платформі модерністичних течій зі збереженням
специфіки місцевих традицій. Важливим каталізатором європейських впливів на
мистецтво Галичини, що на той час перебувала у складі Австро-Угорської
монархії, зокрема й на тематичний репертуар творів митців, було їхнє прагнення
отримати європейську освіту. Мистецьке середовище європейських міст (Краків,
Мюнхен, Берлін, Париж) та авторитет наставників мали вплив на формування
майбутніх художників. Здобута в провідних академіях фахова освіта, набутий
творчий досвід сприяли становленню та розвитку архітектурного пейзажу.
Важливим центром художньої освіти окресленого періоду, починаючи з
першого десятиліття ХХ ст., для митців Прикарпаття став Париж, який,
безумовно, вважався лідером серед інших еміграційних центрів не лише за
кількістю зосереджених там художників-іноземців, а й за його значенням у
розвитку світового мистецтва. Феномен столиці Франції полягав у тому, що вона
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почала притягувати до себе сотні іноземних художників, які, з одного боку,
приїжджали сюди вчитися, з іншого — реалізовували власний творчий потенціал,
що й дозволяло Парижу утримувати світове лідерство мистецької столиці до
середини ХХ ст. [154, с. 14].
Паризька тематика звучить в архітектурних краєвидах художника Модеста
Сосенка, створених упродовж 1903–1904-го рр. Митець отримав ґрунтовну
професійну освіту — Краківська академія мистецтв (1896–1900), Мюнхенська
королівська академія мистецтв (1900–1902), Паризька національна школа
мистецтв (майстерня Леона Бонна) (1902–1904) [205]. У Кракові здобував освіту
під керівництвом С. Виспянського, якого цікавила тематика міської архітектури
— мотиви костелів, замків. У Мюнхені та Парижі М. Сосенко навчався як
стипендіат митрополита А. Шептицького [3].
Ліризм невеликих етюдних пейзажів Модеста Сосенка схилявся до
традиційної образності й, водночас, тяжів до європейського новаторства.
Формуванню мистецького світогляду митця сприяло навчання у Краківській
академії мистецтв, а відтак, і засвоєння досягнень пленерної системи
імпресіонізму. Як стверджує В. Сусак, увібравши разом з краківською сецесією
паризький мистецький досвід, М. Сосенко наклав його на візантійську спадщину і
став одним із творців українського модерну [154, с. 36].
У пейзажних замальовках Парижа 1903–1904 рр. періоду мистецьких студій
художника у майстерні Л. Бонна — «Міський пейзаж. Париж» (іл. 3.1.5), «Париж.
Тераса з двома фігурами на тлі міста» (іл. 3.1.6), «Група домів на тлі саду» (усі —
НМЛ)

відчутні

імпресіоністичні

впливи.

Художник

оперує

великими

живописними масами, дзвінким кольором і віртуозним мазком. Як зазначає
Л. Волошин, традиційна «боннатівська асфальтовість» сріблясто-коричневої гами
поєднується в цих етюдах зі свіжістю безпосередніх вражень від обраного мотиву.
Живописною викінченістю відзначається пейзаж «Париж. Дахи». Художник
зображає тут побачений ніби з горішнього вікна куточок Латинського кварталу.
Чіткій

геометричній

логіці

міських

будівель

на

першому

плані

ніби

протиставлено поезію чарівного весняного краєвиду, що видніє праворуч удалині.
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Настрій мотиву підсилений тендітними силуетами дерев, що тягнуться до лагідноблакитного неба, на тлі якого звучить делікатним оранжево-червоним акцентом
мотив димаря на даху будівлі. В цьому невеликому пейзажному фрагменті
помітне специфічно «сосенківське» ніжне відчуття природи і меланхолійностишена поезія образів [31, с. 17–18; 28, с. 206].
Тенденції натурного трактування міського образу Ю. Панькевичем, а також
новаторські варіації архітектурних об’єктів Парижа М. Сосенка, інспіровані
впливом художніх тенденцій цього осередку, демонструють синтез традицій зі
стилістикою європейських малярських течій першого десятиліття ХХ ст. Діапазон
тематичного звучання й художнього змісту міських мотивів відзначився
пошуками національної складової та оновився розмаїттям модерністичних
напрямів і течій. Поступовий відхід від традиційних реалістичних художніх
принципів, які були панівними у краєвидах останньої третини ХІХ ст., змінився
переважанням імпресіоністичних тенденцій. Прикарпатські художники значно
збагатили місцеву малярську традицію, створюючи міські пейзажі шляхом
впровадження стилістичного новаторства, розширення образно-пластичних
засобів при збереженні національної ідентичності пейзажу, його самобутності і
своєрідних локальних ознак.
До теми міста звертався художник Ервін Ельстер (1887–1977), котрий
походив із теренів тодішньої Станиславівщини (с. Коршів Коломийського повіту).
Так, в акварелі «Stanisławów/Lwów» (1907 або 1909 р., фотоархів Ю. Бірюльова)
силует міста відтворено стриманою колірною гамою в межах пленерного підходу.
Наприкінці XIX — на початку ХХ ст. в тодішньому Станиславові
сформувалось мистецьке середовище, а місцеві художники активно експонували
свої полотна на виставках у Львові, Кракові. У 1913 р. на першій художній
виставці митців Станиславова, за твердженням дослідника Ю. Бірюльова,
живописець Станіслав Ляховський (1872–1917) експонував серію міських
краєвидів Венеції («Міст Ріальто»), Анкони, Рагузи [190, с. 142].
Художній

процес

1920–30-х

рр.

характеризується

послабленням

авторитетних норм академічної традиції, посиленням інтересу до формальних
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пошуків, різноголоссям стилістичних напрямів і течій у руслі імпресіонізму,
експресіонізму, переходом до авангардної стилістики. Безперервність пейзажної
традиції

засвідчує

глибоку

її

світоглядну

закоріненість

у

середовищі

західноукраїнських митців. Новаторські пошуки, формотворча варіативність і
художня інтерпретація урізноманітнили художню мову пейзажу.
Процеси стрімких трансформацій відбувалися і в тогочасних урбаністичних
практиках — зростання міських територій, викликані розвитком промисловості і
втратою значення міських укріплень, зумовили протягом ХІХ ст. значні зміни в
архітектурному образі міст. На місці колишніх фортифікацій розплановуються
бульвари і парки, колишні торговельні шляхи, що вели до брам міста, стають
вулицями. З’являються численні вертикальні домінанти — комини підприємств,
які активно, хоча й хаотично заповнюють панорами міст і нівелюють їх
попередній образ. Квартали щільної житлової забудови стають основним фоном
для

сприйняття архітектури

попередніх

епох. Ці ж тенденції

загалом

продовжуються і протягом першої половини ХХ ст. [126, с. 176–177].
Розвитку краєвиду етнографічного характеру на засадах пленерного
живопису 1920-х рр. сприяла діяльність мистецької школи Олекси Новаківського
(1923–1935) як «особливе середовище, що акумулювало та поширювало ідеї
пленерно-імпресіоністичного малярства та експресіонізму» [202]. У мистецькій
школі, що діяла за меценатської підтримки митрополита А. Шептицького,
студіювала ціла плеяда митців, котрі уподобали різні мистецькі напрями, —
Григорій Смольський, Ольга Плешкан, Роман Сельський, Михайло Мороз,
Святослав Гординський. Створені ними етюди з колоритними архітектурними
пам’ятками гуцульського сакрального будівництва, зокрема з околиць Космача,
знаменували

продовження

традиції краєвиду на принципах пленеризму,

колористичної домінанти імпресіоністичного сприйняття.
Передумовою зростання професійного рівня вишколу українських митців
була меценатська діяльність митрополита А. Шептицького. За твердженням
дослідника Р. Яціва, крім постійного фінансування навчального процесу у школі
Олекси Новаківського, митрополит призначав цільові стипендії обдарованій
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молоді, що потребувала допоміжних художніх студій у культурних центрах
Західної Європи [159, с. 28].
У період 1920–30-х рр., як і в попередні десятиліття, Париж надалі
приваблював прикарпатських митців як культурно-мистецький центр.
Паризьку тематику розвиває Святослав Гординський (1906–1993) в олійних
етюдах періоду навчання в академії Р. Жульєна (майстерня Ж.-П. Лоранса) —
«Міст через Сену. Париж», «Місячна ніч над Сеною. Нотр-Дам» (кінець 1920-х
рр.) [27, с. 477–478]. Художник походив із теренів Станиславівщини, проте надалі
творив у Львові, Парижі, Мюнхені, Нью-Йорку. Серія пленерних етюдів
Святослава Гординського із краєвидами Парижа кінця 1920-х позначена
імпресіоністичними привнесеннями [27, с. 480]. Так, в етюдних творах кінця
1920-х рр. акцент зроблено на фактурному опрацюванні поверхні у притаманній
художнику широкій пластичній манері. Інтенсивні творчі пошуки, натхненні
перебуванням у мистецькому середовищі Парижа, збагатили живописну мову
митця. Тут бачимо спектр формальних мистецьких завдань, які автор вирішує,
насамперед, оперуючи згармонізованими великими тональними й колірними
масами, широкою вільною живописною манерою. Ці пейзажі, очевидно,
створювалися з вікна мансарди готелю «Нотр-Дам», звідки, за спогадами
С. Гординського, «був справді чудовий вид на собор Богородиці Нотр-Дам і Сену,
що пропливала під мостами і оточувала острів, на якому стояв собор …, маючи
щодня ідеальний мотив до малювання, без огляду на погоду» [40, с. 32].
Поряд з імпресіоністичним трактуванням, у стилістиці етюдних пейзажних
мотивів С. Гординського, із властивою їм дещо гіперболізованою формою,
вбачаються авангардні тенденції, інспіровані студіями у Модерній академії
Фернана Лєже. Так, в етюді «Міст через Сену» [90, с. 90] складові
урбанізаційного простору (міст, вантажний кран) не зазнають деформацій,
натомість набувають конструктивної форми. Святослав Гординський, виразно
розмежовуючи домінантні конструктивні площини, акцентуючись на дрібних
геометричних формах, творить динамічну композицію урбаністичного характеру.
Художня традиція малярських творів С. Гординського вказаного періоду
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засвідчує, що образна мова його краєвидів набуває іншого змісту, певних
формальних привнесень, зазнає трансформації творче бачення митця, проте не
втрачається класичний образ реального міста. За твердженням Б. Мисюги,
пластичний дисонанс як локальний композиційний чинник механістичних образів
був чужий галицькій мистецькій традиції, навіть з її гнучкими проявами у бік
індивідуалізації образу. Образ промислового міста, який для країн Західної
Європи цього часу був майже культовим, у мистецтві Галичини не набув
активного втілення [90, с. 87].
Пошуки художнього втілення міста звізуалізовані й у графічних краєвидах
С. Гординського. На початкових етапах мистецтво графіки на Прикарпатті постає
своєрідним

синтезом

національних

особливостей

і

загальноєвропейських

авангардистських течій першої третини ХХ ст., що збагатило урбаністичні візії
формальними здобутками. В цілому, художники не дотримувалися єдиного
напряму в пошуках форми, експлуатуючи принципово відмінні образно-пластичні
засоби [181, с. 10]. Так, з-поміж багатогранного спадку Святослава Гординського
своєрідною площинно-геометричною стилістикою вирізняється графічна серія
окремих міст або архітектурних пам’яток Близького Сходу, виконаних
здебільшого тушшю і пером (рідше — олівцем та аквареллю), в яких
реалізувалася глибоко продумана художником концепція образної мови, що
базувалася на основі найновіших тоді авангардних досягнень [30, с. 9–10; 29,
с. 51].

Митець

фіксує

своєрідність

величних

храмів-мечетей

Стамбула,

Єрусалима, Каїра, Мекки, майстерно вибудовуючи архітектоніку просторових
форм; змальовує сцени буденного життя [29, с. 50–51]. Висока графічна культура
виконання, модерна стильова витриманість і дисципліна умовного, хоча й
гострохарактерного малюнку, свідчать про те, що художник, ймовірно, виконував
їх на основі попередньо створених начерків з натури, добиваючись цілісності
образно-стильового

звучання.

Святослав

Гординський

майстерно

володіє

простими виражальними засобами — лаконічною чорною плямою, контурною
лінією та скупим штрихом. На цих рисунках, на противагу ранньому
авангардному радикалізму оперування умовними геометризованими формами,
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превалює дещо стилізована, однак реалістична манера зображення, позначена
зібраністю і сконцентрованістю естетики конструктивізму [29, с. 51–52].
Характерний дух італійських і французьких міст відчутний у живописних
творах художника Григорія Смольського (1893–1985) першої половини 1930-х рр.
Так, 1931 р., удосконалюючи свою художню майстерність, він відвідує Рим,
Флоренцію, Венецію, оглядає величні пам’ятки стародавньої архітектури й
пластики. Як відзначає дослідник М. Ткаченко, у Венеції Смольський малює
декілька олійних етюдів у стриманій пастельній гамі, вдало відтворюючи
величаву архітектуру міста, сповненого краси й особливого загадкового настрою
(«Канал. Венеція», «Площа Згоди. Венеція») [44, с. 8].
Ранні твори Г. Смольського різко вирізняються на тлі пізнішої його творчості
характером їх малярської мови. Вони, як правило, невеликі за розмірами, виконані
в помірковано імпресіоністичній манері з переважанням приглушеної сріблястокоричневої гами кольорів. До паризького періоду 1934–1935-го рр. належать
лаконічні композиції з характерною вільною манерою виконання — «Бульвар
Сен-Жермен», «Париж. Гранд палац», «Париж. На бульварі», «Париж. Мости над
Сеною», «Париж. Нотр-Дам» [44, с. 9]. Так, в етюді «Париж. Гранд палац» (1935)
художник як домінантний мотив обирає величну архітектурну споруду і, хоча
оперує великими площинами, все-таки трактує міський мотив у межах сталих
імпресіоністичних пошуків.
Паризькі впливи позначились на урбаністичній тематиці живописця та
графіка Отто Гана (1903–1942). Перша офіційна біографія цього митця,
надрукована у Словнику польських художників, місцем народження майбутнього
митця вказує м. Станиславів, проте існують певні суперечності щодо
достовірності такого припущення [124, с. 264]. Реалізація формотворчих завдань
очевидна в пейзажі «Львів під час дощу», датованому 1938–1939 рр., що не
зберігся до наших днів [124, с. 284]. Чітке тональне розмежування планів,
упорядкований ритм ліній і форм дозволяє легко прочитувати силует міста.
Конструктивна кубістична мова міського краєвиду посилюється зіставленням
фрагментарних великих мас будинків переднього плану, окреслених чорним
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контуром із хаотично «розкиданими» символічними «натяками» архітектурних
споруд на тлі розлогої панорами. Митець не акцентує уваги на їх тональному чи
пластичному вирішенні, а органічно вписує в простір міського середовища.
Геометрична схематичність і площинність цього твору унаочнює відхід від
конкретного

реального

образу й

свідчить про

зацікавлення художника

модерністськими європейськими течіями, які позначились на формуванні
стилістичних особливостей його живопису [115, с. 110].
Важливим культурним осередком 1920–30-х рр., як і в попередні періоди,
поряд із мистецькими центрами Варшави, Праги, Парижа, Мюнхена, Відня, був
Краків. Так, у період міжвоєнного двадцятиліття Краківську академію мистецтв
закінчила плеяда прикарпатських митців, хоча не всі вони пов’язали свою
подальшу творчу діяльність із Станиславівщиною. До них належать Маргіт Райх
(Сельська), Дам’ян Горняткевич, Роман Турин, Михайло Зорій, Денис-Лев
Іванцев, Богдан Стебельський, Ярослав Лукавецький.
Тривалий час у Краківській академії мистецтв панували традиції реалізму,
закладені ще за часів Я. Матейка та Ю. Фалата. Проте в період міжвоєнного
двадцятиріччя настала помітна зміна в мистецькій ідеології академії, посилилася
інспірація паризького мистецького середовища [188, с. 20]. Паризький
імпресіонізм на той час ще мав міцні впливи в мистецькому русі Європи, зокрема
й у стінах Краківської академії [48, с. 573].
Вказуючи на причини деякої «застиглості» образотворчого життя краю,
дослідниця І. Чмелик стверджує, що на теренах тодішньої Станиславівщини
питання про організаційне об’єднання митців у сфері образотворчого мистецтва
постало аж у 1930-х рр., оскільки цей регіон, зокрема Гуцульщина, вважався
центром народних художніх промислів, і чільне місце на цій території посідали
творчі майстерні та артілі народних майстрів ткацтва, кераміки, килимарства,
художньої обробки дерева [173, с. 146].
Прикметно, що у міжвоєнний період на теренах Станиславівщини працювали
митці різних національностей, із розмаїттям їх творчого бачення, а отже,
фіксується й багатоетнічний склад тодішніх творчих угрупувань. На 1933 р.
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припадає створення мистецького об’єднання «Оріон» («Związek ArtystówPlastyków і Miłośników Sztuki «Orion»). Його співзасновниками були Еміліан
Дубрава, Кароль Коссак, Владислав Лучинський, Владислав Лопушняк, Ґеза
Розмус та інші, які працювали в стилістично розмаїтих видах й напрямах
мистецтва й проживали в тодішньому Станиславові. Характеризуючи творчу
манеру кожного з цих митців, критик і художник-графік Людвіґ Тирович так
сформулював у рецензіях свої судження про художню ситуацію міста: «Діапазон
вираження є суттєвим; серед тих п’яти імен зіткнемось із проявами реалізму,
тенденціями стійкої і позитивної інтерпретації природи, проявом внутрішньої
боротьби митця з живописним матеріалом і втіленням особистого бачення,
схильністю до ілюстративної стилізації з епігонічним присмаком» [209].
Більшість митців, які входили до «Оріону», здобували освіту в академіях
мистецтв у Кракові, Варшаві, Мюнхені. Працюючи у Станиславові, вони
відображали

у

творах

особливості

місцевих

пейзажів,

«дотримувались

консервативної моделі тлумачення міського ландшафту» [90, с. 117].
Провідним виявом мистецьких уподобань прикарпатських художників
першої третини ХХ ст., загалом характерного й для українського малярства того
часу, став саме пейзаж. Сюжетами пейзажного малярства, відповідно до
мистецьких концепцій того часу, найчастіше стають види міських вулиць та
околиць, храмових споруд. Відтворення міста у пленерних етюдах митців
Станиславівщини перших десятиліть ХХ ст. здебільшого відбувається в межах
реалістичної манери із наявними ознаками імпресіоністичного сприйняття.
Натомість,

авангардними

мистецькими

пошуками

позначена

творчість

Владислава Лопушняка (1904–1995), котрий у 1930–1932 рр. перебував у
Станиславові та експонував міські краєвиди в експресіоністичній манері на
персональних виставках (1930, 1931). Так, етюд В. Лопушняка «Старі будинки»
(1932, фотоархів Ю. Бірюльова) відзначений розкутою пластичною манерою,
виразними світлотіньовими контрастами міських садиб.
Увага до міських мотивів на засадах пленерного малярства найповніше
втілилась у зображеннях, присвячених тодішньому Станиславову, художника
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Еміліана Дубрави (1889–після 1939). Пейзажне малярство Е. Дубрави, одного з
симпатиків «старої» школи, найкраще представлене етюдами в техніці акварелі
[209; 90, с. 117]. Художник є вихованцем Краківської академії мистецтв, учнем
Ю. Мегоффера та С. Дембіцького, що, безумовно, вплинуло на основи його
малярського вміння. Так, Ю. Мегоффер передав йому навички досконалого
рисунка; С. Дембіцький — захоплення технікою акварелі і реалістичними
мотивами. Перебуваючи у безперервному діалозі з живописним матеріалом і
природою, художник виробив власний погляд на реальність. І техніка, і
темперамент живописця зумовили соковиті колірні поєднання, широку манеру
виконання, породжуючи яскравий, сонячний настрій краєвидів [209]. Живописець
Е. Дубрава,

якого

називали

«найромантичнішим

живописцем

старого

Станиславова» [190, с. 67], експонував міські етюди (акварель, темпера) на
виставках, організованих мистецьким об’єднанням «Оріон» (1933–1939) [190,
с. 67; 19, с. 181]. Так, художник у ліричному пейзажі «Вулиця Божнича в
Станиславові» (1935) (іл. 3.1.7) відтворив перспективу вулиці, що веде до
архітектурного ансамблю ринкової площі з домінантою міської ратуші.
Олійні настроєві краєвиди Владислава Лучинського (1895–1941) засвідчують
його

обдарування

як

пейзажиста.

Суть

його

малярського

вираження,

підпорядкованого захопленому відтворенню натурних вражень, втілена в
сентиментальних ліричних

студіях, здебільшого

невеликого

формату.

У

майстерному краєвиді з мотивом Ґданська, митець вдало відтворив ефекти світла
на воді, мінливу атмосферу повітряного середовища [209]. Згаданий твір, як
відзначає

дослідник

Ю. Бірюльов,

він

експонував

на

п’ятій

виставці,

організованій мистецьким об’єднанням «Оріон» (1938) [190, с. 161]. Виважена,
динамічно вибудувана композиція, підсилена діагоналлю човнів, що непорушно
застигли на причалі, та смугою міського силуету вдалині, що тане у мінливому
повітряному мареві, засвідчує постімпресіоністичні впливи.
Реалістичним спрямуванням малярської мови характеризуються образи міста
у творах Ґези Розмуса (1898–1980). Творче бачення митця склалося у процесі
формалістичних пошуків, проте безпосередній вплив художників-реалістів
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(Ю. Брандт, К. Коссак та Я. Матейко) визначив стилістику його творчості [209].
Не вдаючись у детальне опрацювання передніх планів, Ґ. Розмус ілюструє
перехідний етап у зображенні реальних явищ: від описового до настроєвого [90,
с. 118]. Живописний твір етюдного характеру «Краєвид м. Станиславова» (1936,
ММП) (іл. 3.1.8) цікавий композиційним ладом, живописною фактурністю,
експресивним звучанням дзвінких, теплих кольорів. Олійне полотно автора, як
відзначає дослідник В. Лукань, було закуплене до фондозбірки музею у добродія
Квачка 1985 р. [77, с. 149].
Види Станиславова 1930-х рр. присутні у творчому доробку митця
С. Бізанца. Так, в акварелі «Вірменський костел у Станиславові» із серії
«Вірменські костели» (1937, фотоархів Ю. Бірюльова) художник майстерно
вписав архітектурну споруду в просторове середовище міста.
Активна виставкова діяльність митців об’єднання «Оріон» продовжувалась
упродовж 1930-х рр., однак внаслідок настання радянської влади та початку
воєнних дій відбулася переорієнтація культурних цінностей і подальше згортання
мистецького життя.
Художнє життя Станиславова 1930-х рр. як центру Станиславівського
воєводства відзначається певним пожвавленням, незважаючи на те, що
Станиславів, як і Коломия, залишався тоді провінційним містом. Місцеві
художники О. Сорохтей, Д.-Л. Іванцев, Я. Лукавецький, завершивши навчання за
кордоном,

активно

включилися

в

культурно-мистецький

процес

краю,

виставляючи свої твори на виставках АНУМ у Львові (1934, 1935, 1937, 1938).
Зокрема, на

восьмій

виставці

АНУМ

(«Митці

Митрополиту Андрею»)

Д.-Л. Іванцев експонував картину «Залізничний двірець», О. Сорохтей —
акварельні твори «Місто І», «Місто ІІ» [159, с. 249]. Здобутки станиславівських
митців 1930-х рр., випускників Краківської академії мистецтв, у зображенні міста
супроводжувались новаторськими пошуками. Ремінісценції течій імпресіонізму,
експресіонізму,

абстракціонізму

помітні

у

творах

на

міську

О.-Р. Сорохтея, М. Зорія, Я. Лукавецького, Д.-Л. Іванцева, що

тематику
насамперед

досягались засобами формотворення, внесенням нових підходів у композиційну
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структуру творів, їх малярську інтерпретацію. Міські пейзажі О.-Р. Сорохтея,
М. Зорія,

Я. Лукавецького

об’єднує

властива

їх

авторській

манері

експресіоністична та постімпресіоністична стилістика.
Новий етап міського краєвиду простежується у серії акварельних творів
1930-х рр. станиславівського митця Осипа-Романа Сорохтея (1890–1941).
Творчий доробок митця відзначається самобутньою стилістикою, близькою до
експресіонізму.
Дещо стриманого, однак ліричного звучання набуває місто в серії
акварельних етюдів митця 1930-х рр. Найбільше їх було створено 1936 р., на що
вказують датування автора. Так, в експресивному образі міста, зображеного у
вигляді нагромадження форм одноповерхівок на тлі монументальної стіни з
чітким ритмом віконних отворів, бачимо напружену динаміку міського простору
(«Місто Станиславів» (1936) (іл. 3.1.9)). В іншому етюді «Вид на місто» (1940)
(іл. 3.1.10) Сорохтей пропонує образне вирішення краєвиду із надмірно
вертикалізованими будівлями, зі складними конфігураціями дахів, що створюють
чіткий вертикальний ритм. Настрій відтвореного тут міського середовища
виникає завдяки строгим конструктивним формам.
Композиція творів О. Сорохтея лаконічна. Зазвичай, апелюючи до одного й
того ж міського мотиву, митець застосовує різноваріантність композиційних
побудов — вибір позиції глядача, незвичний ракурс споруд, що й визначає
прикметну рису його творчості. Інші композиційні ходи демонструють
фрагментарні зображення вузьких вуличок, кварталів, дахів, здебільшого
побачених з вікна у різкому перспективному скороченні. Майстерність
обдарованого графіка відчувається у скрупульозному вимальовуванні деталей —
черепиць, цеглин, огорож. Принагідно зауважимо, що мотив міських дахів
активно утверджується в етюдах художника кінця 1930-х — початку 1940-х рр.
(«Вид на дахи будинків» (1936) (іл. 3.1.11), «Вид на місто» (1936), «Пейзаж із
будинками» (1936) (іл. 3.1.12), «Дахи міських будинків» (1940) (іл. 3.1.13)), де
черепицеві

покрівлі

виступають

експресивними

червоними

акцентами.

Прикметно, що у міських пейзажах О. Сорохтея відсутні людські постаті.
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Живопис художника нерідко наближається до графічності, схематичності та
підкреслюється легкою стриманою колірною гамою, локально покладеними
площинами кольору. Як відзначає дослідниця О. Ріпко, наприкінці 1930-х — на
початку 1940-х рр. Сорохтей дедалі частіше застосовує розмивання фарби, що
покриває великі площини паперу, наближаючись за щільністю до олійних фарб
[116, с. 19].
Новаторські підходи в інтерпретації міського мотиву найвиразніше втілені в
пейзажах 1930-х рр. О. Сорохтея як у композиційній структурі шляхом введення
індустріальних мотивів, ракурсного погляду на місто «з висоти», так і в
стилістичному аспекті засобами експресіоністичної манери, узагальненості і
деформації форми, посиленого звучання кольору.
Тенденцію дистанціювання від реальної дійсності помітно у графічних
творах Осипа-Романа Сорохтея з їх самобутньою стилістикою, сформованою під
впливом модерністських течій, насамперед експресіонізму [70, с. 125]. Згадані
тенденції виражаються, передусім, у творах побутового жанру, в яких Сорохтей
поєднує жанровий елемент із мотивом міського пейзажу. Крайній лаконізм виразу
притаманний побутовим сценкам О. Сорохтея 1930-х рр., навіяним атмосферою
міста з його брамами, вулицями й скупченням людських типажів, характерів —
«Ремонтують дах» (1931) (іл. 3.1.14), «Замітачі вулиць», «Брукують вулицю»,
«Ремонт даху» (1938) (іл. 3.1.15). Простежується гостра динаміка в поєднаннях
ліній і кольорових плям, певною мірою узагальнення, монументалізація і навіть
орнаменталізм [86, с. 10; 168, с. 114]. Натомість натурний підхід характеризує
архітектурний образ, створений митцем шляхом поєднання лінеарних, дещо
трансформованих силуетів споруд із виразною пластикою дерев («Катедральний
собор у Станиславові» (1927) (іл. 3.1.16)).
У рисунках художника завжди присутні різноманітні й досить точні
прикмети часу — від побутових речей до вуличних вивісок («Вулиця») [168,
с. 113]. В його творах вражає поєднання ліній і плям, які створюють неповторну
композиційну цілісність із типовою для митця гострою динамікою [168, с. 112;
114]. Композиції О. Сорохтея завжди динамічні, експресивні, виконані лаконічно
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у площинно-декоративному стилі або з частковим моделюванням об’єму [13,
с. 33].
В жанрі архітектурного пейзажу представлений багатогранний талант
художника постімпресіоністичного спрямування [6, с. 32] Дениса-Лева Іванцева
(1910–2003). У його художньому потрактуванні міста середини 1930-х рр.,
передусім церков і дзвіниць, з’являються нові риси в композиції творів, оскільки
митець творив у «контексті прогресивних пошуків нової малярської форми в
мистецтві Галичини» [90, с. 116; 1; 2]. Наприкінці 1930-х рр. у пейзажах
Д.-Л. Іванцева помітна стриманість палітри, переважання темних фарб.
Ліричну традицію у створенні образу міста продовжено в пейзажах Ярослава
Лукавецького

(1908–1993)

коломийського

періоду

творчості

(1936–1939),

пов’язаного з активізацією його культурно-мистецької та педагогічної діяльності.
У живописне трактування етюдів Лукавецький вносить експресіоністичну силу
кольору, розкуту манеру виконання («Церква в сутінках» (1937)). Істотною
композиційною складовою його архітектурних етюдів є зображення сакральних
споруд, поданих не відсторонено, а в синтезі з навколишнім оточенням: міською
забудовою або ж пейзажем.
Традиція зображення міста першої третини ХХ ст., зважаючи на
поліваріантність формотворчих, стилістичних і композиційних особливостей,
характеризується

ремінісценціями

загальноєвропейських

течій,

втілених

новаторськими засобами формотворення і підходами щодо композиційної
структури твору, живописної інтерпретації. У мистецькій традиції відтворення
міста початку ХХ ст. панівною визнано тенденцію, що передбачає реалістичну
манеру з певними ознаками імпресіоністичного сприйняття навколишньої
дійсності. Новітні напрямки західноєвропейського мистецтва того часу наклали
відбиток на трактування міських мотивів митцями із прикарпатських теренів,
відкритими до експериментаторських формальних пошуків на тлі художніх
процесів першої третини ХХ ст. Художньо-стильові особливості міського
краєвиду в живописі митців Станиславівщини міжвоєнного двадцятиліття (1919–
1939) зумовлені утвердженням новітньої естетики міста й пожвавленням
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художніх ініціатив у європейському культурному просторі, що найвиразніше
втілилось у пейзажах О. Сорохтея, насамперед введенням індустріальних мотивів
у їх композиційну структуру, поглядом на місто «з висоти», а також посиленням
кольору, деформацією форми, експресіоністичною манерою.
У першій третині ХХ ст. образне сприйняття міста трансформувалось від
реалістично

спрямованого

пейзажу

в

межах

стилістики

імпресіонізму,

постімпресіонізму до урбаністичного краєвиду на засадах авангардних пошуків.
Ці тенденції виразно простежуються у творах художників, що входили до
мистецьких об’єднань краю (Е. Дубрава, В. Лучинський, Ґ. Розмус), випускників
Краківської академії мистецтв (О. Сорохтей, М. Зорій, Я. Лукавецький).
3.2. Урбаністичні мотиви в малярстві Івано-Франківщини 1940–80-х рр.
Мистецький

досвід,

що

формувався

під

впливом

європейських

модерністичних течій та інновацій, привнесених місцевими митцями після їх
навчання у закордонних художніх академіях, був перерваний запровадженням
парадигми соціалістичного реалізму як офіційної культурно-мистецької ідеології.
Період 1940–80-х рр. ознаменований входженням теренів Станіславщини (1939–
1962, від 1962 р. — Івано-Франківщини) до складу СРСР та подальшим
утвердженням тут комуністичної ідеології у сфері образотворчого мистецтва.
Виразником історико-суспільних процесів в образотворчій спадщині ІваноФранківщини ХХ ст. постало місто як середовище, що несе в собі певне
настроєве, духовне й естетичне наповнення. Стрімкий розвиток міста другої
половини ХХ ст. спричинив послідовне зацікавлення ним з боку митців, зокрема,
й відтворення його образу у творах художників.
Жанр пейзажу в умовах мистецтва радянського періоду продовжував надалі
активно розвиватися в мистецтві Прикарпаття, що зумовлено найменшим
ідеологічним тиском на його творців порівняно з іншими жанровими
різновидами. Ці ж тенденції властиві й репрезентації міського простору. Місто в
сукупності всіх його візуальних і соціально-історичних аспектів чи не найкраще
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репрезентували саме зображення тодішнього Станіслава, на яких поєднані ознаки
історичного минулого, камерність, провінційна затишність, велич архітектурних
домінант і сучасні ритми.
Міське життя 1930–40-х рр. з його прикметами відтворено в серії рисунків
Михайла Зорія (1908–1995). У середині 30-х рр. минулого століття в альбомі
художника з’явився великий цикл рисунків під назвою «Вулиці мого дитинства».
Як стверджує мистецтвознавець В. Баран, це роботи невеликого формату,
виконані переважно чорним, інколи кольоровими олівцями. Унікальні замальовки
старого Станіслава, створені митцем, «надавали вулицям особливого колориту,
створювали своєрідну атмосферу міста» [12, с. 78].
Показові архітектурні домінанти міста — катедральний собор, ратуша —
зафіксовані у короткотривалих зарисовках художника 1940-х рр. («Місто
Станіслав. Катедральний собор» (1942, ММП) (іл. 3.2.1)). Загалом олівцеві
начерки М. Зорія відзначаються усталеним підходом до сюжетного мотиву,
звичністю ракурсного погляду на архітектурну пам’ятку, проте вражають
свіжістю тональних співвідношень та узагальненим трактуванням деталей.
Цінність рисунків М. Зорія не обмежується фіксуванням вигляду споруд у сенсі
достовірності зображення та «перераховування» деталей. Вони дають уявлення і
про невидимі грані міської історії та культури.
Атмосферу міста Станіслава минулого століття виражають настроєві
акварельні етюди Михайла Зорія. Види міста і його околиць привертають увагу
майстерним відтворенням повітряного середовища, живописним багатством тонів
і півтонів, плавністю моделювання ліній. Так, в акварельному етюді «Вид на
Катедру» (1941) (іл. 3.2.2) колористичні спроби відтворення ефектів світлотіні та
мінливого стану природи, миттєве фіксування індивідуального враження від
побаченого — ось головні принципи імпресіонізму, які художник М. Зорій на
реалістичній основі застосовував у зображеннях міського середовища [12, с. 29].
Авторську позицію ліричного опоетизовування міста виражають пленерні
пейзажі Ярослава Лукавецького (1908–1993), хоча малярству художника властива
близька до експресіоністичних пошуків стилістика. Численні види Станіслава
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1940-х — початку 1950-х рр. демонструють розкутість і свіжість колористичного
вислову, проте їх автор надзвичайно чутливо вловлює настрій зображуваних
міських закутків.
В пейзажах Я. Лукавецький нерідко підсилює сакральний аспект, обираючи
домінантним мотивом катедральний собор. Витончений силует цієї храмової
споруди у творі «Катедральний собор у Станіславі» (1940) (іл. 3.2.3) художник
моделює шляхом виразного тонального співставлення його із тлом неба,
гармонійною

взаємодією

з

навколишнім

середовищем.

Вміло

передані

особливості конструктивної побудови храму, різкі світлотіньові контрасти та
вигідний

ракурс будівлі

покликаного

вразити

сприяють досягненню творчого задуму твору,

чіткою

конструкцією

архітектурного

об’єкта.

Це

підсилюється найбільш вигідною позицією і підкресленою видовженістю
обраного формату. Ярослав Лукавецький, вводячи елементи довколишньої
забудови для підкреслення значущості сакральної споруди, не прагнув
«портретувати» храм, а відтворити його монументальний, динамічний характер.
Щодо живописного вирішення, то згаданий твір відзначається багатством
кольору,

злагодженим

колоритом,

майстерно

розставленими

колірними

акцентами. Акварельний етюд панорамного характеру «Катедра в Станіславі»
(1949) (іл. 3.2.4) демонструє своєрідну усталеність щодо композиційної структури
міського краєвиду та свідчить про продовження мистецької традиції в цьому
жанрі.
У численних етюдах художника 1944–1947 рр. домінанта катедрального
собору зникає, переплітаючись натомість з іншими мотивами, з-поміж яких
неодмінно видніються вежі собору («Вулиця в Станіславі» (1944) (іл. 3.2.5),
«Пейзаж із видом на костел» (1945) (іл. 3.2.6), «Станіслав зимою» (1947)
(іл. 3.2.7)). Поглиблення пленеристичних завдань призводить до використання
художником таких живописних прийомів як пастозне накладання фарб, що надає
поверхні

полотна

фактурної

виразності,

фрагментарність

і

ракурсність

композиції. Варто відзначити, що саме знакові споруди Станіслава —
катедральний собор, міська ратуша, Колегіальний костел Пресвятої Діви Марії —
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часто присутні в символічних, сповнених сакрального змісту полотнах
Я. Лукавецького, створених упродовж 1940-х рр.
Виразником пожвавлення мистецького життя Станіслава послугувала
проведена експозиція під назвою «Перша виставка образотворчого мистецтва
Станіславщини» (1941), що супроводжувалась каталогом робіт її учасників [120].
Мистецький захід, до організації якого долучились митці Д. Іванцев та
Я. Лукавецький,

продемонстрував

мистецький

осередок,

репрезентований

тематично та стилістично розмаїтим діапазоном творчих манер художників.
Тогочасна критика вказувала на багату стильову розмаїтість представлених
творів, що відображали прикметні риси всіх мистецьких напрямків за останні
десятиліття [46, с. 4]. Тематичний спектр краєвидів увиразнився репрезентацією
архітектурного вигляду міста (офорти З.-О. Бірера, акварелі О. Сорохтея,
Л. Вежейського) і мотивами, характерними для тогочасних політичних зрушень
(акварелі К. Коссака «В’їзд Червоної армії», М. Навроцького «В’їзд Червоної
армії в Станіслав»).
У контексті подій Другої світової війни вагому групу зображень складають
сповнені тривоги і спустошення мотиви зруйнованих міст унаслідок нищівних
бомбардувань (Я. Лукавецький «Після війни. Станіслав» (1946) (іл. 3.2.8),
В. Сидорук «Руїни міста Станіслава» (1945) (іл. 3.2.9)). Згадані твори становлять
цінність як історико-документальні свідчення повоєнного Станіслава, що може
знадобитися для реставраційних практик.
Урбаністичні пейзажі 1940-х рр. митців Володимира Сидорука, Ярослава
Лукавецького набувають художнього виразу як спроба фіксації архітектурних
надбань попередніх століть, що постали руїнами внаслідок воєнних руйнувань.
Камерного характеру композиції, що зображають повоєнне місто, продовжують
закладену в попередні періоди традицію ліричного трактування мотиву шляхом
деталізованого живописного опрацювання поруйнованих кам’яниць і впізнаваних
архітектурних домінант, передусім катедрального собору та ратуші.
Історичні реалії в мистецтві Станіславщини на зламі 1950–60-х рр. внесли
певні особливості в трактування міського пейзажу, який постає у взаємозв’язку

98

культурного надбання і природного оточення. Художній образ збагачується
деталізацією та введенням історичних компонентів міської забудови, а також
посиленням пейзажної теми у змалюванні міських околиць.
Для ліричних міських краєвидів 1950-х рр. авторства Олександра Коровая,
Михайла Фіголя, Ярослава Лукавецького характерне детальне означення місця:
найчастіше це вулиці історичного центру чи приміські околиці. Серед мотивів, які
становлять

основу

сюжетно-тематичного

діапазону

таких

пейзажів,

виокремлюються як образи архітектурних домінант — катедрального собору
св. Воскресіння, Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії, так і скромні міські
садиби.
Твори 1950-х рр. Олександра Коровая, присвячені темі Києва — «Дзвіниця
Видубицького монастиря» (1957) (іл. 3.2.10), «Церква Воздвиження на Подолі»
(1957) (іл. 3.2.11), створені на пленерних засадах, цікаві, насамперед, стилістичноформальним вирішенням і сюжетно-тематичним спрямуванням. В олійному
пейзажі «Дзвіниця Видубицького монастиря» художник, моделюючи образ,
оперує великими площинами форми переднього плану та узагальненим
трактуванням далини, локальними плямами кольору. У композиційному задумі
твору домінантою виступає купол монастиря, що підтримується діагоналлю
світлих площин дахів та стін будівель на тлі панорамної міської забудови.
Пейзажі художника лірично забарвлені, сповнені настроєвості, пов’язаної з
тонкою продуманістю колориту [107, с.136].
Галерея міських образів пензля Михайла Фіголя, найяскравіше втілених у
його пізнішому доробку, була започаткована митцем ще наприкінці 1950-х рр.
Архітектурні краєвиди тодішнього Ленінграда періоду навчання в Інституті
живопису, скульптури та архітектури імені І. Рєпіна Академії мистецтв (1955–
1961) характеризуються академічною стилістикою, достовірним відтворенням
натурного мотиву — «Ленінград. Набережна Неви» (1956), «Ленінград. На
кладовищі» (1957), «Над Невою» (1959) (іл. 3.2.12), «Ісакіївський собор» (1959),
невеликого формату етюди «Ленінград. Вид на Фінську затоку» (1960),
«Ленінград. Петропавлівська фортеця» (1960), «Ленінград. Набережна Неви»
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(1960).

Ці

етюди

демонструють

схильність

автора

до

колористичного

нюансування й відтворення тонких колірних градацій сріблясто-блакитних барв
повітряного середовища [111, с. 214]. Згадані твори виконані у характерній
академічній манері раннього періоду творчості М. Фіголя на противагу пізнішим
його творам, у яких художник дистанціюється від реального зображення,
доповнюючи образ умовністю декоративного вирішення.
На багатьох картинах й етюдах Михайла Фіголя 1960-х рр. подано живописні
зображення храмових споруд. Культова архітектура домінує також у краєвидах
численних закордонних міст, в яких автор неодноразово перебував.
Своєрідну типологічну групу складають урбаністичні пейзажі з елементами
сакрального наповнення образу — соборами, храмами, дзвіницями й церквами.
Культові об’єкти, викристалізовуючись у композиційній структурі краєвидів,
несуть високу ідейну значущість і символічність у контексті культурних реалій,
«свідчать про прагнення художників «візуалізувати» відчуття історичного й
сакрального часопростору міста засобами образотворення» [72, с. 41–42].
Тенденцію до збагачення міського краєвиду мотивами храмових споруд
засвідчують живописні полотна Я. Лукавецького (1960-ті рр.). В зображеннях
рідного для митця міста Снятина звучить тема сакральної архітектури, яку автор
відтворює зі знанням конструктивних особливостей споруд, вмінням передати
повітряне оточення та антураж — «Троїцька церква в Снятині» (1959) (іл. 3.2.13).
Пейзажі снятинського періоду творчості (1956–1990-ті рр.) становлять незначну
частку його доробку, оскільки, як зазначає дослідниця Л. Волошин, до малярства
художник звертався в цей період лише епізодично [32, с. 35]. Твори
Я. Лукавецького позначені експресіоністичною напруженістю, передусім через
посилене звучання кольору.
Урбаністична тематика посіла належне місце в пейзажному малярстві
художника Йосипа Васьківа, котрий сформувався як митець у художніх закладах
Львова і Варшави, проте надалі проживав у містечку Делятин на Станіславщині
(1931–1972 рр.). Його доробок у царині міського краєвиду, за висловом
письменника Т. Прохаська, репрезентований зображеннями стародавніх будинків
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на вулицях Варшави, Катовіц, уявних міст Італії та утопічними проектами
перетворення Делятина на ідеальне місто [203]. Пейзажі митця відзначаються
розкутою стилістикою, породженою естетикою авангардизму.
Процес активізації мистецького життя на Станіславщині кінця 1950-х —
початку 1960-х рр. зумовлений творчою діяльністю прибулих з інших регіонів
художників, випускників художніх інститутів Києва, Харкова, Ленінграда
(О. Коровай, М. Варення, О. Заливаха, В. Голубєв). Захопленість пейзажною
лірикою

та

домінанта

емоційно-чуттєвої

складової

надалі

визначили

превалювання пейзажного жанру та окреслили характер живописних пошуків
багатьох митців: мальовничість Карпатських гір, сакральна дерев’яна архітектура
краю, етнографічна складова побуту гуцульського регіону [114, с. 121].
Аналогічні явища помітні й в українському мистецтві того періоду, насамперед
певних змін зазнає підхід у творчості митців, які здебільшого формувались на
засадах реалістичної стилістики — послаблюється сюжетна основа, акцентується
аспект композиційного та пластичного вирішення твору, що подекуди набуває
декоративних рис.
Складність інтерпретації образу міста в мистецтві впродовж другої половини
ХХ ст. пов’язана зі своєрідністю тогочасного художнього процесу. Штучно
створений

метод соціалістичного реалізму як складова ідеології конкретного

тоталітарного суспільства, не є закономірним продовженням процесів розвитку
мистецтва ХХ ст., оскільки був нав’язаний декларативно, насильно [35, с. 50; 122,
с. 35]. Домінування в мистецтві згаданого методу не наклало настільки помітного
відбитку на трактування міських пейзажів, порівняно з іншими жанрами. Міський
краєвид, зважаючи на культуротворчі процеси, суспільні колізії й урбанізаційні
перетворення окресленого періоду, характеризується недотриманням офіційних
канонів, індивідуальним художницьким баченням, меншою заангажованістю
стосовно ідеологічних вимог нав’язаної художньої програми, що й зумовило
певну розкутість сюжетного репертуару, змістовне наповнення та розмаїття
образно-стилістичних пошуків пейзажних творів [114, с. 121].
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Тип камерного пейзажу, що тяжіє до лірико-настроєвого образу міста,
простежується на різних етапах творчості Михайла Зорія, Миколи Варенні,
Олександра Коровая. Серед мотивів початку — середини 1960-х рр., які
продовжують ліричну традицію трактування міського образу кінця ХІХ —
початку ХХ ст., типовими є поетичні закутки міста, камерні вулички [114, с. 121].
Самобутність міста виявляється у його просторово-архітектурному вигляді,
передусім у його середовищі. Міське середовище складається із багатьох
чинників, серед яких основними є архітектурні форми — просторове оформлення
життєзабезпечення і матеріалізації культурної діяльності людей [36, с. 162]. Тут
доцільно простежити тенденції, що відбувались в архітектурному образі міста.
Так, у Станіславі 1950–60-х рр. зберігається історичний центр, проте активно
починають розбудовуватись околиці міста, вносячи нові штрихи у його вигляд.
Післявоєнний розвиток архітектурного образу західноукраїнських міст спочатку
відбувався у руслі «засвоєння класичної спадщини». Тоді почали конкурувати
між собою два образи міста: історичне середмістя і нові його дільниці на
околицях [126, с. 177].
Тенденція до романтичного осмислення міського простору простежується в
ліричних інтерпретаціях камерних мотивів Олександра Коровая (1928–2011).
Художник органічно синтезує живописну експресивність кольору, ефекти
освітлення, фактурність малярської площини з елегійними, без гострих прикмет
часу, сюжетами. Урбаністичні пейзажі початку 1960-x рр. О. Коровая, присвячені
тематиці Станіслава, — «Місто Станіслав» (1960), «Краєвид Івано-Франківська з
Пасічної» (1963), «З балкона на вулиці Радянській» (1963), продовжують певну
традицію ліричного настроєвого міського пейзажу та вносять нові штрихи в
художній доробок живописця. Так, у пейзажі «Місто Станіслав» (1960) (іл. 3.2.14)
художник достовірно відтворює метушливість міського життя та надає
особливого значення ефектам світлоповітряного середовища. Позначений чистою
й свіжою гамою кольорів мотив міста втілює самобутній підхід у межах
реалістичної манери художника [114, с. 121].
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Співзвучне вирішення колористичного ладу, проте з дзвінкішим звучанням
барв, яскравими колірними і просторовими співвідношеннями, помітні в
настроєвому краєвиді О. Коровая «З балкона на вулиці Радянській» (1963)
(іл. 3.2.15). Композиційний задум і вибір мотиву виражені чіткою композиційною
структурою, що дозволяє відтворити панораму міста. Цьому сприяють складні
ракурси будівель і конфігурації дахів; введення стафажу та ландшафтне оточення
[114, с. 121]. Аналогічним за композиційним підходом є твір О. Коровая «З вікна
майстерні» (1972), що дозволяє глянути на місто згори та побачити усю
розмаїтість фактурної поверхні черепиць, вибагливість конфігурацій дахів і
димарів на тлі пейзажного довкілля.
Пейзажні

твори

Олександра

Коровая

урбаністичного

спрямування

стверджують взаємопроникнення міського мотиву і природного оточення, що
свідчить про захоплення митця пленерним живописом. У панорамному пейзажі
«Краєвид Івано-Франківська з Пасічної» (1963) (іл. 3.2.16) художник відтворює на
дальному плані холодні силуети на тлі теплого вечірнього неба, в яких легко
вгадуються впізнавані архітектурні домінанти міста. В інтерпретації образу
О. Коровай підкреслює тісне сусідство міського панорамного краєвиду з
мотивами одноповерхової приміської забудови, вміщеної на передньому плані
краєвиду. Панорамна композиція згаданого твору споріднює його з характерними
для першої половини ХІХ ст. зображеннями із «силуетом» міста вдалині.
Тенденція щодо зміни вигляду міста особливо актуальна у краєвидах
Олександра Коровая. Варто відзначити історико-культурну цінність міських
пейзажів цього художника в аспекті вивчення та збереження архітектурної
спадщини Івано-Франківщини, оскільки в його творах, виконаних на зламі 50–
60-х рр. ХХ ст., зафіксовано характерний, нині частково втрачений образ міста.
Міські краєвиди Миколи Варенні (1917–2001), присвячені тематиці ІваноФранківська, — «Вулиця в Івано-Франківську» (1964), «Панорама ІваноФранківська» (1966), «Вид на місто Івано-Франківськ» (1966), «Околиця міста»
(1966), мають реалістичне спрямування, виконані в характерній для художника
пластичній манері, вимальовані рельєфно та пастозно [114, с. 121]. В етюді
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«Панорама Івано-Франківська» (1966), стилістично наближеному до творів
початку 1960-х рр., місто намальовано широко та розгорнуто, прискіпливо
оглянуто його закутки, майстерно відтворено своєрідність архітектурних споруд.
Лірична лінія міського мотиву помітна на живописних колоритних полотнах
коломийського художника Петра Сахра «Стара Коломия» (1960, НМНМГіП
ім. Й. Кобринського)

(іл.

3.2.17).

Колористичним

багатством

на

засадах

пленеризму відзначений опоетизований зимовий краєвид Володимира Сидорука
«Музей Марка Черемшини у Снятині» (1971, ММП) (іл. 3.2.18).
Тенденцію до ліричного відтворення міського простору простежуємо в
краєвидах художника Михайла Зорія кінця 1960-х рр. — «Архітектурний мотив»
(1966), «Вид із вулиці Розумовського» (1968, ММП). Ці пейзажі наче вводять
глядача у майстерно змальовані камерні закутки міста. Художник тяжів до
зображення скромних міських околиць, щільних забудов малоповерхових садиб,
що найчастіше притаманні його пейзажам на міську тематику. Так, у
живописному етюді М. Зорія «Вид із вулиці Розумовського» (1968) (іл. 3.2.19)
складний ритм чергування геометричних динамічних форм — дахів, димарів,
віконних отворів — порушує витончене мереживне плетиво гілля, що кидає тінь
на дахи сусідніх споруд. Тенденцію до посиленої настроєвості міського мотиву
підкреслює колористичний лад твору, побудований на зіставленні теплохолодних
кольорів, та достовірно відтворена атмосфера міського затишку передвечірнього
міста, що наближає його палітру до імпресіоністичних здобутків. В етюдах,
виконаних експромтним авторським почерком, виразно простежується інтерес
митця до відтворення архітектурних деталей.
Пленерні етюди М. Зорія вирізняються поетизацією мотиву приватних
обійсть, приміських околиць. Створені впродовж другої половини 1960-х рр.,
вони засвідчують інтерес художника до повсякденності, його схильність
інтерпретувати мотив приватного житла, детально вивчаючи зовнішній вигляд й
історію помешкань.
Проблему сакрального наповнення міського простору розв’язує архітектор і
художник Леонід Попиченко (1937–2018) на початку 1960-х рр. в етюдах
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«Катедральний собор» (іл. 3.2.20), «Дзвіниця Колегіального костелу Пресвятої
Діви Марії в Станіславі» (1962, ММП). Згадані акварелі надзвичайно достовірні,
оскільки художник задається метою не лише створити образ, а й зафіксувати
конкретні ознаки видозміни історичного середмістя, передати реалії атмосфери
тогочасного міста.
Етюд «Дзвіниця Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії в Станіславі»
має не лише художню, а й історичну цінність. У ньому простежується історія
Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії як найдавнішої пам’ятки культової
архітектури XVII ст. Івано-Франківська, зокрема, як зазначає реставратор і
архітектор З. Соколовський, дзвіниця тут змальована достовірно, «вже без
завершення над пілястрами» [147, с. 34]. Як і кожна визначна історична пам’ятка
минулого, Колегіата манить своєю прихованою таємницею, розгадка якої
мимоволі примушує кожного заглибитися в історію міста, перейнятися його
майбутнім. Це світовідчуття переконливо втілив Л. Попиченко, зобразивши на
своєму етюді метушливий натовп біля стін Колегіати і напівзруйнованої дзвіниці
[72, с. 41].
На тлі разючих змін і процесів, що відбувались у міських населених пунктах
у другій половині ХХ ст., Л. Попиченко, архітектор за фахом, трактує мотив,
компонуючи темний силует дзвіниці на задньому фоні неба та міської забудови, зпоміж якої височіє виразно вимальований купол ратуші. Твір позначений
декоративізмом своєрідної графічної мови, насамперед вираженої в контурному
обрамленні споруд. Введені в композицію ритми стовбурів і гілля дерев
доповнюють пластичні якості твору, виразно переплітаючись на тлі світлих
тональних площин даху та неба. Лаконічність авторської манери увиразнює зміст
твору й засвідчує тяжіння автора до глибокого осмислення ролі храму в
часопросторі міста [114, с. 122].
Багатогранно представлений сакральний аспект міського простору через
зображення архітектурних споруд на картинах митців 1970–80-х рр. Так, церкви,
костели та монастирські комплекси визначають сюжети майстерних, сповнених
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кольору й світла, панорамних полотен О. Коровая — «Львів. Площа
Возз’єднання» (1982), «Києво-Печерська лавра» (1986) (іл. 3.2.21).
Вияв ліризму властивий й панорамному виду Ігоря Токарука «Моє місто»
(1987, ММП) (іл. 3.2.22). Багатопланова композиція наче запрошує глядача в
глибину простору, де розгортається краєвид Івано-Франківська. Панорама
створює ілюзію різнокольорової мозаїки, витвореної напруженим декоративним
візерунком делікатно нюансованих дахів і силуетом архітектурного ансамблю,
скомпонованого вертикальними куполами ратуші, катедрального собору на тлі
розлогих пагорбів. Романтичного забарвлення надає колірна гармонія охристочервоних барв, що імітують осяяння призахідним сонцем, та рельєфність пастозно
накладених мазків, що виявляє живописність зображуваних споруд.
Зимова лірика міста відтворена в етюді Володимира Хромея «Колегіата в
снігах» (1987, ММП) (іл. 3.2.23). Композиційна структура твору базується на
принципі фрагментарного зображення архітектурної пам’ятки із найбільш
вигідного ракурсу, що вигідно підкреслює вишуканий силует парафіального
костелу Пресвятої Діви Марії.
Образи

засніженого

міста

присутні

й

у

живописному

доробку

Миколи Варенні 1980-х рр. — «Зимовий пейзаж Івано-Франківська з вікна
квартири» (1980-ті рр.), «Зима в Івано-Франківську з вікна майстерні» (1989). Ці
етюди демонструють схильність автора до колористичного нюансування й
відтворення тонких колірних градацій сріблясто-блакитних барв вкритого снігом
довкілля у гармонійному поєднанні з теплими барвами призахідного неба.
Художник акцентує будівлі переднього плану, натомість обриси віддалених
споруд плавно зникають у білосніжній млі зимового дня. Мотив дерева, який
автор вводить у композиційну структуру етюду, виразно прочитується на тлі
засніженого кварталу [114, с. 122].
Потрактування нічного міста, що вкрай спорадично практикувалося іванофранківськими митцями, знаходимо у краєвиді Миколи Варенні — «Нічний ІваноФранківськ» (1984, ММП) (іл. 3.2.24). Характерна реалістична манера, пастозна
фактурність живописної поверхні, ефекти блиску та мерехтіння стилістично
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наближають твір до пейзажів із мотивом місячної ночі Дениса-Лева Іванцева
кінця 1950-х рр.
Активне

опрацювання

теми

міста

знаходимо

в

творчій

практиці

Григорія Смольського (1893–1985). Окрім численних етюдів із зображенням
сакральної народної архітектури Прикарпаття (види церков у Космачі, Крилосі
1960–70-х рр.), низку пейзажів митця етюдного характеру 1970-х — початку
1980-х рр. присвячено міським архітектурним пам’яткам, передусім на вулицях і
площах Львова: «Вежа Корнякта у Львові» (1971), «Вхід до парку культури у
Львові» (1980), «На Високому Замку» (1982) [45, с. 16–18]. Автор вирішує,
насамперед, колористичні завдання правдивого, швидкоплинного «схоплення»
вражень. Так, у творі «Пам’ятник Івану Федорову у Львові» (1978) для
гіперболізації

художнього

образу

Смольський

використовує

фронтальну

структуру композиції. Художник змальовує монумент Івану Федорову, що
виразно прочитується темним монолітним силуетом на тлі статичного фасаду
ансамблю будівель і займає увесь простір полотна. Масив фрагментарних, наче
«зрізаних» будівель заднього плану твориться ритмом віконних отворів,
напівкруглих арок, вертикалями пілястр і колон, скульптурним декором. Локальні
групи містян, змальовані художником на передньому плані, постаті яких то
перекривають

одна

одну,

то

схематично

акцентовані,

підкреслюють

монументальну велич міського ансамблю й контрастну статичність монументу. В
етюдах 1980-х рр. («Львів. Підземний перехід» (1981), «Львів. Ринок» (1982,
ММП)) художник, акцентуючись на скульптурних монументах і будівлях, оперує
великими площинами й масами, де-не-де лінійно підкреслюючи форму [114,
с. 122]. Дослідник творчості митця М. Ткаченко звернув увагу на застосування
такого технічного прийому як продряпування кінчиком ножа по свіжонанесеному
шарові фарби білого контуру, що надає твору тонального контрасту, ажурності й
просякнутості світлом [44, с. 15].
Відхід від канонів соціалістичного реалізму репрезентує доробок митців
Івано-Франківщини, які у своїй творчості орієнтувались на засадничі основи
естетики

постмодернізму.

Шляхом

площинного

трактування,

посилення
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локальних колірних плям візуалізуються образи міського простору в пейзажах
М. Фіголя, П. Боєчка, Б. Готя. Упродовж 1970–80-х рр. образ міста в живописі
збагачується новими прийомами й засобами виразності, елементами певних
стильових

відгалужень

постімпресіонізму,

символізму,

експресіонізму,

абстракціонізму, меншою чи більшою мірою стилізації (О. Заливаха, М. Фіголь,
М. Більчук, О. Заборський, Б. Готь, П. Боєчко).
Вектор
представлено
Ореста

стилістичного

оновлення

краєвидами

урбаністичного

Заборського,

наставника

в

кількох

мистецтві
характеру

Івано-Франківщини
художника-модерніста

представників

«Станіславського

феномена» [54, с. 104]. Драматичного настрою у творі «Місто» (1969) (іл. 3.2.25)
досягнуто

шляхом

виваженої

композиційної

побудови,

монументалізації

архітектурних споруд за допомогою згеометризованих контурів, що дозволило
навести паралелі з естетикою авангарду першої третини ХХ ст. [195; 54, с. 105].
Художник розробив новий підхід до структури картинного простору та створив
концепцію,

побудовану

на

колажному

суміщенні,

накладанні

відмінних

просторових фрагментів архітектурних об’єктів, що створюють збірний образ
міста. Натомість іншим, дещо романтизованим настроєм відзначена композиція
«Осінь біля пам’ятника А. Міцкевичу» (1970) [195].
Тенденцію до формальних пошуків репрезентують урбаністичні пейзажі
Опанаса Заливахи (1925–2007) «Вид на вулицю з КДБ» (1975), «Вид з майстерні»
(1980),

«Прогулянкові

дворики»

(1988).

Творчість

митця

О.

Заливахи

формувалась «у руслі українського нонконформізму, що апелював до вічного, до
культурних архетипів, символів, образотворчих метафор» [146, с. 24].
Парадигма творчої програми художника, визначена його світоглядними
пріоритетами й мистецькою індивідуальністю всупереч радянським канонам,
зумовила віднайдення власного філософського підґрунтя образної мови автора.
Філософія

міста,

накладена

на

авангардну

естетику

міських

краєвидів

О. Заливахи, певною мірою пов’язана з неприхильністю автора до ІваноФранківська, його внутрішнім дискомфортом через переслідування з боку
владних структур («Вид на вулицю з КДБ» (1975) (іл. 3.2.26)). За твердженням
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мистецтвознавця Б. Мисюги, в композиціях О. Заливахи початку — середини
1980-х рр. присутні стилізовані мотиви урбаністичного пейзажу та елементи
технізації [102, с. 57].
До умовності живописної мови, проте з глибоким символічним наповненням,
тяжіють урбаністичні варіації художника-шістдесятника Богдана Готя (1939–
2005). Дослідник творчості митця В. Лукань справедливо відзначає певну
похмурість й песимізм творів, але, водночас, і романтичне забарвлення, що
дозволяє визнавати творчість художника як вияв українського романтизму,
характерного для художників покоління шестидесятників. Роботи Б. Готя
виконані на полотні чи картоні, здебільшого в один прийом, емоційно. Численні
міські пейзажі з «вуликами» будинків, автобусними зупинками, парковими
алеями в різні пори року — то ніби візуалізація переживань внутрішнього стану:
вони драматичні, інколи навіть трагічні, однак життєстверджуючі. У композиції
краєвидів художник вводить постаті людей, а тому в них співіснують картинна й
етюдна лірика та спокійна оповідність [200]. Вплив інтенсивних урбанізаційних
процесів відобразився у творчій практиці Богдана Готя, проте художник, беручи
за основу типові сюжети міського життя, змальовуючи то озеро, то
багатоповерхівки, то міський транспорт на околиці міста Івано-Франківська,
осмислює їх з позиції глибокого символічного значення («Місто» (іл. 3.2.27),
«Міський пейзаж» (іл. 3.2.28), 1970-ті рр.). Рафіновані урбаністичні композиції
відзначаються декоративним вирішенням творчого задуму та своєрідною
образною мовою, стриманою композицією, виваженою чіткою лінією, відвертим
локальним кольором. Відтак, геометричні силуети багатоповерхівок, вікон,
ліхтарів, плавні маси дерев нерідко підкреслені контурною лінією, набувають
декоративного вигляду і стають для митця ареною для творчих експериментів із
формою, кольором і світлотінню.
Аналогічну тенденцію до збагачення художнього вислову через виразність
кольору, форми, ефектів світла й тіні зауважуємо в міських візіях Петра Боєчка
(1935–2010). Схильність митця до символічної образності репрезентує краєвид
«Зима» (1980, ММП) (іл. 3.2.29). Художник виявляє історичний контекст реалій
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міського простору та протиставляє вид новобудов одноповерховим будівлям.
Живописець моделює місто в межах площинних узагальнень форми, наносячи
фарби, як відзначають дослідники, дзвінко, «соковито, по-фовістськи, в повну
силу». В останній період творчості П. Боєчка помітне виразне зацікавлення
взаємопов’язаністю світла й тіні [199].
Декоративним осмисленням образу міста характеризуються краєвиди
1980-х рр. художника та педагога Августа Басюка, що апелюють до авангардної
естетики першої третини ХХ ст. та відзначаються різноманітністю авторської
манери художника, де переважають контурна виразність, лаконічна площинність
зображень, узагальненість живописних мас.
Умовність

моделювання

форми,

якій

надано

символічне

звучання,

характеризує архітектурні пейзажі 1970–80-х рр. Михайла Фіголя (1927–1999).
Поетапну зміну стилістичних уподобань автора засвідчують формальні пошуки
художнього вислову, що кардинально відрізняються від засад документального
академічного малярства попередніх років («Ленінград. Набережна Неви» (1956),
«Над Невою» (1959), «Ісакіївський собор» (1959)) [114, с. 123].
Мистецтвознавець О. Федорук, аналізуючи типологічні групи пейзажів
М. Фіголя, виокремлює архітектурні мотиви та характеризує їх як «… спілкування
митця із сучасністю і минулим; це прозоре відчуття мелодики каменю, заліза,
бетону і бачення поезії форм, створених людськими руками» [92, с. 3].
Захоплення старожитностями Стародавнього Галича, наукові зацікавлення й
поглиблені знання його історичної спадщини втілені крізь призму представлених
на його полотнах історичних пам’яток — «Храм св. Пантелеймона в Галичі»
(1970), «Княжа гора в Крилосі» (1979) — образів, які набувають дедалі більшої
умовності й лаконічності та глибокого символічного осмислення [114, с. 123].
Митець, як справжній поціновувач і дослідник мистецтва Галицької Русі, прагнув
у своїх творах ствердити самобутність галицької архітектурної школи у
порівнянні з монументальним будівництвом Новгорода, Загорська, Суздаля,
Володимира. Художник з непідкупним захопленням вимальовує не раз
проаналізовану ним у публікаціях церкву Покрови на Нерлі (1976) [8, с. 42].
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Творчу манеру художника вирізняють площинність, монументальність
декоративних форм, лаконічна й розкута колористична мова живопису. Історія
Давнього Галича, втілена через архітектурний пейзаж, приваблювала й інших
митців. Так, цикл архітектурних етюдів Григорія Смольського присвячено
архітектурі Стародавнього Галича — «Церква св. Пантелеймона біля Галича»,
«Церква. Крилос» (усі — 1968, ММП).
Численні серії архітектурних мотивів 1970–80-х рр. Михайла Фіголя навіяні
подорожами

Індією

(1974)

—

«Храм

у

Мадрасі»,

«Тадж-Махал»;

Чехословаччиною (1980) — «Собор Стефана в Брно», «Замок Вранов-на-Диї»
(іл. 3.2.30), «Замок Пернштейн» (іл. 3.2.31). Емоційні, насичені кольором,
контрастами

світлотіні

зображення

архітектурних

об’єктів

синтезують

монументальність середньовічних твердинь, узагальненість їх форм, строгий ритм
архітектурних деталей. Серед архітектурних мотивів на полотнах та етюдах
Михайла Фіголя виокремлюються мотиви замків і храмів. Особливого сенсу
набуває підсилений вертикалізм споруд, що виступає нерідко як композиційний,
так і живописний акцент («Замок Вранов-на-Диї»), або ж окремих деталей, як-от,
гострі шпилі веж («Собор Стефана в Брно»). Силует величного замку, що
здіймається над скелею у мареві рожевого теплого неба («Замок Вранов-на-Диї»),
строгі обриси твердині в обрамленні аркового склепіння, до якої веде дорога
(«Замок Пернштейн»), підпорядковані декоративній організації площини твору.
Такий художній засіб надає архітектурним образам символічного змісту.
Колористичні ефекти неба та композиційні прийоми з введенням таких елементів
як арки, шпилі веж сприяють романтичному звучанню архітектурних пейзажів,
попри їх конструктивне вирішення [114, с. 124].
Нерідко в етюдах М. Фіголя присутні постаті містян у традиційному вбранні
(«Храм у Мадрасі»). Цю тенденцію втілюють також сюжети, інспіровані
закордонними подорожами, художника М. Варенні («Індія» (1991)). Пластика
таких його творів полягає у живописній фактурності фарбового шару,
динамічному експресивному мазку, що моделює форму.
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Інший ракурс візуалізації міського образу репрезентують колоритні
урбаністичні композиції німецького художника Еберхарда фон дер Ерде, який, як
зазначив мистецтвознавець В. Мельник, перебував в Івано-Франківську на
початку 1980-х рр. [150, с. 8]. Враження від перебування у місті зводяться до
образних

узагальнень,

експресивно-динамічного

сприйняття,

символічного

переосмислення міського простору — «Івано-Франківський художній музей»
(іл. 3.2.32), «Вулиця Колгоспна в м. Івано-Франківську» (іл. 3.2.33), «Вулиця зі
старим водяним насосом» (іл. 3.2.34), «Будинок по вулиці Чапаєва у м. ІваноФранківську» (іл. 3.2.35), «Вхід на ринок» (іл. 3.2.36) (1983, усі — ММП). Твори
вирізняються

емоційною

характеристикою

урбаністичного

простору,

динамічністю композиції, експресивною домінантою кольору, виразністю
архітектурних пам’яток, які контрастують з яскравими площинами ландшафту й
предметного оточення. Оперуючи простором, художник робить акцент на
силуетах архітектурних об’єктів, виразно підкреслюючи їх світлими або темними
плямами на тлі неба. Відображаючи ритм невпинного міського життя,
живописець оживляє композицію динамічними людськими постатями. Синтезу
силуетного зображення й площинного трактування форми досягнуто художником
на засадах стилізації — спрощенням форми, деформацією конфігурацій будівель,
акцентуванням соковитих колірних плям, перерваним контуром, що увиразнюють
силует. У графічних абрисах будівель легко прочитуються споруди старовинних
костелів, кам’яниць, міської ратуші [114, с. 124].
Суспільно-культурні зміни радянського періоду змодифікували нове бачення
історичного міста: художники дедалі частіше відтворюють новітні зміни міського
середовища

—

щільні

забудови

околиць,

геометризовані

силуети

багатоповерхівок, індустріальні мотиви фабричних і заводських споруд, а відтак,
ознаки технізації окремих локацій регіону стали типовими сюжетами впродовж
1960–80-х рр. [114, с. 124].
В малярстві Івано-Франківщини спорадично з’являються твори, в яких
очевидні художні й композиційні принципи панівного методу соціалістичного
реалізму. Так, відтворення оптимізму «соціалістичної дійсності» присутні в
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краєвиді Олександра Шеванюка «Першотравнева демонстрація» (1969, ММП),
сповненому

інтонацій

урочистої

піднесеності

завдяки

багатофігурності

велелюдної сцени. Саме ж місто виступає як конкретизація події та набуває
узагальненого трактування. Мотив ратуші надає історичної конкретності
обставинам події. Композиційний прийом фрагментарного зображення людського
натовпу динамізує картинний простір, вводить у нього глядача.
На тлі соціальних процесів, стрімких темпів урбанізації другої половини
ХХ ст. зросла частка індустріального пейзажу, що фіксував новітні зміни в образі
міста радянської та пострадянської доби. Ця тенденція найпереконливіше
втілилась в урбаністичних краєвидах з елементами механізації та автоматизації
художників М. Фіголя, П. Боєчка, М. Варенні, Д. Грабара, В. Голубєва.
Згадана тематика знаходить вияв в індустріальних мотивах раннього періоду
творчості Михайла Фіголя, яким властиве масштабне охоплення природи з
грандіозними

змінами

та

динамічними

перетвореннями

[92,

с.

3]

—

«Свердловина» (1959; 1962), «Нафтові свердловини» (1959; 1960; 1961), «Бурова»
(1961), «Нафтопровід будується» (1964). Подальша еволюція індустріальних
мотивів репрезентована творами Миколи Варенні — «Вогні нафтопромислу»
(1964) з чітко вираженою динамікою хмар, що породжує рух, неспокій;
Григорія Смольського — «Бурштинська ДРЕС», «Нафтова вишка. Космач» (1969)
[114, с. 124].
Питання співіснування людини та навколишньої дійсності в умовах
технічного прогресу осмислюється у творі Петра Боєчка «Бурштинська ДРЕС»
(1975, ММП) (іл. 3.2.37). Твір, що втілює естетику так званого «другого
середовища» [97, с. 98], загалом окреслює й особливості живописної манери
митця, що полягає у пуантилістичних мазках, які перетворюють зображувані
індустріальні елементи на суцільну мерехтливу площину. Теплий колорит творів
П. Боєчка з вкрапленнями плям світла створює своєрідний ефект світлоносності.
Образ індустріального об’єкта реальний, проте певне романтичне сяйво, що його
так облюбував митець, надає йому містичного звучання [114, с. 123]. Це, зокрема,
мерехтіння різнокольорових вогнів в атмосфері ночі, відблиски світла на поверхні
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водойм, розмитість обрисів індустріальних споруд, фактурне опрацювання
живописної поверхні — ознаки дещо романтизованого оспівування художником
теми індустріалізації, яка вкрай рідко розробляється в образотворчості краю.
Візуалізацією індустріальних реалій Калуша виступають пейзажі калуського
художника Василя Голубєва, у трактуванні яких відчувається епічна широта й
монументальність, які органічно поєднуються з прикметами технічного прогресу
(«Новобудови Калуша» (1965) (іл. 3.2.38), «Хлорвініл» (1968) (іл. 3.2.39), «Хімія
Калуша» (1974) (іл. 3.2.40), «Карпати» (1977) (іл. 3.2.41), «Нове Прикарпаття»
(1980) (іл. 3.2.42) (усі — ММП)). Прискіпливішою увагою до химерних форм
індустріального будівництва характеризуються пейзажні мотиви С. Онищенка
«Калуський завод», Д. Грабара «Хімзавод» (1974) (іл. 3.2.43), М. Варенні
«Калуський

хіміко-металургійний

комбінат.

Газоочистка»

(1975,

ММП)

(іл. 3.2.44).
Виникнення й розвиток індустріального пейзажу важливо означити як
відображення змін і тенденцій середовища, в якому жив і творив митець.
Утвердження індустріальної тематики в мистецтві регіону відбувалося на основі
міського пейзажу, оскільки індустріальна промисловість мислилась як один із
аспектів міської культури. Також варто відзначити, що пейзаж, зазнаючи
трансформацій, набуває декоративного, абстрагованого вигляду. «Штучні»
мотиви урбаністичного середовища характеризуються лаконічністю виражальних
засобів: контрастом форм, силуетним узагальненням індустріальних об’єктів,
схематичністю зображення [114, с. 125].
З часом в індустріальних мотивах, як твердять дослідники, посилюється
лірична

нота.

Вона

виявляється

у

ритмічній

вишуканості

композицій

промислових конструкцій; у посиленні фактурних ефектів, що пом’якшують
сухість форм; в органічному включенні природного ландшафту [10, с. 137–138].
Починаючи з кінця 1950-х — початку 1960-х рр. краєвиди поєднували як
ліричний зміст, навіяний красою природи, так й індустріальні ознаки:
композиційна структура пейзажних творів твориться схематичними стрункими
вертикалями

електроопор

на

тлі

розгорнутої

панорами

гір.

Мотивами
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індустріального пейзажу слугують машини, крани, а маси величних гір надають
краєвидам ліричного забарвлення, створюючи певний дисонанс і конфліктність
(В. Голубєв). Інша тенденція полягає в естетизації механічного скупчення труб,
заводських димарів, механізмів з меншою чи більшою мірою ліричності
(Д. Грабар, П. Боєчко) [114, с. 125]. Як вказують дослідники, така тенденція
передбачає залучення в сюжетну основу пейзажних творів елементів промислових
споруд як самодостатніх художніх компонентів з їх підкреслено геометризованою
структурою, ритмами й пропорціями [97, с. 102].
У контексті графічного мистецтва 1960–80-х рр., коли зросло зацікавлення
архітектурними ансамблями, історичними місцями та пам’ятками, слід розглядати
натурні замальовки, виконані під час закордонних подорожей Михайлом Фіголем,
Миколою Більчуком, Миколою Вареннею.
Численні графічні аркуші 1970–80-х рр. Михайла Фіголя мають вигляд
зарисовок документального характеру. Увагу митця привертають храми і замки
Угорщини («Естергом», «Будапешт» (1976) (іл. 3.2.45)), Румунії («Берег Дунаю»
(1976) (іл. 3.2.46)), Австрії («Ратуша у Відні» (іл. 3.2.47), «Собор св. Стефана у
Відні» (1976)), Словаччини («Братислава» (1976) (іл. 3.2.48)), Чехії («Замок
Вранов-на-Диї», «Замок Пернштейн», «Брно» (1980)), Сербії («Замок у Белграді»
(1976)); пам’ятки культури Єгипту, Греції, Візантії («Софійський собор. Стамбул»
(1981) (іл. 3.2.49)); види прибалтійських міст («Рига», «Таллінн» (1979), «Вид на
Таллінн з готелю» (1982) (іл. 3.2.50)); собори та площі Венеції, Флоренції, Риму.
Деякі з них опрацьовані тонально, унаочнюючи культуру штриха, інші ж —
потрактовані лінійно, наближаючи твір до віртуозного начерку.
Найважливіша

ознака,

яка

визначає

мистецьку

вартість

замальовок

архітектурних краєвидів, численних замків і храмів — безпосередність враження
від побаченого, миттєвість, відчуття присутності [74, с. 213]. В арсеналі
художника помітимо так звані рисунки-репортажі як документальні свідчення,
майже всі датовані, часто підписані, з деякими коментарями чи особливими
прикметами, які сприймаються як своєрідний ілюстрований щоденник [74, с. 216].

115

У мистецькому доробку художника Миколи Варенні чільне місце посідають
зарисовки з мотивами міст Тирново, Софії, Бухареста, створені під час
закордонної подорожі митця 1962 р., — «Собор Олександра Невського. Болгарія»,
«Вулиця в Тирново», «Тирново. Житловий квартал», «Готель у Тирново».
Натомість у лаконічних зарисовках рідного міста, що також присутні у творчій
спадщині митця, околиці Івано-Франківська трактовані умовно та схематично
(«Нові будинки в Івано-Франківську» (1966) (іл. 3.2.51)).
Чітких графічних якостей набули етюди 1970–80-х рр. художника Миколи
Більчука (1928–2005). Його манера, що базується на натурному спостереженні
міських ритмів, характеризується майже документальним віддзеркаленням
прозаїчних буденних мотивів міста. Як відзначає учень і колега митця Н. Кардаш,
заслуговують на увагу серії його робіт з Угорщини, Польщі й інших закордонних
мандрівок — архітектурні пейзажі, виконані аквареллю. Це середнього розміру
формати з цікавими мотивами, на яких панує архітектура, переважно старих
споруд, вузенькі вулички або площі з історичними пам’ятками [62, с. 29]. Іншим
змістовним й сюжетним наповненням характеризуються пейзажі, що фіксують
зміни урбаністичного простору: міський транспорт, натовп городян, тексти
вивісок, малі архітектурні форми. Окрім скрупульозного занотовування міського
життя, привертає увагу досконалість володіння акварельною технікою при
змальовуванні повітряного середовища. Твори постають як синтез акварельного
етюда й графічної лаконічності начерку: художник прорисовує лінійно
найхарактерніший елемент композиції, деталізує архітектуру будівель, акцентує
вікна, дахи, ліхтарі, бруківку [114, с. 122]. Такими є живописно-тональні етюди
«Міський пейзаж» (іл. 3.2.52), «Вид міста» (іл. 3.2.53), «Панорама ІваноФранківська» (іл. 3.2.54).
У мистецтві графіки, поряд із камерними пейзажами, що тяжіють до
ліричності й втілюються здебільшого в натурних зарисовках та етюдах, графічне
мистецтво івано-франківських митців урізноманітнюється естампними техніками
станкової графіки. Так, лінорити 1960–80-х рр. графіків Остапа Гнатюка та
Степана Каспрука характеризуються реалістичним трактуванням сюжетів, попри
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те, що вони поєднують типову стилістику української соцреалістичної графіки
середини ХХ ст. та властиву мистецтву регіону тенденцію до декоративності.
Період 1960–80-х рр., активно змінюючи акценти у бік прославляння
«оновленої дійсності», зумовив занепад активних формотворчих пошуків,
натомість сприяв відведенню пейзажному жанру домінуючої ролі, а отже й
активізував розвиток урбаністичного пейзажу.
Урбаністична тематика в художніх рефлексіях митців Івано-Франківщини
окресленого періоду отримує всебічне потрактування: багатоплановість образу
міста в малярстві регіону можна розглядати як географічну локацію, втілену через
архітектурно-просторове середовище; як місце постійної присутності людини з
його

буденною

метушнею,

калейдоскопічністю

міського

«тексту»;

як

сакралізовану територію культових споруд серед інших складових елементів
міського простору; як об’єкт інтенсивних урбанізаційних процесів, відповідно до
вимог часу.
Сюжети міської тематики отримують різне стилістичне прочитання й
змістове наповнення, тяжіючи або до «чистого» архітектурного мотиву, або
ліричного краєвиду з романтичним забарвленням, або синтетичного образу
міського й ландшафтного оточення, або індустріального пейзажу [114, с. 120].
Процеси суспільних і культурних перетворень зумовили нові тенденції
втілення художнього образу міста в доробку митців Івано-Франківщини. Цьому
сприяли, насамперед, ті зміни, що відбувались в архітектурно-просторовому
вигляді міста 1960–80-х рр.: поява нових споруд, розбудова міських околиць,
будівництво

індустріальних

об’єктів.

Тенденція

до

фіксації

видозміни

архітектурного наповнення міського простору, як історично сформованого
центру, так й оновлених околиць, спричиненої активним зростанням темпів
містобудівного процесу 1960–80-х рр., найповнішою мірою втілилась у
живописних імпровізаціях М. Варенні, Б. Готя, П. Боєчка.
На підставі вивчення пейзажних образів міста визначено провідні тенденції
втілення цієї теми. У моделюванні образу міста втілюється опоетизований
характер міського простору, лірико-настроєвий тип камерного пейзажу. Так,
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художники М. Зорій, Я. Лукавецький, М. Варення, О. Коровай створили пейзажі,
проникнуті сердечним відчуттям міста, трепетним хвилюванням і любов’ю до
його околиць, «вживаючись» в інтимну атмосферу їхніх куточків, тоді як інші
митці (М. Фіголь, Б. Готь, П. Боєчко) засвідчили в пейзажному жанрі авторську
позицію дистанціювання від життєвих реалій, умовність образної мови,
пріоритетність формальних пошуків.
Відтворення самобутності міста у його просторово-архітектурному вигляді
перебуває в межах традиційного вирішення, проте залежить і від індивідуального
авторського бачення. Образ міста взаємодоповнюється міським антуражем —
художники вводять мотив транспорту, характерний для зазначеного періоду;
олюднюють пейзажі стафажними елементами; відтворюють калейдоскопічність
міської культури: метушливість міського натовпу, автомобільні потоки, зупинки,
рекламні вивіски. Проте не набула значного поширення в мистецтві ІваноФранківщини така складова міського життя, як дозвілля містян.
3.3. Образ міста у творчості митців Івано-Франківщини кінця ХХ — початку
ХХІ ст.: стильова спрямованість, засоби художньої виразності
Традиція міського краєвиду в художній спадщині митців Івано-Франківщини
посідає важливе місце, — зацікавлення культурою міста, фіксація найтиповіших
архітектурних домінант, відтворення антуражу міського простору активно
візуалізується в урбаністичних композиціях митців регіону кінця ХХ — початку
ХХІ ст. Місто як об’єкт графічних і живописних творів окресленого періоду
набуває плюралістичного втілення як у стилістичному аспекті — очевидна
відданість традиційним академічним прийомам та, водночас, урізноманітнення
художньо-стильових особливостей, синтез формальних пошуків і поглиблене
осмислення національних традицій; так і в образному прочитанні — втілюється
через натуралістичне відображення, декоративне трактування або символічне
наповнення зображень. Сприйняття пейзажного довкілля реалізується через
розмаїття технічних прийомів і засобів виразності, стилістичні оновлення.
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Кінець ХХ ст. ознаменувався оновленням соціально-культурних парадигм і
мистецьких

орієнтирів

у

розвитку

мистецтва,

докорінним

духовним

переосмисленням й урізноманітненням художніх концепцій, що й зумовило
активізацію творчого потенціалу митців. У 1980–90-х рр. спостерігається
тенденція до трансформації художнього мислення у напрямі багатоманітних
стилістичних шукань, на що вказують дослідники сучасного українського
мистецтва [121, с. 93; 123, с. 30; 143, с. 128]. Стилістична розкутість, варіативність
композицій, експерименти з формою і кольором, пошуки художньої виразності,
розмаїтість технічних засобів, поряд з реалістичною естетикою ландшафтних
краєвидів митців старшої генерації, — ці тенденції загалом оновили й образнопластичну мову міських пейзажів, створених художниками Івано-Франківщини на
межі ХХ–ХХІ ст.
Урбаністичний краєвид у мистецтві Івано-Франківщини межі ХХ і ХХІ ст.,
як і малярство регіону в цілому, формуючись на глибокій етнічній спорідненості з
народним мистецтвом, зазнав впливів різноманітних стилістичних напрямів та
індивідуальних здібностей художників регіону. Спектр виражальних засобів, до
яких вдаються митці Івано-Франківщини, зумовив широкий стильово-образний
діапазон

втілення

(В. Красьоха,

урбаністичних

Б. Бринський),

візій:

елегійна

ретроспективна

наративність

імпровізація

(В.

сюжету
Повшик,

В. Сандюк), умовна декоративність (М. Якимечко), схильність до формальних
пошуків у руслі постмодерністських спрямувань (М. Яремак).
Візуалізація сюжетів міського життя в творах образотворчого мистецтва
художників Івано-Франківщини на зламі ХХ і ХХІ ст. спричинена значною мірою
активним розвитком міської культури та сучасними змінами в міському
середовищі.
Найбільшою є частка ліричного камерного архітектурного пейзажу. Так,
поряд

із

камерними

закутками,

затишними

вулицями,

панорамними

зображеннями і силуетними прочитаннями архітектурних домінант міст, у
живописних інтерпретаціях сучасних художників знаходимо акценти майстерно
виписаних архітектурних деталей, фрагментів споруд, елементів міських вивісок і
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реклам, що доповнюють ліричне тлумачення образу міста (В. Красьоха,
Б. Бринський).
Місто як архітектурний простір нерідко трактується в пейзажах як результат
опоетизованого сприйняття світу його автором — атмосфера мінливих погодних
станів,

світлові

ефекти

вранішнього

й

вечірнього

освітлення

надають

урбаністичним образам ліричної камерності, чуттєвої настроєвості та несуть
глибоке

емоційне

навантаження.

Створення

урбаністичних

ландшафтів

відбувається здебільшого на засадах пленерного малярства, передусім у вигляді
етюда

з

властивими

йому

виявами

авторської

емоційності,

звучністю

колористичних вражень, безпретензійністю обраного сюжету. У пленерних
студіях художників Івано-Франківщини початку ХХІ ст. міський мотив
втілюється синтезом ліричного вияву на підґрунті натуралістичного трактування
образу, накладеного на романтизоване сприйняття, та експресивного художнього
образу,

осмисленого

через

багатоваріантність

композиційних

вирішень,

площинність форми, розмаїтість кольору. Захоплення ефектами світлоповітряного
середовища та проблемами простору призводить до збагачення колориту
живописців, пошуку його найтонших колірних нюансів і згармонізованих
сполучень. Такими є етюди івано-франківських митців межі ХХ–ХХІ ст.
Василя Красьохи,

Богдана Бринського,

Володимира

Сандюка,

Володимира

Повшика, Миколи Качура [105, c. 956].
Ліричне бачення міського простору втілюється в численних живописних
етюдах Василя Красьохи, випускника Київського державного художнього
інституту (1978, нині Національна академія образотворчого мистецтва та
архітектури). Стилістика творів В. Красьохи, сформована на академічних засадах
київської малярської школи, зберігає особливу прихильність до реалістичної
естетики, проте просякнута глибоко суб’єктивним відчуттям. Як відзначає
мистецтвознавець Т. Удіна, «вимір живопису В. Красьохи полягає в складній
інтерпретації реалій, у сучасних пошуках на зіткненні минулого й майбутнього,
де

його

реалістична

концепція

приходить

імпресіоністично-експресивного бачення» [207].

через

абстраговані

форми
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Колористичне багатство живописних творів В. Красьохи — вишукані нюанси
напівтонів й інтенсивні спалахи барв, спрямовані насамперед на те, щоб вловити
відтінки настрою й емоцій, найтонші співвідношення освітлення й погодного
стану. На його картинах — рефлекси тендітного ранку, яскравість сонячного
освітлення, елегійність сутінків, розмитість дощового дня. Все це напрочуд тонко
відчувається у жвавих, сповнених світлоносності й свіжості, живописних етюдах
художника. Безпосередність вражень, спостереження колірних рефлексів суттєво
збагачують художню мову настроєвих камерних міських сюжетів, серед яких
надзвичайно чуттєві й ліричні етюди Івано-Франківська, Львова, Луцька, Києва та
численних закордонних міст.
На початку 1990-х рр. у творчості Василя Красьохи з’являються урбаністичні
мотиви [20, с. 9]. Міський краєвид як пріоритетна тема в живописній програмі
художника зазнає неодноразових варіацій, збагачується витонченими емоційнозмістовими відтінками та матеріалізується у віртуозних серіях архітектурних
етюдів, присвячених стародавнім ансамблям Львова («Львів. Латинська катедра»
(2007),

«Львів.

Вид

на

Арсенал»

(2007),

«Львів.

Панорама»,

«Костел

Бернардинів», «Львів. Успенська церква» (2012) (іл. 3.3.1)); середньовічним
замкам, старовинним храмам і монастирям давнього Луцька («Свято в місті»
(2008), «Монастир Тринітаріїв» (2008)); фортифікаційному комплексу князів
Острозьких в Острозі. Ці надзвичайно настроєві твори фіксують як широкі
панорамні види на замкову гору («Ринкова площа» (2007), «Площа під замком»
(2009), «Замкова гора» (2011)), так і домінантні архітектурні споруди історичного
ансамблю («Замкова дзвіниця» (2008) (іл. 3.3.2), «Богоявленський собор» (2011),
«Донжон» (2012)) та відзначаються статичною, урівноваженою організацією та
злагодженістю композиційного ладу, а також стриманою витонченістю сріблястоохристого звучання. В них особливе місце відведене небу, на тлі якого постають
куполи церков й силуети веж, що надають певної наративності сюжетам.
Упродовж 2012–2015-х рр. художник активно розробляє тематику київських
краєвидів з архітектурними пам’ятками. Такими є твори «Кирилівська церква»
(2012) (іл. 3.3.3), «Покровський жіночий монастир» (2012), «Києво-Печерська
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лавра» (2012) (іл. 3.3.4), «Лавра» (2013), «Видубичі» (2013) (іл. 3.3.5), «Ільїнська
церква» (2013), «Троїцька церква Києво-Могилянської академії» (2013) (іл. 3.3.6),
«Церква Всіх Святих» (2013, 2014) (іл. 3.3.7; іл. 3.3.8)). Серед київських пейзажів
превалюють сюжети з пам’ятками сакрального будівництва — церквами,
соборами, монастирськими комплексами («Покровський жіночий монастир»
(2012), «Флорівський жіночий монастир» (2012) (іл. 3.3.9), «Введенський жіночий
монастир» (2013) (іл. 3.3.10), «Іонівський чоловічий монастир» (2013)).
Архітектурні пам’ятки вирізняються могутніми силуетами на тлі одноповерхової
забудови й інших споруд, огорнутими мереживним плетивом гілля й витончених
ліній стовбурів дерев. У композиційній структурі твору значне місце автор
відводить небу, потрактованому у властивій йому манері тендітного нюансування
відтінків, та передньому плану, на якому відблисками світла й переливами барв
звучать мотиви огорож, доріг і тротуарів, клумб. Нерідко на передньому плані
художник застосовує контрастні співставлення тіні з проблисками світла, що
сприяє динамічному розгортанню композиції.
Особливу віху в творчості В. Красьохи становить широко опрацьована в
картинах та етюдах тематика Івано-Франківська, якою митець наснажується
протягом тривалого періоду і яка викристалізувалася у своєрідний «літопис»
міста. Репертуар образно-тематичного наповнення міських пейзажів натхненний
унікальністю

історико-культурного

спадку

міста,

самобутністю

його

архітектурної забудови, розмаїттям фасадів садибної архітектури, сповнених
величі храмів, — Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії з дзвіницею,
катедрального собору св. Воскресіння, ансамблю ратуші з кам’яницями на площі
Ринок, Свято-Троїцького собору, Свято-Покровського собору в історичному
середмісті, поряд зі святинями на міських околицях. Ці звичні для художника
сюжети об’єднані темою старого Станіслава. Велич і красу архітектури автор
прочитує з різних просторових позицій і оспівує в різні пори дня — «Вірменська
церква» (іл. 3.3.11), «Майдан А. Шептицького», «Колегіата», «Вид на ратушу»
(іл. 3.3.12) (усі — 2003), «Катедральний собор св. Воскресіння» (2006) (іл. 3.3.13),
«Міська ратуша» (2008) (іл. 3.3.14), «Церква на Майзлях» (2008) (іл. 3.3.15),
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«Василіянський монастир Царя Христа» (2008) (іл. 3.3.16), «Колегіата» (2009)
(іл. 3.3.17), «Вид на Колегіальний костел» (2009) (іл. 3.3.18), «Стометрівка.
Кам’яниця Ґравера» (2009) (іл. 3.3.19), «Колегіальний костел» (2009) (іл. 3.3.20),
«Вулиця Леся Курбаса» (2009), «Івано-Франківськ» (2009) (іл. 3.3.21), «Катедра»
(2009) (іл. 3.3.22), «Івано-Франківськ. Ратуша» (2009) (іл. 3.3.23), «ІваноФранківськ. Площа Ринок» (2009) (іл. 3.3.24), «Івано-Франківськ. Колегіата»
(2009) (іл. 3.3.25), «Площа А. Міцкевича» (2012), «Стометрівка» (2012) (іл. 3.3.26).
За

твердженням

мистецтвознавця

В. Мельника,

етюди-експромти

міста

Станіслава–Івано-Франківська в доробку В. Красьохи дуже жваво і по-новому
закцентували звабливі переваги старого міста з бароковими храмами, золотими
шоломами ратуші, різнобарвними фасадами його вуличок і площ… Скрупульозно
витримуючи параметри споруд, В. Красьоха зумів дистанціюватися від жорсткого
геометризму з присмаком документальної «ведути». Ось так з’являються
лаконічні, дещо романтизовані новели з мажорними, музичними настроями [20,
с. 9]. Окрему групу утворюють панорами старовинних містечок ІваноФранківщини з мальовничими вуличками, ратушами й церквами — «Більшівці.
Ратуша» (2013) (іл. 3.3.27), «Вид на Галич» (2013) (іл. 3.3.28), «Галич. Замкова
гора» (2013).
Композиційна різноманітність і пластична виразність живописних етюдів
В. Красьохи несуть на собі відбиток вишуканої естетики пленерної традиції. Суть
творчого методу митця полягає у фіксації миттєвих натурних спостережень над
повітряно-просторовим середовищем, продуманості композиційного ладу твору:
обираючи найвигідніший ракурс і свідомо відкидаючи зайве, художник творить
самодостатній образ міста. Пройнятий етюдною експромтністю і просякнутий
постімпресіоністичною

стилістикою

разом

із

виразною

експресивною

колористикою, живопис В. Красьохи наповнюється неабиякою чуттєвістю і
мелодійністю.
Особливого значення набувають у міських елегіях Василя Красьохи
проблеми простору й архітектурної форми, — сміливо оперуючи простором,
художник взаємодоповнює архітектурний мотив ландшафтним антуражем, у
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такий спосіб відображаючи крізь вібруючу прозорість повітря і стишеність
переливів барв сюжети міських буднів. Ліричні стрункі силуети споруд і храмів
як домінанти простору міста, що наче «дихають» трепетною натхненністю та
свіжістю пленерних вражень, набувають величної піднесеності. Саме ці
характеристики зазвичай становлять основу живопису В. Красьохи.
Образ міста В. Красьохи одухотворений присутністю людини, — фігури
людей митець трактує як невід’ємну частину міського простору, переважно як
стафаж, з метою підкреслення величі й масштабності архітектурних споруд, —
постаті зображені площинно, модельовані кількома широкими мазками.
Для найповнішого висловлення художнього задуму живописець у його
архітектурних краєвидах використовує тло неба. Нерідко, оповиті потемнілим
грозовим небом і легкістю білих хмар, або ж обрамлені сонячними променями,
виразні домінанти архітектурних споруд, що наче виростають на тлі небес,
виступають сюжетною основою картин. Проте художник не захоплюється
надмірним прописуванням деталей, а творить довершений архітектурний образ,
що, однак, не виходить за межі етюда та зберігає свіжість натурних вражень.
Акценти живописних етюдів здебільшого зводяться до відтворення ефектів
атмосферного освітлення, що, своєю чергою, зумовлює й динаміку форми.
Драматична експресивність кольору і фактурність живописної поверхні
слугують основними емоційно-виразними засобами етюдів Василя Красьохи.
Манера живопису відзначається трепетністю й розкутістю малярського вислову.
Пріоритет надається опрацюванню живописної поверхні полотна у властивій
автору манері із застиглими сплесками і виблискуючими поверхнями чуттєвого
мазка, з фактурністю і колірними вібраціями світла, з гіпнотизуючими
пастозними напластуваннями фарбового шару («Івано-Франківськ. Ратуша»
(2010), «Лавра» (2013), «Церква Всіх Святих» (2013)). Пейзажі Василя Красьохи
як результат творчих пошуків і особистісних якостей художника декларують
відкритість до експериментів із матеріалом — художник вводить пісок, глину,
активно нарощуючи живописний шар. Такий прийом застосовується здебільшого
для опрацювання переднього плану твору.
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Твори живописця насичуються безперервно пульсуючою масою вишукано
стриманого колориту з вкрапленнями соковитих барв і контрастною грою світла й
тіні. В архітектурних етюдах вчувається схильність художника до тендітного
нюансування

витонченої

сріблясто-сірої

та

синьо-фіолетової

гами

і

до

пульсуючих градацій жовтогарячих, оранжевих барв. Колористичні імпресії
узгоджені з образним ладом і настроєвістю міських пейзажів, тяжіючи до
мажорних, іноді мінорних, іноді елегійних коливань, і декларуючи чуттєвість й
емоційність. Поряд із домінантою настроєвого ладу, В. Красьоха акцентується
також на проблемах освітлення, неодноразово інтерпретуючи сюжет у різні пори
дня й року, найчастіше відтворюючи міські закутки в мінливих, розмаїтих осінніх
барвах.
Тепла

колористика,

інтенсивна

насиченість

барв,

виразна

пластика

живописної поверхні, що зачаровує в архітектурних краєвидах Василя Красьохи
2006–2009-х рр. — «Вулиця Незалежності» (2006), «Вид на Колегіальний костел»
(2006),

«Івано-Франківськ.

Ратуша»

(2007),

протиставляється

більш

світлоносному зображенню міського простору пізнішого періоду (особливо 2012–
2013-х рр.). Палітра митця дещо висвітлюється, відтак колористика творів
будується як на зближених тонах, так і на експресивних зіставленнях барв, що
посилює легкість враження і створює ефект просвічування. Натомість, значною
мірою

зберігається

контрастність

співвідношень

світла

й

тіні,

єдність

архітектурного мотиву й природного антуражу.
У контексті нинішнього зацікавлення старожитностями й історичними
пам’ятками можна розглядати створені В. Красьохою архітектурні пейзажні серії,
присвячені краєвидам міст Волині, Галичини, Закарпаття, Буковини, Поділля,
Київщини, Полтавщини та Сіверщини. Проте в трактуванні архітектури помітні
певні відмінності, зокрема вражає колористична розкутість і багатогранність
сюжетного наповнення етюдів з архітектурними об’єктами Гуцульщини й
Буковини. Експресивний рухливий мазок, динамічна композиційна структура
полотен покликані відтворити насичений гірський ритм й архітектоніку
гуцульських дерев’яних церков — «Дора. Зима» (2009), «Дора. Весна» (2010),
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«Дора. Літо» (2013), «Дора. Осінь» (2013), «Яремче. Стара церква» (2013).
Водночас стриманою розміреністю сповнені етюди кам’яної архітектури
Галичини, Волині, Поділля, Полтавщини, Київщини та Сіверщини. Врівноважена
статичність зі стрімкими силуетами мурованих церков, монастирів — «Дзвіниця
Межиріцького монастиря» (2007), «Полонне. Костел» (2008), «Корець. Жіночий
монастир» (2012), «Чернігів. Троїцька лавра» (2012), «Мгарський чоловічий
монастир»

(2012),

«Новгород-Сіверський

чоловічий

монастир»

(2012),

«Почаївська лавра. Успенський собор» (2012), «Підгорянський монастирфортеця» (2013), — виокремлюється у своєрідну групу зображень православних
святинь України, що охоплює широку географію подорожей митця. Іншу серію
складають архітектурні етюди старовинних замків і палаців («Хотинська
фортеця» (2007), «Вишневецький замок» (2008), «Староконстянтинівський замок»
(2008),

«Кам’янець-Подільська

фортеця»

(2009),

«Кам’янець-Подільський»

(2012)), що наче акумулюють і зберігають велич історії. Особливою ліричністю
позначена серія палацових ансамблів Львівщини із виразними силуетами
архітектурних пам’яток, тендітно вплетеними в ландшафт й огорнутими срібним
нюансуванням зимової погоди, акцентовані яскравими вкрапленнями кольору (якот, червоні черепиці дахів замків, темно-зелені силуети куполів палаців) —
«Золочівський

замок»,

«Ротонда

в

Підгірцях»,

«Підгорецький

замок»,

«Свіржський замок» (усі — 2012).
Багатство кольору, трепетне нюансування світлоповітряного середовища,
естетика фарбового шару — риси, які щоразу простежуються в темпераментних
архітектурних композиціях Богдана Бринського. Живопис художника вирізняє
фактурне напластування фарби, — у балансуючому місиві, у рвучких рухах
пензля, у потоці мінливих силуетів-візій знаходить вияв експресивність і
внутрішній неспокій митця [96, с. 9]. Втім, за висловом В. Мельника, у міських
пейзажах реалістичного спрямування відчутний певний відхід від стилістики
натхненних «постбароковою» настроєвістю [79, с. 5] абстрактних нефігуративних
композицій, що складають переважну більшість у творчому доробку митця.
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Творчий шлях Б. Бринського починався з ліричних пейзажів. Околиці села
Долина на Тлумаччині, звідки родом митець, щорічні пленери у Ворохті,
мимоволі привчили його до нюансованої лірики мінливих станів природи.
Захоплення фольклором і матеріальною культурою покутського села доречно
вплітались у настроєво-образний підтекст ранніх робіт. Після стажування
(1994 р.) в якості реставратора Івано-Франківського художнього музею у
Європейському центрі реставрації у Венеції, потяг до ландшафтного малювання
посилився. Волога атмосфера венеційської лагуни, золоті мозаїки Сан-Марко,
зеленуваті води каналів і віддзеркалене в них мармурове мереживо ренесансних
палаццо реалізувалися в серії світлоносних етюдів («Венеція. Великий канал»),
позначених мрійливо-романтичною піднесеністю й насичених повітряністю і
просторовістю [82, с. 213].
Та ж лірична нюансованість, проте з вкрапленнями розкутого кольору та
рельєфним напластуванням живописного шару ще більше пожвавлюють численні
урбаністичні етюди Богдана Бринського. Це твори «Міська ратуша» (2013),
«Вулиця Січових Стрільців» (2014), «Зимовий ранок» (2015) (іл. 3.3.29). У них
помітні специфічні технічні прийоми, покликані виявити привабливість обраного
сюжету. Так, у творах останніх років манера живописця стає експресивнішою й
бурхливішою, гра нюансованих переливів барв набуває схвильованості, динаміка
моделювання архітектурних форм сповнює образ імпульсивності й жвавості.
Певна

«недбалість»

пластичної

мови

наближає

його

твори

до

постімпресіоністичної, а навіть експресіоністичної стилістики. Імпровізаційність
творчого методу Б. Бринського засвідчують урбаністичні краєвиди, створені на
засадах пленеризму. Такими є твори «Надвечір’я» (2017) (іл. 3.3.30), «Осіннє
місто» (2017) (іл. 3.3.31), «Майдан Андрея Шептицького» (2018) (іл. 3.3.32),
«Вулиця Низова» (2017) (іл. 3.3.33), «Вулиця Тринітарська» (2017) (іл. 3.3.34). В
них очевидна імпресіоністична і постімпресіоністична стилістика та експресивна
колористична домінанта творчого світовідчуття.
Особлива роль в етюдах Б. Бринського відведена архітектурі історичного
середмістя, однак художник вносить ноту сучасності у «звучання» міста, що
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вловлюється в енергійному моделюванні постатей містян, автомобілів, ліній
електропередач, ліхтарів. У композиційній структурі переважає урівноважений
ритм мас, нерідко доповнений мотивом дороги, тротуару, або ж дерева для
пожвавлення

динамічного

розгортання

композицій.

Характерним

для

композиційного ладу пейзажних творів художника є мотив вулиці, спрямованої
вглиб картинного простору, замкнутого пам’яткою архітектури вдалині.
Самодостатньою й активною складовою художнього образу міста в
живописній традиції Прикарпаття можна вважати колір. Особливої символічнообразної семантики він набуває в експресивно розмаїтих, інспірованих
пленерними студіями й місцевими автентичними традиціями, архітектурних
краєвидах Володимира Сандюка — художник важливу роль відводить кольору як
домінантному компоненту побудови емоційної характеристики образу.
Міські етюди В. Сандюка, що виокремлюються з-поміж пріоритетної для
нього й широко розробленої тематики карпатського краєвиду зі зразками народної
гуцульської архітектури, передусім храмового будівництва, відзначаються
площинною організацією зображення, експресивністю колористичного звучання,
складністю обраних ракурсів і багатством виражальних засобів. В основі творчого
методу митця, випускника Львівської академії мистецтв (1996, нині Львівська
національна академія мистецтв), провідна роль відводиться яскравим колірним
рефлексам. Глибоке відчуття кольору, найтонші, несподівані його нюанси,
пропущені крізь призму суб’єктивного бачення, надають певної декоративності й
емоційної образності його живопису. Відтак умовність образів досягається не
стилізованим компонентом моделювання площин, а передусім декоративними
характеристиками кольору, що певною мірою містифікує реальну дійсність.
Барвистий стрій живописних полотен В. Сандюка, з їх підкресленим
звучанням кольору, базується на глибокій народній основі та нерідко насичується
цитатами. Саме на зв’язок зі стилістикою народного мистецтва вказують
дослідники [67, с. 116; 201]. Зокрема, декоративна структура твору та поєднання
колірних плям, що асоціюються з орнаментикою народного вбрання, килимів,
рушників, вишивок, носять відверто національний характер і створюють
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мажорний та урочистий настрій полотен («Великодній дзвін» (2008), «Оберіг
духу» (2008)).
Так, аналізуючи

стилістику й образність карпатських краєвидів митця,

помітимо пульсуючу силу кольору, нестримну динаміку композиції у трактуванні
дерев’яної архітектури Гуцульщини й Закарпаття — «Великодній дзвін» (2008),
«Оберіг духу» (2008), «Церква св. Михайла в с. Данилове» (2008), «Церква в
с. Крайникове» (2008), «Михайлівська церква XVII ст. в с. Шандорове» (2008),
«Церква в с. Данилове» (2012), «Церква Пресвятої Богородиці в Криворівні»
(2011). Підкреслено декоративні, побудовані на сполученні геометризованих,
схожих на осколки вітражного скла площин, композиції дихають неабиякою
вітальною силою. За висловом Л. Хом’як, митець використовує колір в якості
абсолютного елемента, що перетворюється на домінанту, тоді як зображені
предмети: дахи, вориння, гірські вершини — ніби плавляться, дематеріалізуються
у ризиковано-розкутій грі видовжених мазків [96, с. 25]. Образний лад творів
продиктований трансформацією форми, яка набуває вертикалізованих, дещо
«шпилястих» характеристик. Динамічні, нерідко зведені вгору вертикалі
дерев’яних церков визначають і композиційний лад творів.
Натомість міські краєвиди В. Сандюка вирізняються дещо стриманішим
ритмом чергувань архітектурних мас і, попри те, зберігають колористичну
натхненність. Художник у живописних полотнах оспівує велич архітектури,
послуговуючись розмаїттям виражальних засобів і технічних прийомів.
Характер живописної мови Володимира Сандюка неодноразово змінювався і
розширювався, як і репертуар малярських технік. Неординарністю художнього
вислову відзначається серія робіт художника на тему старого Рима, виконаних
олією («Capitolo» (2001), «Міст на замок св. Ангела» (2002)). Так, у творі
«Capitolo» (2001) (іл. 3.3.35) помітна певна «начерковість» фарбового шару та
тональна легкість. Композиція сюжету будується на співставленні відомих
архітектурних пам’яток Риму, майстерно виписаних ледь вловимим контурним
обрамленням та опрацьованих «незавершеним» прозорим сіро-умбристим тоном.
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Інтенсивнішим колірним звучанням вирізняється твір В. Сандюка «Міст на
замок св. Ангела» (2002) (іл. 3.3.36). Тональна легкість і колірна чистота барв
створюють урочисте звучання знаменитого місця з мостом і замком як
уособлення величі Стародавнього Риму. Образ твердині вдалині віддзеркалюється
у воді, що міниться різними барвами замкової споруди та змальовується
інтенсивнішими

тонами.

Композиція

розгортається

на

тлі

майстерно

вимальованого неба в обрамленні плетива гілок і кущів переднього плану.
Основою композиційної побудови твору є прийом віддзеркалення архітектурного
мотиву у воді, що не набув поширення у пейзажах художників ІваноФранківщини ХХ — початку ХХІ ст.
Сприйняття художником історичного міста надалі простежуємо в циклі робіт
В. Сандюка римського періоду (початок 2000-х рр.) із видатними архітектурними
пам’ятками давнього Риму, фрагментами його мальовничих вулиць і околиць.
Колористичне осмислення урбаністичних краєвидів («Замок св. Ангела (2001)
(іл. 3.3.37),

«Римський

Форум»

(2003)

(іл.

3.3.38))

втілене

етюдною

враженнєвістю, урочистим декоративним звучанням барв. Полум’я жовтооранжевих відтінків неба, що наче створює декоративний вихор, сповнює
динамікою композиційний лад творів.
Архітектурні пейзажі 2010–2014-х рр. засвідчують притаманний живописцю
запал імпровізації, віртуозне володіння кольором — «Тривога Лаври» (2010)
(іл. 3.3.39), «Видубичі» (2010) (іл. 3.3.40), «Видубичі в задумі» (2010) (іл. 3.3.41).
Серія урбаністичних композицій В. Сандюка, об’єднаних темою Києва (2010),
побудована на граничному зіставленні інтенсивних червоних площин неба й
акцентованих золотом та блакиттю архітектурних обрисів, навіюють глибоке
осмислення та напругу. Виразність архітектури на полотнах художника,
пластично опрацьована лінією і площиною, досягається шляхом експресивного
напластування хвилястих ліній, видовжених мазків. Мотиви храмів прочитуються
то лінеарним силуетом, то різнокольоровою «мозаїкою». Так, у формотворчій
структурі твору «Видубичі в задумі» художник вдається до моделювання
архітектурної пам’ятки шляхом контурного обрамлення інтенсивним глибоким
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червоним кольором, надаючи йому етюдного, начеркового характеру. Ці якості
посилюють й технологічні особливості виконання: фарбовий шар рідкої
консистенції, з-під якого просвічується тонований грунт.
Колористичне нюансування продемонстровано в серії архітектурних мотивів,
присвячених старовинному Києву (2014). Поетична стишеність зимового міста
навіює відчуття замріяності, що передусім виявляється у холодній, стриманій
зеленувато-синій палітрі. Так постають ліричні закутки старовинного міста,
мрійливі таємничі силуети Києво-Печерської лаври, подекуди акцентовані сяйвом
куполів — «Зимова лавра» (2014), або ж огорнуті сріблястим маревом засніжені
стріхи хат, козацької церкви та дзвіниці — «В Мамаєвій Слободі» (2014). У
згаданих творах очевидний синтез пленерної етюдності та постімпресіоністичних
здобутків.
Дзвінкішим

колористичним

ладом

і

композиційною

вибудуваністю

вирізняються твори В. Сандюка з мотивами старого Станиславова —
«Франківський мотив» (іл. 3.3.42), «Середмістя Станиславова» (іл. 3.3.43),
«Марево

розпеченого

міста»

(іл.

3.3.44)

(усі

—

2013).

Характерними

особливостями творчого методу В. Сандюка виступають декоративна яскравість
кольору, активний пошук колірних мас і складна ритмічність обрисів міського
силуету. Художник у властивій йому манері нюансованої колірної чуттєвості
нерідко відтворює архітектурні споруди з їх сецесійною декоративністю
(«Франківський мотив» (2013)).
Репертуар сюжетного наповнення, окрім мотивів церков, монастирів,
костелів

у

міському

середовищі,

доповнюється

оборонними

спорудами

історичних міст. До таких відносимо позначений експресивною колористикою
твір «Мукачево. Паланок» (2006). Монументальний силует замку, досягнутий
зіставленням червоних і жовтих барв, могутньо височить на тлі неба. Тут суттєве
емоційне навантаження несе колір, що й зумовлює настрій твору. Так, у творі
«Мелодії Кам’янця» (2007) (іл. 3.3.45) вид на старе місто, що розгортається
величчю дзвіниць, костелів, фасадів архітектурних споруд, пройнятий насиченим,
навіть

символічним

звучанням

кольору.

Інтенсивні

барви

насиченого
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ультрамариновими й фіолетовими тонами неба надають міському силуету
панівного значення. Вся наповненість живописного полотна побудована на
контрастному

зіставленні

інтенсивного

тла

та

світлоносного

виразного

архітектурного силуету, що взаємодоповнюється яскравими вкрапленнями
кольору. В інших краєвидах помітне посилення умовності кольору й площинної
стилізації, а саме — маси веж, оборонних мурів тяжіють до спрощення форми та
набувають чітких монументальних рис («Паланок» (2006), «Олеський замок»).
Натомість, певний відхід від подібної стилістики зауважуємо у творах 2013–2014х рр. Вони, як і твори київської тематики, означують колористичну делікатність
холодної

палітри

і

зберігають

неординарність

композиційного

підходу,

характерного для творів попереднього періоду. Вибагливі силуети замків і палаців
— «Останні зимові сни» (2013) (іл. 3.3.46), «Свірж» (2013), — наче величні свідки
історії, возвеличені художником на узвишшях, або розташовані вдалині крізь
віття дерев. Особливостями пластичного вираження В. Сандюка неодмінно слід
визнати контурне обрисування й манеру нанесення тонкого фарбового шару, які
надають легкості, а розкуте нюансування кольором зберігає етюдну свіжість.
У творчій практиці В. Сандюка спорадично втілюється його зацікавлення
періодом сецесії. Мотивами міського пейзажу стають побутові сцени, які певною
мірою видозмінюють підхід до означення міста як архітектурного середовища,
надаючи йому жанрової забарвленості, акцентуючи його як місцеперебування
людини. Так, майстерно опрацьовані групи людей з характерними видовженими
пропорціями фігур і притаманними згаданому періоду мотивами одягової
атрибутики, наче «вписані» в міський простір («Сецесійне ретро» (2004)).
Ремінісценції історичних епох (як-от сецесійні мотиви) зустрічаються також у
художніх інтерпретаціях художника Володимира Повшика. Його ретроспективне
прочитання

архітектурно-просторового

наповнення

міста

репрезентовано

ліричними краєвидами, що несуть у собі присмак ностальгії, ідеалізування
минувшини. Відтак його твори демонструють звернення до атрибутів минулих
епох у романтичному їх осмисленні. Увага художника акцентована на
історичному вигляді міста — поряд із документальною фіксацією архітектурної

132

спадщини, В. Повшик збагачує образ репліками з історичного минулого. Окрім
змалювання міських кам’яниць, крамниць і стародавнього антуражу, як,
наприклад, карет, посилено жанрову складову таких пейзажів, оскільки сюжети
нерідко доповнені постатями містян в історичному вбранні («Кам’яниця Ґравера»,
«Площа Шептицького» (іл. 3.3.47)). Настроєвість, наближена до тієї, що панувала
на початку ХХ ст. з її романтизованим світовідчуттям, надає творам ноти
піднесеності й ностальгійного забарвлення. В цих архітектурних краєвидах
присутній компонент фантазійності, ідеалізації художнього образу міста,
створений шляхом колажування, зіставлення різних за місцезнаходженням
архітектурних споруд, переважання емоційного чуття над топографічною
достовірністю.

Архітектурні

споруди

набувають

більшого

вертикалізму,

підкресленої «готичної» витонченості. Живописна площина твору акцентована
домінантою

оранжево-червоних

барв.

Ажурні,

ледь

вловимі

силуети

архітектурних споруд історичного середмістя, модельовані динамічним мазком,
трансформуючи ілюзорне сприйняття, виявляють емоційну суть мотиву.
У контексті проблеми співіснування реального й уявного підкреслено
ностальгійно-романтичною образністю вирізняється група архітектурних етюдів
В. Повшика. Характерними ознаками зображених архітектурних будівель є
зумисно неправильні пропорції видовжених споруд, фантасмагорична краса яких
визначає структуру полотна («Станиславів» (2012), «На Майзлях» (2012)
(іл. 3.3.48)). Виняткової ліричності й одухотвореності надають етюдам фактурне
пастозне

опрацювання

архітектурних

форм,

силуетів

міських

вібрування

мазка.

ансамблів,
Міський

розмитість
мотив

контурів

трактується

в

узагальненому символічному ключі та засвідчує певний відхід від натурних
етюдів художника.
Подібною манерою виконання характеризується вагомий доробок у галузі
міського краєвиду художника Романа Гургули (м. Галич). На його полотнах місто
постає

темпераментним

колористичним

обрамленням архітектурних споруд.

акцентом,

втіленим

лінеарним
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Тенденція трактування міського простору у формі ліричного етюда
культивується багатьма митцями Івано-Франківщини початку ХХІ ст. Такими є
етюди Володимира Повшика — «Вид на Колегіату» (2013) (іл. 3.3.49), «Вид на
катедральний собор св. Воскресіння» (2013) (іл. 3.3.50), «Міський мотив» (2014)
(іл. 3.3.51), «Івано-Франківськ. Костел» (2014) (іл. 3.3.52), «Івано-Франківськ»
(іл. 3.3.53), «Вид на вулицю Грушевського» (іл. 3.3.54). Зокрема, етюди
В. Повшика, позбавлені навмисного декоративізму архітектурних форм і
посиленого звучання барв, відтворюють типові для творчої практики митця
закутки Івано-Франківська, виражаючи авторське емоційне сприйняття [109,
с. 79].
Мотиви, насичені емоційними й духовними переживаннями, відтворюють
сучасну забудову й антураж та апелюють до настроєвості природніх станів, —
особливо майстерно виписує він прозорість дощу, тонко нюансує обриси будівель
у променях сонячного світла та призахідного неба. Натурні етюди містять нюанси
світлоповітряного середовища й розв’язують деякі колористичні завдання. Втім,
палітра митця, подекуди насичена яскравими барвами, видається дещо
стриманою, легкою та прозорою, наче огорнута сріблясто-сірим маревом. У
міських пейзажах акцентом стає сецесійна забудова з її характерними оздобами;
виринають також незвичні ракурси міської ратуші, катедрального собору
св. Воскресіння, Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії та розташованої
поруч дзвіниці; постають буденні сценки, що відображають пульсування
сучасного міського життя.
Етюдний характер мають опоетизовані камерні види околиць і куточків
історичного середмістя Івано-Франківська художника Миколи Качура. Їх
образність базується на колоритних, здебільшого нанесених теплою охрою
площинах фасадів в обрамленні сріблясто-синіх барв неба й природного антуражу
(«Старий будинок у парку» (2014)). Пастельна нюансованість архітектурних
силуетів дещо пожвавлюється людськими постатями, мотивами транспорту —
«Метушливість» (2015), «Вид на Колегіату» (2015) (іл. 3.3.55), «Місто» (2015).
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У руслі реалістичних пошуків виконано групу міських етюдів художника
молодшої генерації Юрія Писара. Еволюціонуючи від традиційної реалістичної
образності 2010–2011-х рр., його малярська мова почала набувати більшої
умовності

й

імпровізаційності.

Цю

тенденцію

засвідчують

урбаністичні

композиції «Площа Шептицького» (іл. 3.3.56), «Площа Ринок» (іл. 3.3.57), «ІваноФранківськ. Вид на Катедру» (іл. 3.3.58), «Місто» (усі — 2013). Трансформації
зазнало й моделювання архітектури. Якщо для міських пейзажів художника 2009–
2010-х рр. характерне деталізоване реалістичне прописування споруд («Катедра»
(2009), «Бузкова зима» (2009), «Вічевий майдан» (2010), «Зимовий Станіслав»
(2011), «Ринкова площа» (2011)), то в етюдах пізнішого періоду відтворення
архітектури зводиться до більш її осмисленого символічного забарвлення.
Легкість мотиву досягається, насамперед, технічними прийомами накладання
тонких, ледь прозорих нашарувань фарбового шару, живописного моделювання
невиразних силуетів зображуваних об’єктів, наче осяяних сонячним світлом,
пульсуючим мазком й довершеним колоритом («Івано-Франківськ. Колегіата»
(2014), «Ужгород» (2016) (іл. 3.3.59)).
Колористичним багатством і символічним осмисленням відзначені етюди
художників кінця ХХ — початку ХХІ ст., які культивують у своїй творчості образ
святинь в історико-архітектурній

структурі

містечок на теренах

Івано-

Франківщини. Такими постають численні види Більшівців, Тисмениці, Долини
(В. Красьоха, Б. Бринський, М. Дейнега, Б. Кузів, А. Мельник).
Дещо інше навантаження в сенсі осмислення архітектурного простору несуть
ліричні краєвиди Ігоря Роп’яника та Богдана Кузіва, котрі у своїй творчості
зберігають міцний зв’язок із реалістичними принципами. Етюдним характером,
хоча й посиленою документальністю у трактуванні міста як життєвого простору,
вирізняються романтичні краєвиди І. Роп’яника із впізнаваними міськими
ансамблями («Дорога до Катедри» (2007) (іл. 3.3.60), «Ратуша» (2008), «Ратуша»
(2014)) й вулицями («Вулиця Мазепи» (2007) (іл. 3.3.61), «Середмістя. Вулиця
Тринітарська» (2008) (іл. 3.3.62), «Вид на вулицю Шеремети» (2012) (іл. 3.3.63)),
які схиляються до топографічної точності й деталізованості. В цьому аспекті
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виокремлюються також романтичні види старого Львова — «Львів. На Ринку»
(2007), «Площа Ринок у Львові» (2008). Ажурність кованих елементів і ліхтарів,
живописність черепичних дахів і бруківки, вишукана графічність дерев
вибудовують концепцію художнього образу міста І. Роп’яника.
Майстром ліричного настрою в пейзажах постає живописець Богдан Кузів у
малярських творах «Зимовий Івано-Франківськ» (2017) (іл. 3.3.64), «Коляда на
площі Міцкевича» (2017), насичених ніжними тонами повітря й світла.
Натуралістичним підходом до відтворення історичного середмістя ІваноФранківська відзначені твори А. Шабуніна («Колегіата» (2007)).
На засадах реалістичного малярства базується творчість митців Долинщини
другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Численні види Флоренції, Венеції та Риму
репрезентують творчість долинського художника Івана Гуралевича, спорадично
пейзажі на урбаністичну тематику з’являються у доробку живописців Степана
Теліжина, Михайла Гошовського, Миколи Качура («Весна у Гошеві» (2013),
«Церква у Долині» (2014), «Тисменицька церква» (2014)).
Потрактуванням міського образу в рамках реалістичної концепції відзначені
пейзажі художників Коломийщини другої половини ХХ — початку ХХІ ст.
Урбаністичний краєвид як домінантний жанровий різновид простежується у
творчості коломийського митця старшої генерації Андрія Коренюка (1936–2010).
Архітектурні ансамблі Коломиї на засадах пленерного живопису виявляють
колористичне обдарування автора щодо спостереження освітлення, мінливості
атмосферних станів. Види Коломиї обрано сюжетною основою пейзажних творів
художника Віталія Бартєнєва, що відзначаються натуралістичним підходом з
декоративним посиленням колірного компонента («Вулиця в Коломиї» (1999),
«Старе місто» (2004), «Коломийські метаморфози» (2005)).
Жанр міського краєвиду найбільшою мірою репрезентований у творчості
митців другої половини ХХ — початку ХХІ ст. і характерний змалюванням
камерних фрагментів міського простору, домінантних архітектурних ансамблів і
кам’яниць середмість, індустріальних околиць міст Івано-Франківська, Коломиї,
Снятина, Бурштина та Калуша, меншою мірою — Галича, Рогатина, Долини.
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Проведення кількох амбітних бієнале актуального мистецтва «Імреза», а
також діяльність когорти письменників (Ю. Андрухович, Т. Прохасько,
Ю. Іздрик, В. Єшкілєв, М. Микицей, О. Гуцуляк) і художників (М. Яремак,
Р. Котерлін, І. Панчишин, Я. Яновський, А. Звіжинський, В. Мулик), котрі
ввійшли в літературний і мистецтвознавчий дискурс кінця 1980-х — першої
половини 1990-х рр. під назвою «Станіславський феномен», а також видання
цими двома групами спільних часописів текстів і візій «Четвер» (1990–2008),
«Плерома» (1996; 1998), викликали інтерес до Івано-Франківська як культурномистецького осередку в загальнонаціональному постмодерному просторі. Митці
актуалізували проблеми трансформації культурно-історичної пам’яті, історії
заснування міста Станиславова та тісно пов’язаної з ним концепції «геній місця».
Осмислення міста відбувалось в його історичному («місто-форт»), онтологічному
(«місто-порт») та метафоричному («місто-міст») зрізах [197], заклавши підґрунтя
багатоаспектного сприйняття урбаністичного простору у візуальних практиках,
передусім у мистецтві графіки. Так, паралелі феномену архітектурного образу в
текстовій презентації наводить дослідник А. Пучков, вказуючи на його
перетворення як літературної форми «на вічний простір художнього сприйняття й
інтерпретації» [127, с. 316].
Міські пейзажі художників Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ ст.
відзначаються різновекторністю творчих шукань, розкутістю виражальних
засобів, оновленням техніко-технологічних прийомів і змістовністю ідейного
навантаження. Зокрема, у 1990-х — 2000-х рр. у руслі тогочасних мистецьких
спрямувань спостерігається тенденція до застосування доволі широкого спектру
художніх прийомів. Так, поряд із натурними пленерними етюдами урбаністичний
пейзаж трансформується, набуваючи знаковості (В. Лукань), площинних варіацій
форми і простору, символічності (І. Панчишин), стилізації образу (М. Якимечко),
формальних експериментів (М. Яремак).
Наприкінці ХХ ст. актуальною стала проблема історичної пам’яті,
збереження

автентичної

забудови

історичного

середмістя,

спричинена

інтенсивними процесами руйнування історичних пам’яток упродовж останніх
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десятиліть, що значною мірою відобразилось у творчості окремих митців. Храми,
собори, зруйновані споруди, житлові будівлі як свідки попередніх епох фігурують
у багатьох краєвидах, щоб у новому, образно осмисленому вигляді слугувати
пересторогою теперішнім руйнуванням.
Такий підхід простежується у композиціях на міську тематику Ігоря
Панчишина,

архітектора,

художника,

реставратора,

апологета

культурно-

історичних цінностей, одного із натхненників й організаторів міжнародних
бієнале «Імпреза» в Івано-Франківську. У творах на міську тематику він
культивує проблему охорони історичної забудови міста. Саме прихильність до
минулого рідного міста, до його культурно-історичних, передусім архітектурних
надбань, визначила образно-тематичне наповнення картин І. Панчишина [105,
с. 963]. Творчим імпульсом для художника є тривога за збереженість історичного
обличчя міста. Так, композиції 1980-х рр., з їх акцентованою архітектурною
складовою, виразно засвідчують вартісність архітектурно-історичного простору
Івано-Франківська,

його

загрозливий

стан

у

контексті

новітнього

неконтрольованого будівництва і руйнації історичного середмістя.
Позначені новаторським підходом і глибоко інтелектуальним осмисленням
теми, ритмічно організовані міські пейзажі І. Панчишина тяжіють до
символічного трактування мотиву — «Срібне небо» (1981, ММП) (іл. 3.3.65),
«Місто. Дощ» (1981, ММП) (іл. 3.3.66), що вносить певну динаміку в традиційне
вирішення міського сюжету. Стійка рівновага, геометризованість скупчених
площин і силуетів споруд, з-поміж яких стрімко здіймається вгору ратуша,
формують глибоко символічний образ. Тяжіючи до формального вислову,
пластична мова Ігоря Панчишина нерідко зводиться до геометричної абстракції.
Так, у творі «Срібне небо» художник намагається увиразнити глибинну суть
зображення, дистанціюючись від видимих об’єктів. Зокрема, він зображує силует
архітектурного ансамблю, що контрастує зі сріблястим небом і виразним
акцентом куполу ратуші. Відчуття глибини посилює лінія горизонту, яка розбиває
простір і ділить площину твору на геометризовані площини. Їх мозаїчність
підкреслює споруду міської ратуші.
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Міські краєвиди І. Панчишина кінця 1980-х — 2010-х рр., з властивою митцю
оригінальною авторською манерою та пієтетом до рідного міста, відображають
неповторний колорит Івано-Франківська. Художнику вдається вловити настрій
урбаністичних образів і передати його витонченим колоритом, мінливим станом
неба, грою світла й тіней — «Останній бастіон» (1985), «Місто» (1989) (іл. 3.3.67),
«Перед Катедрою» (1989) (іл. 3.3.68), «Місто. Середмістя» (1990) (іл. 3.3.69),
«Ратуша» (1992) (іл. 3.3.70). Асоціативні образи, наповнені фрагментами
архітектурного фонду історичного середмістя та засновані на їх істотній
видозміні, тяжіють до філософської концепції позачасового художнього образу
міста. Знаковою особливістю полотен художника є репрезентація архітектурних
домінант у ролі знака, символу. Трансформація їх вигляду у просторовій
візуалізації зумовила метафізичний сенс краєвидів художника, продиктованих
фантазійним осмисленням архітектурних форм, ніби поглинутих «застиглістю»
міського простору. Сформувавши авторську художню мову, Ігор Панчишин
створив вартісні художні урбаністичні образи та репрезентував їх глибокий
мистецько-естетичний зміст, що увиразнює його мистецький доробок у царині
міського краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ ст.
Стилістичною

і

технічною

виразністю

образно-пластичної

мови,

неординарністю композиційних рішень і ракурсних варіантів характеризуються
міські краєвиди Володимира Луканя. Уникаючи ілюстративності й розповідності,
художник досягає складної змістовної наповненості творів через лаконічність
виразу, експерименти з кольором і лінією, локальною плямою. Концепція
втілення міських видів В. Луканя базується на вдумливій інтерпретації власного
бачення й наближеності до естетики абстрактного малярства. Дещо раціональний
підхід в організації композиційного ладу візуалізується обмеженою колірною
палітрою, лінеарним контуром й живописним «штрихом» («Ратуша»).
Саме архітектурне середовище становить сюжетну канву міських візій
В. Луканя. У творчій практиці художник систематично звертається до пам’ятки
Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії. Як наслідок, мотив Колегіати,
художньо опрацьований й осмислений, набуває дедалі більшої умовності й
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лаконічності та виступає в різних аспектах художнього втілення («Колегіата»
(1999) (іл. 3.3.71), «Розіп’ята Колегіата» (2000, ММП) (іл. 3.3.72)). Своєрідна
авторська манера досягається напруженим зіставленням експресивного або ж
приглушеного кольорів, неспокоєм ліній, що акцентують архітектурні форми.
Міські краєвиди В. Луканя кінця 1990-х — початку 2000-х рр., що
зображають Івано-Франківськ у стані передвечірнього затишку або тривожності
ночі, відтворюють дахи кам’яниць, конфігурації сигнатурки Колегіального
костелу, шибки вікон і ринв, сповнюють образ міста романтично-елегійним
звучанням, відчуттям його нерозгаданості, залишаючи місце для домислу
(«Франківський вечір» (1998)). Пластична мова автора набуває виразності завдяки
рельєфній грі видовжених мазків, локальним інтенціям кольору, графічним
контурам.
Семантика Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії як глибинної
духовної метафори виринає у глибоко філософських візіях митців середнього
покоління: В. Луканя, Я. Стецика, М. Яремака, Т. Павлик, І. Токарука. Так,
романтичний підтекст і чуттєва інтерпретація архітектурних мотивів присутні в
акварельних творах Тетяни Павлик. Символічним звучанням прикметні міські
пейзажі Мирослава Яремака, асоціативним характером — композиції Яреми
Стецика («Між минулим і майбутнім» (2003)) та інсталяції Юрія Бакая
(«Силуети» (2003)), створені в рамках проведення виставки «Образ міста і
Колеґіати у графіці й малярстві українських і зарубіжних митців» (м. ІваноФранківськ, 2003) [150, с. 87].
Художнє осмислення культових споруд простежується в композиціях
живописця Ігоря Токарука, що мають глибоку символіко-асоціативну основу
(«Міраж» (2011) (іл. 3.3.73), «Явління» (2012) (іл. 3.3.74)). Так, у творі «Явління»
семантичний підтекст Софійського собору в Києві як величної культової пам’ятки
та духовного центру Київської Русі художник розкрив через образ піднесеного
храму, що здіймається високо в хмарах над землею. Давньокиївський собор, як
уособлення священного образу міста, полонить гармонією барокових форм.
Схожий композиційний прийом різкого ракурсного скорочення архітектурної
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пам’ятки застосовано у творі асоціативно-містичного характеру «Міраж»
художника І. Токарука. Зображена на полотні в сяйві світла церква Царя Христа в
Івано-Франківську постає символом духовності, що наче виринає з поверхні
піщаних дюн. Розкута живописна манера, рельєфна фактурність фарбового шару,
колористичний аскетизм охристо-оранжевих барв з акцентами смарагдовозелених куполів храму посилюють фантасмагоричний позареальний образ
сакральної пам’ятки.
Тенденція до образного узагальнення прочитується в композиціях художника
Миколи Якимечка (Львівський державний інститут прикладного та декоративного
мистецтва (1986)). Стилістична манера митця тяжіє до монументальної
організованості малярської площини, рафінованої виваженості композиційного
ладу. Ретельний пошук ритмічних побудов, колористично-фактурних комбінацій
надають міським силуетам символічного звучання, у живописному моделюванні
яких превалює принцип декоративної інтерпретації. Певною мірою вчувається
захоплення художника декоративністю візантійської естетики, що втілюється в
акцентованій

площинній

стилістиці,

локальності

кольору,

фронтальній

статичності споруд, що нівелюють глибину простору («Спокій білих плям»
(1993)).
Простір твору М. Якимечко зазвичай будує за принципами багатоплановості,
а такі його складові, як міську архітектуру, зводить до згеометризованих
трансформацій.

Акцентування

на

плямі

і

формі

набуває

підкреслено

декоративного звучання у творі «Станіславський мотив» (1997) (іл. 3.3.75).
Художник надзвичайно уважний до деяких мотивів, як, наприклад, димарі з їх
складними формами, цегляні мури, крони дерев, що нерідко увиразнюють тло
міської забудови. Автор не зосереджується на топографічній точності, а
самодостатню роль відводить образному змісту.
Натомість певний відхід від площинного трактування помітний у пленерних
етюдах, де превалює емоційний підтекст з більшою чи меншою мірою стилізації.
Етюди М. Якимечка першої половини 1980-х рр., періоду мистецьких студій у
Львові, відзначаються ліричністю, відтворюючи розмаїття природнього стану та
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світлоповітряного середовища. Також він малює міські ансамблі, де рефлекси
атмосферного освітлення розмаїтими барвами й тінями грають на зелених
куполах архітектурних святинь, червоних дахах, охристих стінах, бруківці —
«Полудень у Львові» (1982) (іл. 3.3.76), «Архітектурний мотив» (1984) (іл. 3.3.77).
Архітектурні святині та кам’яниці набувають то графічної «начерковості»
(«Дощовий Львів» (1983), «Ліхтар на площі Ринок» (1984)), то декоративної
мозаїчної поверхні («Східна сторона площі Ринок у Львові» (1985) (іл. 3.3.78)).
Попри пленерні засади, все ж у краєвидах художник М. Якимечко стверджує
монументальну мову, що увиразнюється відходом від реальної дійсності,
декоративною згеометризованістю колірних плям, чіткою силуетністю будівель,
фронтальною статичністю міських фасадів — «Катедра в Малазі», «Вулиця в
Малазі», «Вечірня Малага» (усі — 2004). Так, митець обирає панорамні види
містечка, або ж складні перспективні ракурси з вуличками, що втікають углиб
простору.
Образне вирішення архітектурних краєвидів початку ХХІ ст. у руслі
постмодерністського світогляду оновлюється прийомом зіставлення різних
ракурсів (А. Єфіменко «Жахливий сон Потоцького» (2012, ММП) (іл. 3.3.79),
«Місто. Дощ» (2017)). Незвичні ракурси архітектурних деталей тут продиктовані
експромтністю й імпровізаційністю виконання.
Асоціативність, філософське осмислення міського простору переважає у
творчості молодої генерації митців. Так, у численних етюдах митця Михайла
Тимчука

міські

види

постають

напружено-динамічними

конфігураціями

абстрагованих від видимої натури образів. Для них типові експресивна живописна
темпераментність полотен, широкий спектр виражальних засобів, незвичність
ракурсів архітектурних деталей, продиктовані швидкоплинністю творчого задуму.
Лаконічні урбаністичні композиції М. Тимчука зазвичай вибудувані на
посиленні експресивно-динамічних форм зображуваних об’єктів. Контурна
графічна лінія різної товщини й інтенсивності несе доповнюючу напругу,
посилюючи колірну експресію. Пластична образність урбаністичних краєвидів
М. Тимчука,

закцетованих

інтенсивною

колористикою,

динамічністю
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спіралевидного мазка, ускладненою ритмікою ліній, нагадує фовістичні шукання
початку ХХ ст. («Весна в старому місті» (2010, ММП) (іл. 3.3.80)). Місто в
краєвидах митця постає не відстороненим, а насиченим його ритмами.
У творчій практиці М. Тимчука знаходимо етюди, передусім покликані
зафіксувати колористичні якості світлоповітряного середовища («Львівський
етюд», «Багряніє місто», «Майдан Шептицького», «Нічний Львів»), котрі можемо
розглядати в контексті постімпресіоністичної стилістики. У пізніших творах
незмінною домінантою залишається насичена колірна пляма, що моделюється
широкою узагальненою площиною, обведеною контуром («Вірменська церква»
(іл. 3.3.81), «Івано-Франківськ» (іл. 3.3.82)).
Серед

урбаністичних

композицій

М.

Тимчука

приваблює

колірною

експресією, багатством рефлексів, контрастами світла й тіні цикл полотен на тему
нічного міста — художник активно шукає «колористику» нічного стану, не
затьмарюючи багатство відтінків маревом ночі, а, водночас, посилює їх емоційну
насиченість дзвінким напластуванням активної барви. В нічних пейзажах
художника надихає ефект освітлення — мерехтіння ліхтарів, бліки на бруківці,
тротуарах, сяйливість яких автор підкреслює «ван-гогівським» розкутим мазком.
Дещо іншим забарвленням прочитуються етюди М. Тимчука київської
тематики. В них помітні жвавий графічний контур, експресивна динаміка
зіставлень синьо-фіолетових й жовтогарячих контрастів архітектури й антуражу
— «Силуети міста», «Собор св. Миколая», «Фрагменти Києва», «Ярославів вал»
(усі — 2010). Ідентичними за сюжетом, однак відмінними за стилістичним
звучанням, є мотиви старого Києва живописця Ю. Писара («Кирилівська церква»,
«Собор св. Миколая», «На Подолі», «Ярославів вал» (усі — 2010)). Динамічні
урбанізовані

образи

згаданого

художника

носять символічний

характер.

Авторська стилістична манера опрацювання живописної поверхні розкутим
мазком, хаотичним ритмом видовжених площин, із-за яких виринають
узагальнені архітектурні вертикалі, тяжіє до абстракціоністтчних пошуків.
На матеріалі наявної живописної спадщини художників можемо простежити
особливості інтерпретації міського простору, репрезентованого як традиційними
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іконографічними схемами (панорамами, видами вулиць, визначними спорудами
архітектурного фонду міста), так і новими сюжетами, які підкреслюють
вартісність

збереження

архітектурного

вигляду

міста,

його

історичної

достовірності. Інтерпретація міського образу в малярстві регіону не обмежилася
рамками реалістичного втілення, а урізноманітнилася художньо-образними
аспектами романтизовано-ліричного тлумачення, експресивного зображення,
символічного

осмислення

та

фантазійного

привнесення.

Рефлексії

міста

представлені широким діапазоном сприйняття художніх образів — урбаністичний
пейзаж трансформується від натурних пленерних етюдів до композицій,
увиразнених знаковістю, площинними варіаціями форми і простору, умовною
стилізацією, формальними експериментами поряд з авторськими пошуками
оригінальної малярської мови.
Поряд із малярством мистецтво графіки на різних етапах становлення
образотворчого мистецтва Прикарпаття набувало різноманітних стилістичних рис
і збагачувалося технічними нововведеннями. Умовне трактування міського
простору митцями-графіками, вибір архітектурних акцентів міської забудови та
перетворення їх зображень у стислий знак-емблему шляхом стилізації та
узагальнень, що зумовлено природою графічного мистецтва, — все це
характеризує графіку Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. Особливого
поширення набуло трактування образу міста в аспекті його історикоархітектурного спадку. Нерідко увагу митців-графіків привертає проблема
відтворення окремих пам’яток архітектури. При цьому стилістичне прочитання
архітектурного пейзажу тяжіє до обмеженого набору виражальних засобів,
лаконічності образної мови.
Місто як об’єкт зображення набуло лаконічного виразу у графіці 1990-х —
початку 2000-х рр. Миколи Павлюка. Митець віддає перевагу умовному
трактуванню, створює образи концептуального характеру з ускладненим,
інтелектуально неоднозначним підтекстом. Вражає несквапність автора, його
реміснича вправність щодо фактурного опрацювання графічних поверхонь,
скрупульозної деталізації зображеного. У структурі графічних відбитків
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М. Павлюка неважко угледіти принципи компонування, притаманні традиційній
творчості: центричність і чітка ярусність композицій, взаємодоповнюваність
горизонталі і вертикалі, міцна архітектонічна вибудуваність [96, с. 21]. Для
графічних аркушів М. Павлюка властиве лаконічне спрощення образу окремих
культових споруд, що несе глибоко символічний підтекст. Нерідко специфіка
технічного виконання гравюри, доповнена такими авторськими прийомами як
орнаментальна впорядкованість і відсутність плановості, зумовлює довершену
простоту й монументальне звучання форм («Площа Андрея Шептицького» (1998)
(іл. 3.3.83)).
Графічні начерки кінця 1990-х — початку 2000-х рр. Сергія Петрича, як
правило, фіксують сповнені статичності чіткі форми архітектурних ансамблів і
схиляються

до

реалістичного,

деталізованого

зображення

видів

Івано-

Франківська. Твори С. Петрича, позбавлені виразної авторської інтерпретації,
відзначаються інформативністю, що прочитується в розмаїтті дрібних деталей,
досягнутому

ювелірною

філігранністю

декоративним плетивом ошатної

білої

штриха.
лінії

та

Обрамлення

композицій

геральдичними

знаками

наближають графічні аркуші до листівок.
Іншого характеру набули архітектурні пейзажі як відображення реального
міського простору. Настрій ностальгії властивий графічним мініатюрам Андрія
Шабуніна. Перші графічні твори автора на тему міста датуються другою
половиною 1980-х рр. Спочатку це були монотипії на склі. Відтак, художник
майстерно оволодів графічними техніками офорта, меццо-тинто, застосувавши їх
у серіях гравюр кінця 1980-х — початку 2000-х рр. («Івано-Франківськ» (іл.
3.3.84), «Панорама Івано-Франківська» (іл. 3.3.85), «Івано-Франківськ. Вулиця
міста» (іл. 3.3.86), «Вулиця Тринітарська», «На розі вулиці Василіянок»).
Віртуозний штрих і чорно-біла тремтлива фактура офортів є одним із наслідків
досконалого вивчення техніки старих майстрів [85, с. 6]. Технічні можливості
офорта як пріоритетної естампної техніки в творчому доробку митця зумовили
особливість його графічної мови. Легкість рисунка притаманна офортам із
зображенням архітектурних ансамблів історичного середмістя, в яких художник
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майстерно оперує такими засобами виразності, як лінія та штрих, досягаючи
вишуканих світлотіньових градацій. Урбаністичні графічні аркуші А. Шабуніна,
здебільшого горизонтального формату, набувають репрезентативного характеру,
стилістично наближаючись до вітальних поштівок з їх упізнаваними панорамами
міського

силуету

(«Станиславів»

(іл.

3.3.87),

«Станиславів.

Колегіата»

(іл. 3.3.88)), або інколи до жанрових сцен міського життя кінця ХІХ — початку
ХХ ст. Силуетне прочитання окремих архітектурних домінант переважає в
графічних композиціях художника, на яких відтворено ансамбль залізничного
вокзалу, готель «Дністер», будівлю товариства «Сокіл» («Товариство «Сокіл»»
(2012) (іл. 3.3.89)). З властивою авторській манері документальною точністю і
правдоподібністю в зображенні споруд, А. Шабунін вводить їх у природнє
оточення, нерідко доповнюючи акцентами ліхтарів, бруківки, мурованих стін,
скульптурного декору (серія «Старий Станиславів») [110, с. 77].
У рисунках художника й архітектора Ігоря Панчишина візуальні структури
міського простору, побудовані за принципами колажування, накладання
різноманітних фактур, акцентування білого поля формату, постають як
самодостатні графічні зображення — «Архітектурна візія» (2013) (іл. 3.3.90).
Серед

графічних

технік,

якими

послуговувалися

пейзажисти,

варто

розглянути такий різновид графіки як акварель, що доповнить знання специфіки
колірної палітри, стилістики й ідейно-змістового навантаження урбаністичних
краєвидів митців Прикарпаття кінця ХХ ― початку ХХІ ст.
Романтичний підтекст і чуттєва інтерпретація архітектурних мотивів
присутні в акварельних творах Тетяни Павлик, що сприймаються на межі
живопису та графіки. Облюбоване й виплекане особистісним відчуттям авторки
місто на акварелях Т. Павлик наче огорнуте трепетністю спогадів, фантазійністю,
сповнене поетичності архітектурних силуетів, камерності невибагливих околиць,
«самотності» окремих будівель. До тематики міста Т. Павлик вперше звернулась у
творі «Дорога додому» (1998), що згодом дав назву циклу акварельних творів
[155, с. 8]. Художниця відверто «одухотворює» архітектуру, оспівує кожну
будівлю, вказуючи то на драматизм одинокої споруди («Одинока будівля» (2012)
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(іл. 3.3.91)), то на емоційно-урочисту піднесеність ансамблю середмістя
(«Середмістя» (іл. 3.3.92)). Асоціативність і настроєві градації присутні в
символічних назвах акварельних серій («Самотні», «Гнізда», «Вулики»).
У

побудові

міського

простору

художниця

Т. Павлик

застосовує

багатоплановість композиції, а сюжетним центром нерідко виступає сповнена
статичності й піднесеності культова споруда («Станиславівська Колегіата» (2003),
«Парафіальний костел Пресвятої Діви Марії» (2012), «Єзуїтський костел» (2012),
«Вірменська церква» (2012)). Домінанта пріоритетного в акварелях художниці
вечірнього стану досягається насамперед складними, майже монохромними
колірними поєднаннями сріблясто-золотистої, умбристої гами, тендітними
переходами з одного вальору до іншого. Мерехтлива гра світла створює
романтично-елегійний

настрій

архітектурних

краєвидів

Т. Павлик.

Філософському осмисленню міського простору сприяє імпровізаційність манери
виконання — ефекти акварельної легкості досягаються зім’ятістю поверхні
основи й віртуозним живописним моделюванням.
Образне трактування міста як історико-культурного простору репрезентують
акварелі художників кінця 1990-х — початку 2000-х рр. Богдана Кузіва, Анатолія
Мельника. Складовими художнього образу міста у творчості художника Богдана
Кузіва є відтворені в синтезі з загальною забудовою різноманітні за формами
архітектурні споруди, величні ансамблеві забудови, або ж вулички в серії
акварелей, об’єднаних під назвою «Рим» (2004) (іл. 3.3.93). Акварельні етюди
художника як прихильника пленеристичних завдань, які ґрунтуються на
достовірності

та

вирішують

проблеми

світлоповітряної

передачі

й

колористичного збагачення натурних пейзажних мотивів, слід віднести до
традиційних мистецьких практик досліджуваного регіону.
Стилістично співзвучні творам Б. Кузіва акварелі художника Анатолія
Мельника ― «Катедральний собор св. Воскресіння» (2002), «На площі Ринок»
(2004), «Ратуша» (2005), «Вид на Колегіату» (2005) (іл. 3.3.94), «Бастіон. Зима»
(2007) (іл. 3.3.95), «Ворота палацу Потоцьких» (2011). У руслі тенденції миттєвої
інтерпретації натурного сюжету, художник А. Мельник майстерно виписує деталі
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міського середовища, як-от, ліхтарі, муровані стіни, бруківку та акцентується на
нюансах світлотіні (здебільшого на передньому плані дороги або тротуару, на
стінах будівель). Натомість, етюди митця 2015–2017-х рр. демонструють
осмисленість міського образу, досконалість композиційного та колористичного
вирішення, віртуозність техніки акварельного живопису («Вулиця Тринітарська»
(2016) (іл. 3.3.96), «Вид на міську ратушу з вулиці Старозамкової» (2016),
«Надвечір’я» (2017)).
Висока художня майстерність продемонстрована в численних акварельних
етюдах кінця 1990-х ― початку 2000-х рр. художників Ярослава Соколана,
Володимира Сандюка. Так, результатом подорожі до Італії стала серія
акварельних творів В. Сандюка із зображеннями видатних архітектурних
пам’яток, фрагментів мальовничих вулиць й околиць Риму, Венеції, інших
стародавніх міст. Прозорість фарбових шарів і тональна легкість техніки
акварельного живопису в ліричних етюдах досягаються митцем вправністю
світлотіньового моделювання і тонально-колірною єдністю. Достовірність
архітектурного мотиву, невимушена легкість і віртуозність прозорих лесувань з
колористичними акцентами деталей міського середовища відтворюють атмосферу
стародавнього міста («Castelli» (2001) (іл. 3.3.97)).
Виразність кольору і довершеність технічного виконання зумовили цінність
акварельних етюдів В. Сандюка — «Вечірній Краків» (2010) (іл. 3.3.98),
«Краківські силуети» (2010) (іл. 3.3.99). Витончені заливки великих фрагментів
призахідного неба жовтогарячими й синьо-фіолетовими барвами й делікатні
прозорі

лесування

архітектурних

пам’яток

надають

міським

краєвидам

поетичності. Так, в акварелі «Світає на Віслі» (2010) художник застосовує прийом
віддзеркалення силуету архітектурного ансамблю у стишеному плесі ріки, що
надає міському образу таємничого звучання.
Тенденцію репрезентації образу міста в контексті достовірної фіксації його
архітектурного фонду, вулиць і площ увиразнюють урбаністичні пейзажі
М. Гаталевича, О. Козака. Трактування міських ландшафтів у ретроспективному
історико-архітектурному прочитанні очевидне в численних акварельних циклах
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калуського митця Мирослава Гаталевича. Сюжетами урбаністичних композицій
автора кінця 1990-х рр. є здебільшого історичні види прикарпатських міст,
нерідко трактовані на основі давніх фотографій і листівок. Однак, відзначені
фотографічною репрезентацією, сцени міського життя несуть радше історикоінформативну цінність, аніж художню вартість.
Графічна спадщина архітектора й художника Олега Козака репрезентована
багатогранною архітектурною «мозаїкою» — церквами, костелами, ансамблевими
сакральними забудовами, що нерідко виступають домінантою його композицій. У
творчому доробку О. Козака неабиякою долею пізнавальної інформації
вирізняються його акварельні пейзажі. Вони відтворюють скромні пейзажі
камерних вуличок, центральних закутків, малоповерхової історичної забудови в
синтезі з силуетами знакових споруд міста — «Івано-Франківськ» (2001), «ІваноФранківськ. Площа Міцкевича» (2004) (іл. 3.3.100).
Глибокий ліризм і романтичне бачення камерних куточків міста закладено в
пастельних роботах Ірини Погрібної та Ірини Костюк [150, с. 87]. Міські етюди
І. Костюк наближаються до фантазійного, романтично-казкового образу міста.
Особлива витонченість призахідного періоду доби, приглушеність пастельних
мазків підтримуються вишуканими градаціями кольору й акцентуються мотивами
коминів, білих рам вікон, кованих елементів ліхтарів і балконів — «Бузкове світло
втомленого дня», «Спокій старих фасадів» (2003). Інтимність міських закутків у
дусі «романтичної урбаністики» [69, с. 8] втілено в фантазійних циклах
І. Погрібної «Станіславські дворики», «Станіславські задвірки».
Образно-пластичні особливості архітектурних пейзажів у графічному
мистецтві Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ ст. тяжіють до лінеарної
манери, лаконічності образної мови. Іншого характеру набули архітектурні
пейзажі як втілення реального міського простору з виразним емоційним
навантаженням,

а

отже

відмінними

художньо-образними

аспектами

романтизовано-ліричного тлумачення і символічного осмислення. Доробок
митців-графіків кінця 1990-х — 2000-х рр. у царині міського пейзажу
представлений як техніками естампної графіки — лінорита, офорта, меццо-тинто
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(М. Павлюк, А. Шабунін), так й експериментальними технічними прийомами
авторської акварелі, монотипії (В. Гривінський, І. Панчишин, Т. Павлик), що
зумовило збагачення пластичної структури краєвидів. Візії міського простору в
графіці

Івано-Франківщини

увиразнились

як

натурними

зарисовками

фіксаційного характеру, так і наративними урбаністичними образами із
застосуванням стилізації, силуетної виразності, лінеарної манери, фактури.
Висновки до розділу 3
У третьому розділі дисертаційної праці ми виокремили образну специфіку
міського краєвиду, розкрили основні тенденції втілення теми міста та стильову
трансформацію

урбаністичного

пейзажу

в

мистецьких

практиках

Івано-

Франківщини, зважаючи на хронологічні межі ХХ — початку ХХІ ст.
Втілення образу міста на межі ХІХ і ХХ ст. художниками досліджуваного
регіону засвідчило поступовий відхід від академічних тенденцій, які залишалися
панівними в краєвидах останньої третини ХІХ ст., до новаторських художніх
пошуків у руслі західноєвропейських мистецьких процесів початку ХХ ст., які
відображалися на тематиці й образно-стильовій інтерпретації зображення.
Збагачення традиційних реалістичних художніх принципів у мистецтві регіону
відбулось завдяки актуалізації імпресіоністичних, експресіоністичних тенденцій.
Традиція зображення міста у творах художників 1920–30-х рр., які,
опираючись на засади імпресіонізму, експресіонізму, абстракціонізму засвідчили
пошук нових засобів виразності, збагатилася своєрідними локальними ознаками.
Колористичні, композиційні характеристики, а також сюжетне наповнення
міських пейзажів значною мірою склалися під впливом новітньої естетики міста й
експериментаторських пошуків європейських мистецьких центрів.
У першій третині ХХ ст. образне сприйняття міста втілилось у реалістичних
пейзажах у межах імпресіоністичних привнесень й урбаністичних краєвидах,
створених на засадах авангардної та експресіоністичної стилістик. Тема міста
найвиразніше зазвучала у рисунках О. Сорохтея та М. Зорія, у пейзажних творах
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Я. Лукавецького. В контексті історичних подій 1940-х рр. типологічну групу
урбаністичних зображень, як історико-документальних свідчень повоєнного
Станіслава для реставраційних практик, складають мотиви зруйнованого міста
(В. Сидорук, Я. Лукавецький).
Мистецтво Станіславщини 1950–60-х рр., як й інших областей України,
перебувало під впливом ідеології соціалістичного реалізму, що внесло певні
особливості в трактування міського пейзажу, який постав у взаємозв’язку міської
культури і природного оточення. Художній образ збагатився деталізацією та
введенням історичних компонентів міської забудови, а також посиленням
пейзажної складової у змалюванні міських околиць (Я. Лукавецький, П. Сахро,
О. Коровай). Краєвиди згаданих митців відзначені прив’язаністю до певного кола
сюжетів, а саме — схильністю відшуковувати в міських пейзажах неурбанізовані
місця, опоетизовувати мотиви камерних вулиць.
Процеси суспільних і культурних перетворень зумовили нові тенденції
втілення художнього образу міста, його виразності й самобутності у доробку
митців Івано-Франківщини. Цьому сприяли, насамперед, ті зміни, що відбувалися
в архітектурно-просторовому вигляді міста 1960–80-х рр.: поява нових споруд,
розбудова передмість, будівництво індустріальних об’єктів. Тенденція до фіксації
змін архітектурного наповнення міського простору як історично сформованого
центру, так й оновлених околиць, спричинена активним зростанням темпів
містобудівного процесу 1960–80-х рр., найповнішою мірою втілюється в
живописних імпровізаціях М. Варенні, Б. Готя, П. Боєчка. У досліджуваний
період, коли змістилися акценти у бік уславлення «оновленої дійсності», відбувся
занепад активних формотворчих пошуків і втрата глибинних зв’язків з народним
мистецтвом, натомість пейзажному жанру була відведена домінуюча роль,
зокрема, це сприяло розвитку урбаністичного пейзажу.
У моделюванні образу міста 1960–80-х рр. втілились тенденції до ліричного
характеру міського простору (М. Зорій, Я. Лукавецький, М. Варення, О. Коровай)
та умовності його образного трактування, пріоритетності формальних пошуків
(О. Заливаха, О. Заборський, Б. Готь, П. Боєчко, М. Фіголь). Відтворення
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самобутності міста у його просторово-архітектурному вигляді перебувало в
межах традиційного вирішення, проте означилось пошуком індивідуального
творчого бачення.
Місто як об’єкт графічних і живописних творів кінця ХХ — початку ХХІ ст.
набуло різноманітного втілення як у стилістичному аспекті, позначеному тяглістю
до традиційних прийомів та, водночас, синтезом привнесених формальних
пошуків і національних традицій; так і в образному прочитанні, втіленому через
натуралістичне

відображення,

декоративне

трактування

й

символічну

насиченість. Сприйняття пейзажного довкілля художниками Івано-Франківщини
зумовило

розмаїття

стилістичних

технічних

оновлень.

прийомів

Інтерпретація

і

засобів

міського

виразності,
образу

в

суттєвих
малярстві

досліджуваного регіону кінця ХХ — початку ХХІ ст. не набула чіткого
реалістичного втілення, але виразилась у різноманітних художньо-образних
аспектах

романтизовано-ліричного

тлумачення,

експресивного

виразу,

символічного осмислення і фантазійного привнесення. Рефлексії на тему міського
краєвиду представлені широким діапазоном створення художніх образів —
пейзаж трансформувався від натурних пленерних етюдів до композицій,
урізноманітнених умовною стилізацією, площинними варіаціями форми і
простору, колористичною експресією, формальними експериментами образу
поряд з індивідуальними пошуками оригінальної малярської мови. Спектр
виражальних засобів, до яких вдаються митці Івано-Франківщини, вирізняється
широким

образним

діапазоном

втілення

урбаністичних

візій:

елегійною

наративністю сюжету (В. Красьоха, Б. Бринський, Т. Павлик), ретроспективною
імпровізацією (В. Повшик, В. Сандюк), символічним осмисленням (І. Панчишин,
В. Лукань, І. Токарук), умовною декоративністю (М. Якимечко), схильністю до
формальних пошуків у руслі постмодерністських спрямувань (М. Яремак).
У мистецтві графіки кінця ХХ — початку ХХІ ст. особливого поширення
набуло трактування образу міста в аспекті збереження його історикоархітектурного спадку. Нерідко увагу митців-графіків привертає проблема
відтворення окремих пам’яток архітектури. Художники здебільшого віддають
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перевагу таким об’єктам зображення, як стародавні культові споруди історичного
середмістя прикарпатських міст, вулички, прикметні історичною забудовою,
руїни оборонної архітектури (А. Шабунін, А. Мельник, З. Соколовський). Образна
інтерпретація міського пейзажу тяжіє до лаконічного вислову (М. Павлюк) і
романтизовано-ліричного тлумачення (А. Шабунін).
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РОЗДІЛ 4
ТИПОЛОГІЯ, СТИЛІСТИКА ТА ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ
ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
4.1. Типологія міського пейзажу за сюжетно-тематичними ознаками
Образ міста як відображення архітектурного простору, історико-культурних
традицій і авторських уподобань інтерпретується у творчості художників ІваноФранківщини в різноманітних образно-ідейних проявах, стилістичних традиціях і
засобах виразності. Важливо розкрити образно-змістову структуру міського
пейзажу в образотворчому мистецтві Івано-Франківщини досліджуваного періоду.
Однак абсолютно вичерпної класифікації пейзажу немає, оскільки основою
типології пейзажу можуть слугувати окремі структурні елементи, відмінні
композиційні схеми: предмет зображення як змістовий сенс твору та сюжетне
унапрямлення як основа композиційного ладу, характеристика простору й часу,
носій емоційного забарвлення і семантичного змісту, виразник стилевоестетичних уподобань відповідно до мистецьких напрямів і течій.
Вигляд міста зі своєрідним історичним характером забудови та культурними
цінностями, певною мірою визначив характер його художніх інтерпретацій в
образотворчому мистецтві Івано-Франківщини, демонструючи багатство ідейнообразного наповнення, розмаїття композиційних структур і колористичних
знахідок, своєрідність авторської манери та пластичної мови митців.
Голландський дослідник Д. ван ден Берг, здійснюючи типологію основних
сюжетів «у міській сцені», виявляє такі типові мотиви — топографічний вид;
ведута як перспективний вигляд, як «місто на горизонті»; панорамний вид;
міський інтер’єр; міський фрагмент як камерний вид з акцентом на архітектурних
деталях; урбаністичний ландшафт як місце житлової забудови; архітектурні
«каприччо» як фантазійний вигляд історичних будівель; уявний міський образ;
міські «оповідки» як наративні сюжети [210]. Опираючись на напрацювання
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згаданого вченого, білоруська дослідниця Т. Горанська на прикладі творчості
білоруських художників ХХ — початку XXI ст. пропонує таку класифікацію:
«парадний портрет» міста як відображення офіційної загальноприйнятої ідеології,
де об’єктами зображення постають найбільш значимі в структурі міста центральні
вулиці, площі, будівлі; «камерний портрет» міста у вигляді невеликих фрагментів
міського простору; «ретро-місто» як романтико-опоетизоване поселення минулих
епох; «образ події» як відображення важливих подій на тлі міста; «образ руїни»,
що зображає зруйновані фрагменти міської забудови, втілюючи безперервність
часу та спадкоємність історичної й культурної пам’яті, а також відмінність між
епохами; «старе і нове», що передбачає мотив нового будівництва, нерідко
поєднаний з індустріальним сюжетом; «місто-дім» як модель світобудови,
особливе місце повсякденного життя людини; «паралельний світ», у якому постає
образ міста-сновидіння, міста-казки, а компоненти міського простору втрачають
візуальну і просторову визначеність; «архітектурний об’єкт як символ міста» із
зображенням визначної споруди, що виступає як змістовий і композиційний центр
художнього твору; «місто-театр» як цілісність дійсності і «декорації» міста;
«місто і люди», де міський простір слугує тлом для побутових сюжетів; «антимісто» як середовище відчуження людини від навколишнього простору —
покинуті двори, занедбані старі будівлі [38, с. 16–17].
Міська тематика в художніх рефлексіях художників Івано-Франківщини ХХ
— початку ХХІ ст. в аспектах образно-сюжетного навантаження отримує всебічне
потрактування: історико-архітектурного вигляду міста; пам’ятки архітектури,
репрезентованої культовими спорудами й ансамблями архітектурної спадщини
серед інших складових міського простору; камерного пейзажу з фрагментами
історичної забудови й архітектурного декору; урбаністичного середовища з
мотивами

інтенсивних

містобудівних

процесів;

простору

повсякденної

присутності людини.
Типологічна схема міського краєвиду пов’язана зі знаковими історичними
етапами, які, своєю чергою, супроводжуються зміною мистецько-естетичних
уявлень, а відтак, і сюжетів зображення. Важливим аспектом виявлення образних
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особливостей міських краєвидів у мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку
ХХІ ст. є здійснення їх класифікації за сюжетно-тематичними ознаками
(табл. А.1).
Вагомим тематичним напрямом є концепція виду міста як історикокультурного простору. Як відзначають дослідники, «детальний погляд» на
багатокомпонентність міського середовища з ретельним вимальовуванням
окремих деталей архітектури породжує «портретний» підхід до відображення
міста [97, с. 129].
Мотив історичних руїн як вияв інтересу до археологічних пам’яток,
старожитностей у дусі мистецьких реалій кінця ХІХ — початку ХХ ст. втілений в
архітектурних пейзажах Ю. Панькевича. Спорідненими зі згаданими сюжетами є
камерні види садово-паркової архітектури, зруйновані міські обійстя як прагнення
возвеличити суспільну й історичну роль родинних маєтків [88, с. 697–698].
Серед

доволі

поширених

сюжетів

історичного

вигляду

міста

виокремлюються зображення міських ансамблів, репрезентовані найбільш
значимими у його просторовій структурі комплексами архітектурних споруд. Їх
лірична забарвленість є типовою для пейзажного жанру в мистецтві ІваноФранківщини. Для згаданих творів характерний композиційний принцип
видового пейзажу, який вигідно відтворює архітектоніку ансамблевих побудов
(Я. Пстрак, Я. Лукавецький, О. Коровай, В. Красьоха, В. Сандюк, В. Повшик).
У контексті окресленої тематичної групи поодиноке втілення отримав
панорамний вид міста, репрезентований здебільшого у творчості художників
другої половини ХХ ст.: М. Варенні, О. Коровая, І. Токарука. Висока лінія
горизонту,

багатопланова композиційна побудова,

властиві

цим

творам,

передають глибину простору. Панорамна композиція акцентує величний силует
міста як єдність архітектурних форм, різноповерхової забудови у синтезі з
довколишнім ландшафтом, відображаючи лірико-епічний характер авторського
світосприйняття.
Вид на місто як віддзеркалення його силуету у воді становить окремий
аспект пейзажного малярства у творчості художників Василя Красьохи, Богдана
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Бринського («Венеція. Великий канал» (1994)), Володимира Сандюка («Міст на
замок св. Ангела» (2002)), Юрія Писара («Осіння Влтава» (2016)).
У художніх інтерпретаціях міського образу архітектурні пам’ятки як змістові
і композиційні домінанти твору [38, с. 16] набувають асоціативних характеристик.
У контексті проблеми історичної пам’яті вагому типологічну групу зображень
1940-х

рр.

складають

мотиви

руїн

як

наслідок

воєнних

ушкоджень

(Я. Лукавецький, В. Сидорук). Камерного характеру композиції, на яких
зафіксовано повоєнний вигляд міста, відзначені художнім узагальненням, хоча й
містять впізнавані архітектурні домінанти.
У ракурсі образного вирішення міста як місця зосередження пам’яток
архітектури окрему типологічну групу складають сюжети пейзажів із культовими
об’єктами, здебільшого храмами, які постають у композиційній структурі твору
як модель світобудови та набувають високої ідейної значущості та символічного
звучання. Багатогранно представлений сакральний аспект інтерпретації міського
простору через зображення архітектурних споруд на картинах 1960–80-х рр.
(Я. Лукавецький, О. Коровай, В. Хромей). Композиційна структура цих творів
нерідко базується на засадах фрагментарного фіксування архітектурних об’єктів
із найбільш вигідних і виразних ракурсів. Подібний пейзажний варіант
трактування аналізованого мотиву набув поширення і надалі в художньому
процесі Івано-Франківщини. Візуальна архітектурна домінанта культової споруди
як віддзеркалення сакральної сутності образу превалює в міських етюдах
художників кінця ХХ — початку ХХІ ст., зокрема В. Красьохи, І. Токарука,
Т. Павлик («Станиславівська Колегіата.1703–2003» (2003) (іл. 4.1.1)).
Оборонна

архітектура

як

компонент

історичного

середовища

міста

виокремлюється в пейзажах М. Фіголя, В. Красьохи, В. Сандюка. Пам’ятки
фортифікаційних ансамблів старовинних міст трактуються художниками через
призму опоетизованого світосприйняття.
У живописній традиції Івано-Франківщини набули самодостатньої вартості
фрагментарні компоненти міської архітектури (архітектурний декор, скульптурна
ліпнина, балкони, мансарди, брами). Прозаїчні елементи міського декору втілені
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шляхом посилення їх семантичної значимості та поетизації образу в імпровізаціях
В. Сандюка, І. Панчишина, М. Ясінського.
У творі Ігоря Панчишина «Скульптурна група «Олімпія»» (1991) (іл. 4.1.2),
продиктованому зацікавленням автора пластикою архітектурного декору та
апелюванням до фіксації історичного вигляду будівель, відтворено скульптурну
групу пастуха й пастушки, які увінчують аттик архітектурної споруди та
формують своєрідний силует кам’яниці. Дещо іншим образно-змістовим підходом
відзначені твори згаданого художника «Вечірня королева» (1987), «Ратуша»
(1993) (іл. 4.1.3). Фрагментарна композиційна подача, втілена монументальним
силуетом ратуші на тлі блакиті неба, зумовила символічний підтекст краєвиду.
Елементи пластичного декору, скульптурні фігури атлантів, геральдичні
мотиви у вигляді декоративних картушів як оздоблення екстер’єрів кам’яниць,
постають

сюжетною

основою

акварельних

етюдів

художника

Володимира Сандюка кінця 1990-х — 2000-х рр. («Станиславів» (1997) (іл. 4.1.4),
«Варний цех у Станиславові» (1997), «Краківські силуети» (2010)). Мотиви
автентичної дерев’яної ажурної різьби слугують тематичним наповненням
камерних міських пейзажів коломийського художника Мирослава Ясінського
(серія «Коломия дерев’яна» (2016)). Іншу тенденцію щодо достовірної фіксації
пластичного декору фасадів архітектурних споруд втілюють етюди Ігоря
Роп’яника («На вулиці Курбаса» (2012)) (іл. 4.1.5).
Мотиви міських садиб образно втілені в пейзажах камерного характеру.
Збережені фрагменти архітектурної спадщини у вигляді малоповерхової забудови
центральних історичних частин міст Івано-Франківська, Коломиї, Снятина як
своєрідні «камерні інтерпретації» виражають відверте замилування автентикою
міського простору. Втілення теми міста в гармонійній єдності з ландшафтом у
його опоетизованому ліричному звучанні простежується на різних етапах
творчості М. Зорія, Я. Лукавецького, П. Сахра, О. Коровая, В. Красьохи,
Б. Бринського. Мотиви поодиноких споруд, сповнені символічних асоціацій,
драматично звучать у творчих інтерпретаціях І. Панчишина, Т. Павлик.
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Аналіз згаданої тематичної групи також дає підстави виокремлювати в
міських пейзажах мотив вулиць. Перспективи вулиць зазвичай відтворені
діагоналями, спрямованими в глибину картинної площини, нерідко доповненими
вертикалями архітектурних споруд, пластикою силуетів історичних будівель,
акцентами вуличних ліхтарів, гіллям дерев, розгорнутими на тлі неба вдалині
(М. Більчук, В. Красьоха, Б. Бринський, В. Повшик, А. Мельник).
Тема вулиці втілюється також через скромні вигляди провулків, околиць, які
дослідник Д. ван ден Берг означує терміном «міські інтер’єри», що дозволяють
споглядати місто наче «зсередини» [210]. Глухі закутки міста, покинуті подвір’я,
безлюдні околиці, занедбані старі будівлі на тлі пейзажного довкілля трактуються
митцями Івано-Франківщини як простір відчуження людини від навколишнього
середовища (Я. Лукавецький, М. Зорій, О. Коровай, Т. Павлик, М. Качур). Таким
підходом вирізняються нечисленні камерного характеру види міських закутків
художників Я. Лукавецького («Подвір’я» (1945), «Станіслав зимою» (1947)),
М. Качура («Старий будинок у парку» (2014) (іл. 4.1.6)), Б. Бринського («Вид на
церкву св. Йосифа на Гірці» (2016) (іл. 4.1.7)). Вони насамперед віддзеркалюють
екзистенційні

мотиви

внутрішніх переживань

митців

через експресивну

колористику.
До поширених сюжетних варіантів належить вид на місто зверху з акцентами
дахів, коминів, верхівок дерев, що набув особливого поширення у 1930–40-х рр. у
творчості художника О. Сорохтея. У композиційній структурі таких творів
домінує

висока

точка

зору

та

глибока

перспектива,

що

розгортає

«нагромадження» силуетів будівель, примхливі архітектурні лінії черепиць дахів,
горищ. Типовим для мистецтва цього часу є мотив коминів, вертикалі яких
замикають перспективи вулиць.
У творчій програмі художника Опанаса Заливахи композиційний прийом,
який передбачає вид на місто зверху, набуває метафоричного виразу особистої
неприхильності до міста. В пейзажі автора «Вид на вулицю з КДБ» (1975) простір
стиснутий замкнутою композиційною побудовою й увиразнений нічними
сутінками, в яких на передньому плані снують поодинокі людські постаті. Це
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ускладнює образно-символічний зміст структури твору та допомагає глядачеві
осягнути зашифрований сенс відчуття міста художником.
Підхід до сюжетного вирішення виду на місто зверху з калейдоскопічністю
споруд

у

складних

перспективних

ракурсах

та

акцентуванням

куполів

архітектурних домінант помітний і в урбаністичних композиціях митців ІваноФранківщини кінця 1980-х — початку 2000-х рр., зокрема в краєвидах
Володимира Сандюка («Івано-Франківськ» (1997) (іл. 4.1.8), «Рим» (2001)),
Тетяни Павлик («Вірменська церква» (2012) (іл.4.1.9)).
Спорідненим із таким вирішенням є мотив із видом на місто з вікна, що
відтворює в якості композиційного центру віконне обрамлення і постає як синтез
пейзажу й інтер’єру. Фрагмент віконного отвору як елемент архітектури
візуалізує просторову глибину, за яким видніється урбаністичний пейзаж, що
домінує в образній структурі твору та налаштовує на відповідний емоційнонастроєвий лад (О. Заливаха «Вид з вікна майстерні» (іл. 4.1.10)). Натомість
достовірність відтворення міського середовища репрезентує краєвид І. Роп’яника,
де віконний проріз слугує джерелом світла, — «Вид зі старого горища» (2008)
(іл. 4.1.11).
Аналогічним

композиційним

вирішенням

відзначені

пейзажі

з

акцентуванням парадних святкувань радянської доби на тлі міста, що спорадично
з’являлися в малярстві Івано-Франківщини (О. Шеванюк). Художні принципи
панівного методу соціалістичного реалізму, насамперед композиційний прийом
фрагментарного відтворення велелюдної сцени згори динамізує картинний
простір, а сонячне освітлення підкреслює виразний емоційний тон піднесеності.
Саме ж місто виступає як конкретизація події та набуває узагальненого
трактування.
Індустріальні мотиви, елементи технізації (фабрично-заводські споруди,
електроопори, вантажні крани) як об’єкти стрімких темпів урбанізації,
інтенсивних процесів розвитку промисловості в регіоні стали типовими сюжетами
урбаністичного індустріального пейзажу, що фіксував нові зміни в образі міст
Калуша та Бурштина радянського періоду (М. Фіголь, П. Боєчко, О. Шеванюк,
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М. Варення, В. Голубєв). Композиційна структура таких творів зводиться до
горизонтального формату, пропорційного співвідношення просторових планів:
земля з людськими постатями на передньому плані, масивні силуети технічних
споруд промислових зон, нерідко в оточенні гір — на другому, небо — на
дальньому плані.
Суспільно-культурні реалії радянського періоду зумовили відображення
художниками новітніх змін урбаністичного середовища — забудов околиць,
геометризованих силуетів новозбудованих багатоповерхівок. Провідний мотив —
стандартизовані форми житлової архітектури нових мікрорайонів, здебільшого
відтворений у композиціях митців 1960–80-х рр. (М. Варення, В. Голубєв).
На підставі типологічного аналізу творів прикарпатських художників
окресленого періоду в жанрі міського краєвиду Івано-Франківщини ХХ —
початку ХХІ ст. виокремлено такі сюжетні основи: історичні руїни; міські
ансамблі; архітектурні пам’ятки як змістові і композиційні домінанти (визначні
історичні будівлі, об’єкти культової і оборонної архітектури як компоненти
історичного середовища); руїни як наслідок воєнних ушкоджень; міські садиби як
камерні фрагменти простору; провулки, подвір’я й околиці; індустріальні мотиви
з елементами технізації та новобудови як об’єкти інтенсивних урбаністичних
процесів. Образ міста втілює композиційні принципи панорамного пейзажу,
перспективного зображення вулиць, виду на місто зверху з акцентами дахів,
коминів, верхівок дерев і фрагментарних зображень.
4.2. Художньо-стилістичні та композиційні характеристики міських мотивів
у мистецтві Івано-Франківщини XX — початку ХХІ ст.
Поряд із класифікацією міського краєвиду за сюжетно-тематичними
ознаками, важливим аспектом створення загальної типологічної картини
досліджуваного явища є аналіз пейзажів за їх образним характером (табл. А.2).
Прикметною образною основою відзначаються документально-достовірні
зображення міста, які зафіксовують на полотнах дійсний вид міста, найвиразніші
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його архітектурні споруди та вулиці історичного середмістя, вирішуючи
виключно живописні проблеми — просторовість, повітряність і колористичну
єдність. Митці здебільшого акцентуються на визначних домінантах міського
простору (І. Роп’яник, А. Мельник, А. Шабунін).
Міське середовище дослідники трактують як об’єктивну і суб’єктивну
реальності. Простір міста вимірюється як реальна його складова, що передбачає
зображення будівель, вулиць, площ, та як символічний його аспект у виявах
духовної (ірреальної, метафізичної) сутності матеріального простору. Об’єктивна
реальність міста — його історія, архітектурний простір і культурні традиції —
стає основою для створення художниками безлічі його суб’єктивних реальностей,
які зображують місто в традиціях свого часу, в межах актуальних засобів
виразності [38, с. 14].
У ракурсі уявного домислу культивується ретроспективний образ міста як
романтико-опоетизована його інтерпретація. У мистецтві Прикарпаття кінця XX
— початку XXI ст. з’являється ретроспектива міського життя минулих епох, що
ґрунтується на художній уяві, на імітації стародавніх фотографій і листівок, на
стилізації зображень на зразок старовинних гравюр, нерідко доповнена
жанровими сценами (М. Гаталевич, А. Шабунін, В. Повшик).
Місто як історична фантазія, візія знаходить образне потрактування у
творчості

М. Канюса,

В. Повшика,

Р. Гургули.

Такий

різновид

пейзажу

дослідники відзначають як уявний образ міста-сновидіння, міста-казки, в якому
компоненти міського простору втрачають візуальну і просторову визначеність
[38, с. 16]. Так, у творі івано-франківського художника Миколи Канюса «Ринкова
площа» (іл. 4.2.1) очевидні ремінісценції барокових тенденцій, насамперед у
зображенні будівлі ратуші. Нерідко художники відображають простір міста як
ілюзорну реальність, підкреслену примарними контурами й неосяжними
архітектурними формами. Таким трактуванням відзначені урбаністичні пейзажі
митців Володимира Повшика («Станиславів» (2012) (іл. 4.2.2)), Романа Гургули
(«Місто» (2012) (іл. 4.2.3)).
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Серед

варіацій

позареальної

дійсності

постає

тип

пейзажу-спогаду,

натхненного фрагментами храмів, автентичних будівель і вулиць. Ці об’єкти
зображення як свідки попередніх епох, підтверджують тяглість традицій
історичної забудови міста і не втрачають актуальності в мистецтві ІваноФранківщини кінця XX — початку XXI ст. У період інтенсивних змін
архітектурного

ландшафту

міст,

вони

оповиті

настроями

безнадії

й

ностальгійного смутку. Такою є композиція І. Панчишина «Брістоль» (1989)
(іл. 4.2.4), в якій зафіксовано останні дні будівлі колишнього готелю «Брістоль» в
Івано-Франківську, який знесли як аварійний наприкінці 1980-х рр. Художник
відтворив мотив стіни на передньому плані — громіздкий силует згромаджених
будівель, що контрастує з темними плямами землі й неба та виразним акцентом
куполу ратуші. Змальований яскравою плямою помаранчево-охристих барв мотив
стіни зі зруйнованим дахом і складними конфігураціями силуетів інших споруд, у
яких прочитується інформація про ритмічну структуру міста, виступає колірним
акцентом і несе глибокий символічний підтекст щодо можливості втрати
архітектурного обличчя міста і зміни міського простору.
Подібним образним вирішенням позначені архітектурні «каприччо» як
фантазійний вигляд історичних будівель [210]. Мрійлива дійсність твориться
примхливими формами споруд, підкреслюється архітектурним «обрамленням» —
мотивами арок, фронтонів, колонад, дверей, воріт, що надають меланхолійності
міським краєвидам (Т. Павлик «Єзуїтський костел» (2012) (іл. 4.2.5), І. Панчишин
«Архітектурний мотив» (1993) (іл. 4.2.6)). Художник І. Панчишин апелює до
архітектурних образів античних портиків, колонад і мармурових статуй,
натхненних естетикою давньогрецького мистецтва, які наче «виринають» з
картинного поля твору та допомагають відтворити концепцію збереження
історичної пам’яті.
Метафоризація образу міста, що зумовлена усвідомленням його історикокультурного минулого, слугує основою для створення метафізичного простору
(І. Панчишин, І. Токарук). Риси, притаманні міським краєвидам кінця 1980-х —
1990-х рр. художника Ігоря Панчишина, — аскетичний охристо-коричневий
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колорит, безлюдний простір, фантазійний вимір дійсних архітектурних споруд,
дозволяють наводити аналогії з урбаністичними пейзажами Джорджо де Кіріко.
Мерехтлива гра світла, «пастельна» тональна градація, виважена лапідарна
композиція перетворюють вулиці й будівлі, виписані на полотнах автора, на
глибоко осмислені просторові образи. Художник І. Панчишин творить своєрідні
міти міського ландшафту з виразним емоційним забарвленням і екзистенціальним
осягненням, що відносять нас до сповненої тиші позареальної атмосфери міста.
Однак достовірність відтворених садиб й визначних архітектурних домінант на
тлі уявної дійсності посилює упізнаваність образу міста в краєвидах І. Панчишина
(«Вечірня королева» (1987), «Дворик» (1989) (іл. 4.2.7), «Осоння» (1992)
(іл. 4.2.8)). У пейзажі «Катедральний собор» (1992) (іл. 4.2.9) таким орієнтиром
ідентичності

міста

св. Воскресіння.

Івано-Франківська

Художник

привносить

є

будівля
сміливі

катедрального
живописні

собору

прийоми

у

колористичне потрактування неба, належну роль він відводить відтворенню
дощового стану, що розкривають багатогранний діапазон його творчого
обдарування.
Проблему філософського прочитання окремих пам’яток архітектури через
авторську експресію, метафоричну образність виразно доносять абстрактні
композиції художника І. Токарука — «Дзеркало» (2000) (іл. 4.2.10), «Міраж»
(2011), «Явління» (2012).
Етнографічна складова образного трактування міста через показ праці
розкривається

художниками

через

атрибути

повсякденного

життя

його

мешканців, передусім ремісників і торговців, жанрові сценки ярмарків на
ратушних площах, багатолюдні натовпи перед соборами (Я. Пстрак, О. Сорохтей,
А. Шабунін).
Аналіз міських пейзажів у малярстві художників Івано-Франківщини ХХ —
початку ХХІ ст. за художньо-стилістичними ознаками дає змогу простежити як
вплив західноєвропейських мистецьких традицій, так і становлення локальної
концепції міського пейзажу. Кожна історична епоха, панівні художні стилі і
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напрями та їх світоглядне й культурне підґрунтя вносили певні корективи у
становлення міського краєвиду.
Значного поширення набули міські пейзажі, витримані в дусі реалістичного
напрямку,

нерідко

в

поєднанні

з

особливостями

імпресіоністичних

й

експресіоністичних віянь. У краєвидах митців початку ХХ ст. присутні й традиції
академізму. Продовження принципів натурно-емпіричного відображення міста
простежується у творчості митців другої половини ХХ ст., зокрема О. Коровая,
П. Сахра, М. Варенні, зумовлене естетикою радянського мистецтва з його
панівними тенденціями в бік академізму та реалізму.
Художники кінця ХХ — початку ХХІ ст. (Б. Кузів, І. Роп’яник, В. Мельник)
послідовно дотримуються класичних принципів композиції, тональної градації
просторових відношень, лінійної перспективи та колористики, акцентуючи увагу
на виразності міського ансамблю, мінливості природного стану, настроєвому
переживанні.
Виняткового розповсюдження в мистецтві Івано-Франківщини початку
ХХ ст. отримав тип пейзажу-настрою із виразною пластичною манерою,
сповнений світоглядних засад імпресіоністичних тенденцій. Традиція пленерного
живопису визначає колірний і композиційний лад таких пейзажів, специфічними
особливостями яких постають суто живописні засоби відтворення мінливого
атмосферного стану як у вібруючих рефлексах світлоповітряного середовища, так
і в насичених колористичних відношеннях. Образотворчий аспект цих творів
визначений специфічними засобами художньої виразності — фактурність
фарбового шару, вільний корпусний мазок, та композиційними принципами —
фрагментарність, динамічність, асиметрія, несподівані зрізи зображень краєм
картинної площини.
Серед значного пласту творів малярства окресленого періоду помітний
синтез різних стильових ознак. Так, рисами реалізму, імпресіонізму й
постімпресіонізму

на

засадах

пленерного

малярства

позначені

твори

з

фрагментами історичної забудови другої половини 1930-х рр. митців Е. Дубрави,
В. Лучинського, Ґ. Розмуса. Упродовж середини ХХ ст. актуальності набуває
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тенденція до особистісного авторського вислову — художники оспівують
своєрідність міста через історико-культурні цінності минулого. Тип камерного
пейзажу, що тяжіє до лірико-настроєвого трактування міста, превалює в малярстві
Івано-Франківщини.

Ознаки

постімпресіоністичних

й

експресіоністичних

стильових нашарувань властиві міським етюдам 1950–70-х рр. художників
М. Зорія, Я. Лукавецького, О. Коровая, котрі захоплювались старовинними
куточками міста й відтворили їх зі стриманою колористикою, тональною
делікатністю.
Концепція ліричного камерного пейзажу кінця XIX — початку XX ст., що
передусім полягає у миттєвості вражень, свіжості колористичних імпресій,
послідовно продовжена у пленерному живописі художників кінця ХХ — початку
ХХІ ст. Василя Красьохи, Богдана Бринського («Надвечір’я» (2018) (іл. 4.2.11)),
Романа Гургули, Володимира Повшика, Миколи Качура, Юрія Писара («Захід у
місті» (2013) (іл. 4.2.12)). Інтерпретація міста з позицій пленерного малярства
набула різноманітних способів трактування натури, однак першочерговими є
завдання вловити тонкі колірні градації світлоповітряного середовища, передати
просторовість. Камерні пейзажі згаданих митців позначені тенденцією до
ліричного звучання образних рішень, поетизації теми історико-архітектурної
спадщини міста.
Іншим стилістичним забарвленням вирізняються міські краєвиди у руслі
постмодерністської

манери

з

властивими

їй

засобами

виразності

—

декоративність, стилізація, узагальнена площинність зображення, локальний
колір, увиразнений контур. За характером трактування натури краєвиди тяжіють
до умовної живописної мови, проте з глибоким символічним наповненням. Таким
підходом позначені краєвиди 1970–80-х рр. у руслі абстрактних пошуків
художників Б. Готя, О. Заборського, П. Боєчка, О. Заливахи, М. Фіголя.
У багатьох пейзажних творах декоративний ефект творить колірна
насиченість, яка слугує основним формотворчим елементом, змістовим акцентом
й емоційним наголосом образу. Міські краєвиди художників 1960–70-х рр.
характеризуються емоційною дією кольору, що, як відзначають дослідники,
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загалом характерно для мистецтва згаданого періоду — змінювалась пластична
мова, збагачувалась фактура живопису, ускладнювались композиційні рішення
завдяки посиленню метафоричності, асоціативності та символічності зображень
[53, с. 31].
Особливості живописної манери Петра Боєчка полягають у моделюванні
образу міста в межах площинного узагальнення форми, контурного обрамлення,
граничного

протиставлення

світлотіні,

дзвінкого

колористичного

виразу.

Звертання до абстрактних форм, умовність зображуваних об’єктів, інші ознаки
авангардної стилістики слугують основою для метафоризації образу міста 1970–
80-х рр. у творчому доробку художника Опанаса Заливахи. Його композиції,
сповнені

геометризації

та

лінійності

архітектурних

форм,

статичної

архітектонічної виваженості, унаочнюють пластичні ознаки авторської манери
митця і глибокий семантичний зміст соціальних перетворень окресленого періоду.
Епічним, насамперед декоративним підходом, характеризуються лаконічні
краєвиди на міську тематику Михайла Фіголя. Власний оригінальний стиль митця
опирається на геометричну основу просторових планів, об’ємне моделювання
форми, градацію колірних відношень.
Формальними пошуками у руслі постмодерністської парадигми позначені
інтерпретації міського образу в мистецтві Івано-Франківщини 1980–90-х рр.
Багатоваріантність семантичного змісту та технічного виконання, колористична
розкутість, множинність композиційних побудов за принципами мозаїки,
різномасштабності

зіставлень,

ракурсності,

серійності,

деформації

й

абстрагованості зображуваних мотивів засвідчують суттєву зміну мистецьких
орієнтирів.
Абстрактно-символічна манера візуального вислову характеризує краєвиди
1980-х — початку 2000-х рр. художників Ігоря Панчишина («Срібне небо» (1981),
«Місто. Ратуша» (1990)), Мирослава Яремака («Ринок. Ратуша», «Ратуша» (2003)
(іл. 4.2.13), Богдана Бринського («Старе місто» (2005) (іл. 4.2.14)). В образній
структурі творів семантичний зміст переважає над міметичним аспектом, що
полягає в абстрагуванні від ілюзорного зображення і втіленні уявного міського
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образу засобами геометризованих форм, колірних співвідношень, ритмічної
згармонізованості планів, що поглиблюють знакову складову міського простору.
Натомість відходом від геометричної абстракції відзначені образи, які втілені
різноманітними прийомами колажування, накладання архітектурних форм і
позначені художніми пошуками у руслі сюрреалістичної стилістики, що творять
позареальну
«Станиславів»

міську

атмосферу.

(2012),

«На

Такими

Майзлях»

є

(2012),

твори

Володимира Повшика

Володимира

Гривінського

«Діамантова вулиця» (2004) (іл. 4.2.15), Романа Гургули «Місто» (2012),
«Ратуша» (2013) (іл. 4.2.16), «Львів. Проспект Шевченка» (2015) (іл. 4.2.17), Юрія
Писара «Ратуша» (2010) (іл. 4.2.18), «Перші секунди» (2011) (іл. 4.2.19). Нерідко
такий підхід передбачає оперування аморфними, розмитими лінійними обрисами
та живописними мазками.
Експресивний вияв кольору присутній у малярстві Володимира Сандюка.
Краєвидам цього художника властива образна декоративність, що межує з
абстракціонізмом і вибудовується завдяки інтенсивній колористичній концепції,
локальній площинності, лінеарній пластиці, чіткому контуру.
Складний ідейно-образний вимір міського простору відображають як
документально-достовірні зображення дійсного вигляду міста, так і створення
уявної дійсності — ретроспективний образ, місто як історична фантазія, візія, як
метафора чи спогад.
Виявлення особливостей художньої структури міських пейзажів дозволило
визначити основні сюжети міської тематики, які отримали різне трактування за
стильовими

напрямами

й

образно-пластичними

ознаками

—

краєвид

реалістичного напряму, пейзаж-етюд, постімпресіоністичний декоративний тип
пейзажу, формалістичні пошуки краєвиду в руслі постмодерністської парадигми.
За характером трактування натури міські краєвиди тяжіють до лірико-настроєвого
образу, умовно-образного напряму та абстрактно-символічного вислову. Образнопластичне прочитання міського краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини,
узалежнене від пріоритетної техніки на кожному з історичному етапів його
розвитку, втілене як прийомами олійного малярства, так і засобами графічних
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технік,

а

також

поєднанням

змішаних

авторських

технік

у

руслі

постмодерністських пошуків, що набули поширення з кінця ХХ — початку
ХХІ ст.
4.3. Міські краєвиди як джерельна база вивчення архітектурно-історичного
середовища міста
Образ міста як сукупність асоціацій, накопичених у культурно-історичному
ракурсі і репрезентованих архітектурними пам’ятками, постає досить виразною
темою в образотворчій спадщині Івано-Франківщини. Одним із аспектів
трактування міського пейзажу прикарпатськими митцями є проблема збереження
історико-культурного вигляду міста, репрезентованого його архітектурною
складовою. Архітектурні пам’ятки як набутки історико-культурної спадщини,
акумулюючи духовну й пізнавальну цінність, найчастіше обираються для
художньо-образного втілення художниками Івано-Франківщини.
Архітектурні споруди як ключові компоненти культурного простору
формують історичну пам’ять і увиразнюють образ міста. Відтак, у контексті
збереження й осмислення історико-культурного надбання минулого важливого
значення набувають пейзажі з видами міської панорами, стародавніх замків і
культових споруд. Такі твори виступають як джерело візуальної інформації про
місто, оскільки, як правило, достовірно фіксують архітектурні об’єкти.
Найчастіше це простежується у пейзажах митців ХІХ ст., які працювали на
теренах краю.
Графічні

та

живописні

зображення

міст

слугували

іконографічним

матеріалом, оскільки вони відображали тогочасне міське життя й культуру, а
подекуди дозволяли заглибитись в архітектурно-будівельну історію міста й
побачити вигляд тих споруд, які нерідко істотно змінили вигляд і втратили свій
автентичний облік. Упродовж ХІХ ст. види прикарпатських міст і містечок
відтворювали іноземні художники, які здобули фахову освіту в провідних
мистецьких

закладах

Австро-Угорщини

—

Е.

Кронбах,

К.

Ауер,
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М. Б.-З. Стенчинський, Н. Орда, привносячи в мистецтво краю ремінісценції
європейських течій. Їхні міські пейзажі носять історичний і романтично-ліричний
характер.
Зображення міст дають змогу простежити особливості міської архітектури,
історико-планувальні зміни міського середовища, типології і конструкції
будівель. Їх пізнавальна вартість зумовлена тим, що художники, змальовуючи як
окремі споруди костелів, соборів, так й архітектурні ансамблі в контексті
історичного простору міста, фіксували їх архітектурний образ для нащадків.
Здебільшого вони акцентують стилістику архітектурних пам’яток, відтворюють їх
найдрібніші пластичні особливості, нюанси складного архітектурного декору.
Важливим аспектом архітектурних краєвидів, окрім достовірної фіксації
окремих об’єктів зодчества та їх ансамблів, є також відтворення їх ландшафтного
оточення. Гравюри XVIIІ–ХІХ ст. із зображеннями оборонної архітектури на
теренах Прикарпаття, збереженої в початковому вигляді або відбудованої після
численних руйнувань, слугують важливим іконографічним матеріалом для
подальшої реставраційної діяльності. Значний інтерес становлять також графічні і
живописні зображення житлової забудови, що суттєво доповнюють візуальний
ряд міської тематики.
Зображення пам’яток сакральної архітектури в контексті національнокультурного відродження західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.
засвідчують

тенденції

до

замилування

старожитностями

й

достовірного

змалювання пейзажного оточення. У творчому доробку митців на зламі ХІХ —
початку ХХ ст. втілилась тенденція ліричного зображення панорамного виду
міста, камерних міських закутків, сакральних архітектурних домінант, руїн
замків.
Захоплення

архітектурними

старожитностями,

прагнення

закарбувати

мистецьку й історичну цінність міських ансамблів, пам’ятників, вулиць і площ на
фоні прогресуючих урбанізаційних процесів початку ХХ ст. простежується у
пейзажах Я. Пстрака. Документальний характер і точна фіксація архітектурних
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деталей надають його творам статусу джерела вивчення архітектурного минулого
міста.
Сюжети урбаністичних пейзажів з елементами сакральної архітектури,
передусім церквами, костелами, дзвіницями та монастирськими ансамблями,
мають виняткове значення для реставраційних практик у контексті історикокультурних реалій 1940–60-х рр. Такими є зарисовки художників й архітекторів
Михайла Зорія, Ярослава Лукавецького, Дмитра Яблонського [11, с. 7–12], Романа
Грицая, Леоніда Попиченка, Зеновія Соколовського.
У мистецтві Івано-Франківщини другої половини ХХ ст. проблема фіксації
архітектурного фонду міста в аспекті збереження його історичного вигляду як
важливого історіографічного джерела художньо інтерпретується архітекторами
Зеновієм Соколовським та Олегом Козаком. Численні графічні зарисовки
архітектурних ансамблів і комплексів, вулиць, площ, традиційної старої забудови
історичної частини міста З. Соколовського 1960–80-х рр. носять натурний
характер. У таких графічних аркушах витримана композиційна цілісність,
тональна єдність, співрозмірність архітектоніки споруд із природним оточенням,
ритм елементів архітектурних форм. Графік майстерно володіє виражальними
засобами — жвавою лінією, штрихом, плямою, досягаючи довершеності звучання
архітектурного

образу.

В

іншу

групу

об’єднано

графічні

твори,

що

реконструюють вигляд втрачених або частково збережених архітектурних
об’єктів і мають виняткове пам’яткоохоронне значення [113, с. 283].
Графічна

спадщина

архітектора

й

художника-графіка

Олега

Козака

репрезентована різноманітними архітектурними пейзажами, які вирізняються
глибинним розумінням тектонічності міських споруд. Композиції О. Козака
демонструють прискіпливу увагу автора до найдрібніших архітектурних нюансів і
скульптурного оздоблення будівель. У графічних зарисовках присутні витончена
пластика лінії, контраст великої форми та дрібної деталі, прорисованих штрихом і
віртуозною лінією («Вірменський костел» (1998), «Вулиця Вірменська» (1998),
«Івано-Франківськ» (1999)).
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На зламі століть актуальною стала проблема історичної пам’яті, збереження
автентичної

забудови

історичного

середмістя,

спричинена

інтенсивними

процесами руйнування історичних пам’яток упродовж останніх десятиліть, що й
відобразилось у художніх творах окремих митців Івано-Франківщини. Об’єкти
культового

зодчества

як

важливі

іконографічні

джерела

та

як

свідки

«напластування» культурно-історичних і релігійних реалій, що мають виняткове
значення для пам’яткоохоронної та реставраційної сфер, простежуються у
ностальгійних

архітектурних

пейзажах

івано-франківських

(Володимир

Гривінський, Андрій Шабунін) та коломийських митців-графіків (Микола
Семеняк, Роман Кочержук, Олена Зотова).
Висновки до розділу 4
У четвертому розділі дослідження ми здійснили класифікацію міських
краєвидів у мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. за сюжетнотематичними характеристиками й образним трактуванням зображень, провели
аналіз художньо-стилістичних і композиційних особливостей урбаністичних
пейзажів.
На підставі типологічного аналізу творів прикарпатських художників
окресленого періоду в жанрі міського краєвиду Івано-Франківщини ХХ —
початку ХХІ ст. виокремлено такі сюжетні лінії: історичні руїни; міські ансамблі;
архітектурні пам’ятки як змістові і композиційні домінанти (визначні історичні
будівлі, об’єкти культової і оборонної архітектури як компоненти історичного
середовища); руїни як наслідок воєнних ушкоджень; міські садиби як камерні
фрагменти простору; провулки, подвір’я

й околиці; індустріальні мотиви з

елементами технізації та новобудови як об’єкти інтенсивних урбаністичних
процесів. Образ міста втілює композиційні принципи панорамного пейзажу,
перспективного зображення вулиць, виду на місто зверху з акцентами дахів,
коминів, верхівок дерев і фрагментарних зображень.
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Міська тематика в художніх рефлексіях художників Івано-Франківщини ХХ
— початку ХХІ ст. в аспекті образно-сюжетного навантаження отримала всебічне
потрактування історико-архітектурного вигляду міста чи окремої пам’ятки
архітектури, ансамблів архітектурної спадщини серед інших складових міського
простору;

камерного

пейзажу

з

фрагментами

історичної

забудови

й

архітектурного декору; урбаністичного середовища з мотивами інтенсивних
містобудівних процесів; простору повсякденної присутності людини.
Тип камерного пейзажу, що тяжіє до лірико-настроєвого образу міста, набув
особливого поширення в мистецтві Івано-Франківщини. З-поміж мотивів другої
половини ХХ ст., які становлять сюжетно-тематичну основу творів і продовжують
ліричну традицію трактування міського образу кінця ХІХ — початку ХХ ст.,
типовими є поетичні закутки міста, камерні вулички, скромні міські околиці.
Тенденція до романтичного осмислення міського простору простежується в
ліричних інтерпретаціях камерних мотивів М. Зорія, Я. Лукавецького, О. Коровая.
Урбаністичні варіації художників другої половини ХХ ст. Б. Готя, П. Боєчка,
М. Фіголя набувають таких характерних рис, як умовність художнього вислову,
площинність зображення, локальність кольорів, проте з глибоким символічним
наповненням.
Творчий

доробок митців Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст.

репрезентує місто з акцентом на цінності його архітектурної спадщини. Це надає
художнім

творам

пам’яткоохоронного

значення

і

статусу

важливого

іконографічного матеріалу з метою подальшого збереження, охорони та
реставрації історико-культурного надбання. Візуальний матеріал, який охоплює
широкий діапазон архітектурних об’єктів і фіксує їх автентичний вигляд,
становить вагому складову сучасної пам’яткоохоронної і реставраційної практик.
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ВИСНОВКИ
Проведений аналіз та систематизація літературних джерел і фактологічного
матеріалу, присвяченого особливостям втілення міського краєвиду художниками
Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст., дозволяють сформулювати такі
висновки:
1. На матеріалі зібраних, проаналізованих і систематизованих автором
опублікованих праць із питань пейзажного живопису з’ясовано, що явище міського
краєвиду в мистецтві Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. не набуло
комплексного висвітлення в українському мистецтвознавстві, а певні аспекти
проблеми окреслені на тлі загальних тенденцій розвитку жанрової специфіки пейзажу
та творчих біографій художників. Наявна кількість публікацій не може
претендувати на вичерпне розкриття теми, отже постала необхідність глибинного
вивчення

регіональної

специфіки

інтерпретації

міського

середовища

в

образотворчій культурі Івано-Франківщини досліджуваного періоду. Уперше
введена до наукового обігу значна кількість творів із музейних колекцій і приватних
збірок та залучені літературні джерела уможливили комплексне мистецтвознавче
дослідження. Методологічні засади, продиктовані специфікою обраної тематики,
ґрунтуються на комплексному підході до аналізу проблематики міського пейзажу.
Теоретико-методологічну основу дисертаційної праці становлять історикопорівняльний, реконструктивний і хронологічний методи. Визначення художньостильової специфіки, образно-змістових і типологічних особливостей трактування
теми міста у творах митців Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ ст. здійснено
на засадах стилістичного і формального методів мистецтвознавчого аналізу.
Джерельну базу дослідження становили мистецькі твори художників із музейних
колекцій і приватних збірок, архівні матеріали, каталоги творів митців, буклети
творчих виставок і мистецьких пленерів, публікації в наукових періодичних
виданнях.
2. Виявлено, що зображення елементів архітектури, фрагментів інтер’єру,
відповідно до ренесансних принципів творення образу, вводилися в іконографічні
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схеми середини XVI — початку XVII ст. для означення події з характерними
ознаками умовних архітектурних мотивів і ландшафтних елементів. Посилення
достовірності в ікономалярстві Прикарпаття XVII–XVIIІ ст. призвело до змін
канонічних композиційних схем, у яких дедалі частіше простежуються мотиви
архітектурного оточення. Барокові тенденції, які переважають у стилістиці
іконопису Прикарпаття цього періоду, виявили себе у вигляді реальних зображень
тогочасної міської забудови. Міський мотив, введений у формотворчу структуру
ікони, еволюціонував від схематичного означення місця дії до реального
деталізованого зображення навколишньої дійсності, доповненого сценами
міського життя, збагачуючись певними реаліями на кожному відрізку часу.
Простежено посилення реалістичності архітектурного антуражу в гравюрах
XVIІI ст., створених на теренах тодішньої Станиславівщини, та видозміну
архітектурного фону від символічного осмислення міста як тла розгортання подій
до конкретизації міського простору як середовища.
3. На кожному з етапів розвитку міського краєвиду простежено характерні
особливості його художнього потрактування прикарпатськими митцями. Так,
розвиток архітектурного пейзажу в мистецтві Станиславівщини ХІХ ст. у
контексті епохи романтизму набув поширення в тиражній графіці завдяки
активному виданню літографських альбомів з метою популяризації східних
теренів Австро-Угорщини. Вид міста став тоді актуальним сюжетом естампів,
виконаних

іноземними

художниками

(Н. Орда,

М.

Б.-З.

Стенчинський,

Е. Кронбах, К. Ауер) і позначених впливом романтизму з його зацікавленнями
археологічними

пам’ятками,

архітектурним

аспектом

історичних

споруд,

найвиразнішими змінами міського ландшафту. Для них типовими є панорамна і
фрагментарна композиційна побудова, оповідальний характер зображеного,
акценти найвиразніших будівель того чи іншого міста, історичний і культурний
антураж, пріоритетність мотиву замкових руїн та інших старожитностей.
Визначено, що специфіка розвитку жанру міського пейзажу в мистецтві
початку XX ст. у контексті тогочасного культурного процесу на теренах
Станиславівщини зумовила поступовий відхід від академічних тенденцій, які
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були панівними в краєвидах останньої третини ХІХ — початку ХХ ст., до
новаторських художніх пошуків у руслі західноєвропейських мистецьких
процесів, які позначились на тематиці й художньо-стилістичних якостях
зображення. Тематичний діапазон художнього осмислення міських мотивів
відзначився пошуками національної складової та впливами модерних напрямів і
течій тогочасного європейського мистецтва. Прикарпатські художники значно
збагатили місцеву малярську традицію створення міського пейзажу шляхом
стилістичного новаторства, оперуючи різноманітними образно-пластичними
засобами,

культивуючи

ідею

національної

ідентичності

пейзажу,

його

самобутності і своєрідних локальних ознак.
Новітні напрямки західноєвропейського мистецтва того часу наклали
відбиток на трактування міських мотивів митцями із прикарпатських теренів,
відкритими до експериментаторських формальних пошуків у контексті освітньохудожніх процесів першої третини ХХ ст. Художній процес 1920–30-х рр.
характеризується

послабленням

авторитетних

норм

академічної

традиції,

посиленням інтересу до експериментування з формою, стилістичних пошуків у
руслі імпресіонізму, експресіонізму, абстракціонізму, переходом до авангардної
стилістики. Безперервність пейзажної традиції засвідчує глибоку її світоглядну
закоріненість у середовищі західноукраїнських митців.
У першій третині ХХ ст. образне сприйняття міста втілилось, насамперед, у
творах художників, що входили до мистецьких об’єднань краю (Е. Дубрава,
Ґ. Розмус), випускників Краківської академії мистецтв (О. Сорохтей, М. Зорій,
Я. Лукавецький). Саме в їхніх рисунках, етюдах і картинах найвиразніше
зазвучала тема міста.
У контексті історичних подій 1940-х рр. окрему тематичну групу зображень
становлять сповнені тривоги й спустошення замальовки зруйнованих міст. В
урбаністичних пейзажах 1940-х рр. переважають мотиви руїн (В. Сидорук,
Я. Лукавецький) та інші прикмети «нової» дійсності як наслідки воєнних і
політичних зрушень (М. Навроцький).
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Мистецтво Івано-Франківщини 1950–60-х рр., як і інших областей України,
перебувало під впливом ідеології соціалістичного реалізму, що внесло певні
особливості в трактування міського пейзажу, який постає у взаємозв’язку міської
культури й природного оточення. Художній образ збагатився деталізацією та
фіксуванням історичних пам’яток міської забудови, а також акцентуванням
ландшафтних компонентів у зображенні міських околиць (Я. Лукавецький,
П. Сахро, О. Коровай).
Процеси суспільних і культурних перетворень 1960–80-х рр. диктували нові
тенденції втілення художнього образу міста, відображення його самобутності в
доробку митців Івано-Франківщини. Цьому сприяли насамперед ті зміни, що
відбувались в архітектурно-просторовому вигляді міста: поява нових споруд,
розбудова передмість, будівництво індустріальних об’єктів. Тенденція до фіксації
видозміни архітектурного наповнення міського простору як історичного
середмістя, так й оновлених околиць, спричинена активним зростанням темпів
містобудівного

процесу,

найвиразніше

репрезентована

в

живописних

імпровізаціях М. Варенні, Б. Готя, П. Боєчка.
Ідеологічні

доктрини

1960–80-х

рр.

зумовили

занепад

активних

формотворчих пошуків, натомість сприяли відведенню пейзажеві домінантної
ролі та, водночас, і розвитку урбаністичного пейзажу. З’ясовано, що в
моделюванні образу міста переважає опоетизований характер міського простору,
лірико-настроєвий

тип

камерного

пейзажу

(М. Зорій,

Я.

Лукавецький,

М. Варення, О. Коровай) та дистанціювання від натурного мотиву в бік умовності
зображення, пріоритетності формальних пошуків (М. Фіголь, О. Заборський,
О. Заливаха, Б. Готь, П. Боєчко).
4. Місто як об’єкт живописних і графічних творів кінця ХХ — початку
ХХІ ст. набуло різноманітного втілення як у стилістичному аспекті, позначеному
зверненням і до традиційних академічних прийомів, і до здобутків новітніх
художніх напрямів, синтезом привнесених формальних пошуків і глибинних
національних традицій, так і в образному звучанні, реалізованому через
натуралістичне

відображення,

декоративне

трактування

або

символічно-
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асоціативне наповнення картинної площини. Сприйняття пейзажного довкілля
виражається через розмаїття технічних прийомів і засобів виразності, суттєві
стилістичні оновлення.
Інтерпретація

міського

простору,

репрезентованого

як

традиційними

іконографічними схемами — панорамами, перспективами вулиць, важливими
спорудами архітектурного фонду міста, так і новими сюжетами, виразно засвідчує
стурбованість авторів проблемою збереження архітектурного спадку міста, його
історичної достовірності. Визначено, що трактування міського образу в
образотворчому

мистецтві

регіону

не

обмежене

лише

реалістичним

відображенням натури, але й пов’язане з різноманітними художньо-образними
аспектами романтизовано-ліричного тлумачення, символічного осмислення,
фантазійного привнесення. Рефлексії міста у творчому доробку митців ІваноФранківщини кінця ХХ — початку ХХІ ст. представлені широким діапазоном
образної мови — урбаністичний пейзаж трансформується від натурних пленерних
етюдів до композицій, урізноманітнених знаковістю, метафорами, площинними
варіаціями простору й форми, стилізацією, колористичною експресією, до яких
додаються індивідуальні вияви авторської малярської мови.
Урбаністичний краєвид у мистецтві Івано-Франківщини на межі ХХ і
ХХІ ст., як і малярство та графіка регіону в цілому, формуючись на глибокій
етнічній спорідненості з народним мистецтвом, зазнав впливів різноманітних
стилістичних напрямів та залежав від індивідуальних здібностей художників
регіону, що внесло багатогранність у реалізацію художнього урбаністичного
образу. Спектр виражальних засобів, до яких вдаються митці Івано-Франківщини,
вирізняється широким образно-стилістичним діапазоном втілення урбаністичних
візій: елегійною наративністю сюжету на засадах пленерного малярства
(В. Красьоха,

Б. Бринський,

В. Повшик,

М.

Качур),

ретроспективною

імпровізацією (В. Повшик, В. Сандюк), символічним осмисленням (І. Панчишин,
В. Лукань, І. Токарук), умовною декоративністю (М. Якимечко), тяжінням до
еклектичних і поліаспектних зображень у руслі постмодерністських спрямувань
(М. Яремак).
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У мистецтві графіки кінця ХХ — початку ХХІ ст. особливого поширення
набуло трактування образу міста в аспекті репрезентування його історикоархітектурного спадку. Стилістичні ознаки міського пейзажу в цей період
засвідчують обмежений набір виражальних засобів, лаконізм образного вислову.
Доробок митців-графіків кінця 1990-х — 2000-х рр. у царині міського пейзажу
представлений як техніками естампної графіки (М. Павлюк, А. Шабунін), так й
експериментальними технічними прийомами авторської акварелі, монотипії
(Т. Павлик, В. Гривінський, І. Панчишин), що зумовило збагачення образнопластичної структури краєвидів.
5. На підставі аналізу творів прикарпатських художників, що заявили про
себе в жанрі міського краєвиду на Івано-Франківщині ХХ — початку ХХІ ст.,
виокремлено такі сюжетні основи: історичні руїни; міські ансамблі; архітектурні
пам’ятки як змістові й композиційні домінанти (об’єкти культової, оборонної та
громадської архітектури як компоненти історичного центру міста); руїни як
наслідок

воєнних

ушкоджень;

міські

садиби,

фрагментами простору історичних міст;

що

постають

провулки, подвір’я

камерними
й околиці;

індустріальні мотиви з елементами технізації та новобудови як прикмети
інтенсивних урбаністичних процесів; елементи архітектурного декору (ліпнина,
художній метал, скульптурний декор тощо). Образ міста нерідко втілюється за
допомогою композиційних принципів панорамного пейзажу, перспективного
зображення вулиць, виду на місто зверху з акцентами дахів, коминів, верхівок
дерев і фрагментарних ракурсних скорочень.
Відзначено, що багатоаспектний ідейно-образний вимір міського простору
втілено як документально-достовірними зображеннями дійсного вигляду міста,
так й інтерпретаціями уявної дійсності, увиразненими ретроспективним образом
міста, що постає як історична фантазія, візія, метафора чи спогад.
Сюжети міського пейзажу отримали різне трактування за образностилістичними ознаками — реалістичний краєвид, пленерний пейзаж-етюд,
постімпресіоністичний декоративний тип пейзажу, формалістичні зображення
краєвиду в руслі постмодерністської парадигми. За характером трактування
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натури виокремлено міські краєвиди лірико-настроєвого образу, умовнообразного живописного моделювання та абстрактно-символічного напряму.
З’ясовано, що тип камерного пейзажу, який тяжіє до лірико-настроєвого образу
міста, набув особливого поширення в мистецтві Івано-Франківщини. Тяглість
традиції

трактування

міського

образу

в

ліричному

ключі

упродовж

досліджуваного періоду виражена передусім у зображенні відповідних мотивів,
серед яких — поетичні закутки міста, камерні вулички, скромні міські околиці,
садиби.
6. Розширення можливостей художнього вислову в царині міського краєвиду
спонукає прикарпатських художників оперувати різновекторною стилістикою,
розмаїтими техніко-технологічними засобами, збагачувати колективний творчий
доробок оригінальними авторськими манерами (контурність живописного
зображення,

прозора

легкість

фарбового

шару

(В. Сандюк),

фактурне

опрацювання малярської поверхні із застосуванням природних матеріалів
(В. Красьоха),

пластична

виразність

фарбового

шару

(Б.

Бринський),

пом’ягшеність, «розмитість» обрисів зображуваного (В. Повшик, М. Качур,
Ю. Писар)). Митці Івано-Франківщини зробили внесок в образне відтворення
міста шляхом акцентування його архітектурної спадщини, особливостей міської
забудови, краси середмістя, внаслідок чого багато творів набули виняткового
пам’яткоохоронного значення в якості важливого іконографічного матеріалу.
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ
Ілюстрації до розділу 2
Іл. 2.1.1. Майстер Дмитрій. Різдво Богородиці. Близько 1565 р., м. Долина ІваноФранківскої обл. НМЛ ім. А. Шептицького. [Свєнціцька В. Живопис XIV–
XVI століть. Історія українського мистецтва : у 6 т. Київ, 1967. Т. 2 : Мистецтво
XIV — першої половини ХVII ст. С. 259].
Іл. 2.1.2. Майстер Дмитрій. Різдво Богородиці. Фрагмент. Близько 1565 р.,
м. Долина Івано-Франківскої обл., НМЛ ім. А. Шептицького. [Овсійчук В.
Українське малярство X–XVIII століть. Проблеми кольору. Львів : Інститут
народознавства НАН України, 1996. С. 284].
Іл. 2.1.3. Благовіщення. Початок XVII ст. Дошка, левкас, темпера, тон. сріблення.
49,5х45. Войнилівсько-болехівський іконописний осередок, с. Завадка Калуського
р-ну Івано-Франківскої обл. ІФХМ–ІК–221. ММП. [Фото автора].
Іл. 2.1.4. В’їзд до Єрусалиму. Початок XVII ст. Дошка, левкас, темпера, тон.
сріблення.

47,5х47,5.

Войнилівсько-болехівський

іконописний

осередок,

с. Завадка Калуського р-ну Івано-Франківскої обл. ІФХМ–ІК–223. ММП. [Фото
автора].
Іл. 2.1.5. Введення Марії до храму. 1650-ті рр. Дерево, левкас, темпера, олія,
золочення. 44,5х38,8. Церква Св. Духа в м. Рогатин Івано-Франківської обл.
[Церква Святого Духа в Рогатині : альбом / авт.-упоряд. В. Мельник. Київ :
Мистецтво, 1991. С. 80 (іл. № 60)].
Іл. 2.1.6. В’їзд до Єрусалиму. 1650-ті рр. Дерево, левкас, темпера, олія, золочення.
44,2х33,7. Церква Св. Духа в м. Рогатин Івано-Франківської обл. [Церква Святого
Духа в Рогатині : альбом / авт.-упоряд. В. Мельник. Київ : Мистецтво, 1991. С. 86
(іл. № 66)].
Іл. 2.1.7. Старозавітна трійця. 1650-ті рр. Дерево, левкас, темпера, олія,
золочення. 124,5х72х18. Церква Св. Духа в м. Рогатин Івано-Франківської обл.
[Церква Святого Духа в Рогатині : альбом / авт.-упоряд. В. Мельник. Київ :
Мистецтво, 1991. С. 57 (іл. № 37)].
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Іл. 2.1.8. Йов Кондзелевич. Успіння Богородиці. 1698–1705 рр. Іконостас церкви
Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський Івано-Франківської
обл. (Богородчанський іконостас). НМЛ ім. А. Шептицького. [Фото з інтернетресурсу. URL : https://www.volart.com.ua/art/konzelevyz/39.html].
Іл. 2.1.9. Вигляд міста Галича з руїнами Старостинського замку XVII ст.
XVIІI ст. Гравюра невідомого художника. [Фіголь М. Мистецтво стародавнього
Галича. Київ : Мистецтво, 1997. С. 34].
Іл. 2.1.10. Стінопис костелу св. Марії Магдалини у с. Кукільники Галицького
району Івано-Франківської обл. XVIII ст. [Фото автора, травень 2014 р.].
Іл. 2.2.1. Е. Кронбах. Вигляд міста Станиславова. 1820-ті рр. Акварель. ЛІМ. Г–
4059. [Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego :
materiały do dziejów sztuki sakralnej / pod. red. prof. Jana K. Ostrowskiego. Część I,
tom 14. Kraków, 2006. іl. № 483].
Іл. 2.2.2. К. Ауер. Вид Бурштина початку ХІХ ст. 1837. [Фото з інтернет-ресурсу.
URL : http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture/?pictureid=2614].
Іл. 2.2.3. М. Б.-З. Стенчинський. Галич з руїнами замку. 1847. Літографія.
[Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego : materiały do
dziejów sztuki sakralnej / pod. red. prof. Jana K. Ostrowskiego. Część I, tom 14.
Kraków, 2006. іl. № 76].
Іл. 2.2.4. М. Б.-З. Стенчинський. Станиславів з боку с. Вовчинців. 1848. Рисунок.
НБ ім. Оссолінських у Вроцлаві. [Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego
województwa ruskiego : materiały do dziejów sztuki sakralnej / pod. red. prof. Jana
K. Ostrowskiego. Część I, tom 14. Kraków, 2006. іl. № 484].
Ілюстрації до розділу 3
Іл. 3.1.1. Я. Пстрак. Вид на вежу Корняктів, ратушу і костел Домініканів у
Львові.

1900-ті

рр.

Папір,

акварель.

23,5х32.

8549.

НМНМГіП

ім. Й. Кобринського. [Фото автора].
Іл. 3.1.2. Я. Пстрак. Вид Успенської церкви у Львові. 1900-ті рр. Картон, олія.
32х22,5. 8544. НМНМГіП ім. Й. Кобринського. [Фото автора].
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Іл. 3.1.3. Я. Пстрак. Вид на площу Ринок. 1913. Листівка із серії «Види Львова».
Видавництво мистецьких карток «Русалка». [Українське мистецтво у старій
листівці. Творчість Я. Пстрака у поштовій листівці : альбом-каталог / В. Ковтун,
С. Полегенький. Коломия : Вік. 2003. С. 65].
Іл. 3.1.4. Я. Пстрак. Монастир Бернардинів. 1913. Листівка із серії «Види Львова».
Видавництво мистецьких карток «Русалка». [Українське мистецтво у старій
листівці. Творчість Я. Пстрака у поштовій листівці : альбом-каталог / В. Ковтун,
С. Полегенький. Коломия : Вік. 2003. С. 63].
Іл. 3.1.5. М. Сосенко. Міський пейзаж. Париж. 1903. НМЛ ім. А. Шептицького.
[Сусак В. Українські мистці Парижа. 1900—1939. Київ : Родовід, 2010. С. 344].
Іл. 3.1.6. М. Сосенко. Париж. Тераса з двома фігурами на тлі міста. 1903. НМЛ
ім. А. Шептицького. [Сусак В. Українські мистці Парижа. 1900–1939. Київ :
Родовід, 2010. С. 345].
Іл. 3.1.7. Е. Дубрава. Вулиця Божнича в Станиславові. 1935. Папір, акварель.
[Бірюльов Ю. Еміліан Дубрава. Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького.
Львів : Літопис, 2008. Т. 2. С. 181].
Іл. 3.1.8. Ґ. Розмус. Краєвид м. Станиславова. 1936. Полотно, олія. 45х37. Кн–115
Ж–27. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.1.9. О. Сорохтей. Місто Станиславів. 1936. Папір, акварель. 55х38. Кн–805
Гр.–652. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.1.10. О. Сорохтей. Вид на місто. 1940. Папір, акварель. 53х39. Приватна
збірка. [Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд підтримки та розвитку
культурно-мистецьких ініціатив «Руст»; передм. О. Ріпко. Львів : Кварт, 2008.
С. 214].
Іл. 3.1.11. О. Сорохтей. Вид на дахи будинків. 1936. Папір, акварель. 60х41.
Приватна збірка. [Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд підтримки та
розвитку культурно-мистецьких ініціатив «Руст»; передм. О. Ріпко. Львів : Кварт,
2008. С. 196].
Іл. 3.1.12. О. Сорохтей. Пейзаж із будинками. 1936. Папір, акварель. 58х38,5.
Приватна збірка. [Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд підтримки та
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розвитку культурно-мистецьких ініціатив «Руст»; передм. О. Ріпко. Львів : Кварт,
2008. С. 202].
Іл. 3.1.13. О. Сорохтей. Дахи міських будинків. 1940. Папір, акварель. 54х39.
Приватна збірка. [Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд підтримки та
розвитку культурно-мистецьких ініціатив «Руст»; передм. О. Ріпко. Львів : Кварт,
2008. С. 211].
Іл. 3.1.14. О. Сорохтей. Ремонтують дах. 1931. Папір, олівець. 21х17. Приватна
збірка. [Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд підтримки та розвитку
культурно-мистецьких ініціатив «Руст»; передм. О. Ріпко. Львів : Кварт, 2008.
С. 126].
Іл. 3.1.15. О. Сорохтей. Ремонт даху. 1938. Папір, олівець. 17х10,5. Приватна
збірка. [Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд підтримки та розвитку
культурно-мистецьких ініціатив «Руст»; передм. О. Ріпко. Львів : Кварт, 2008.
С. 177].
Іл. 3.1.16. О. Сорохтей. Катедральний собор у Станиславові. 1927. Папір, олівець.
23х30. Приватна збірка. [Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд
підтримки та розвитку культурно-мистецьких ініціатив «Руст»; передм. О. Ріпко.
Львів : Кварт, 2008. С. 92].
Іл. 3.2.1. М. Зорій. Місто Станіслав. Катедральний собор. 1942. Папір, олівець.
8х8. Кн–10164 Гр.–2333. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.2. М. Зорій. Вид на Катедру. 1941. Папір, акварель. 42,5х33. Кн–10420 Ж–
911. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.3. Я. Лукавецький. Катедральний собор у Станіславі. 1940. Фанера, олія.
31х26. Власність родини. [Волошин Л. Ярослав Лукавецький. Малярство.
Рисунки. Сценографія : альбом. Львів; Івано-Франківськ : ЗУКЦ, 2008. С. 59].
Іл. 3.2.4. Я. Лукавецький. Катедра в Станіславі. 1949. Папір, акварель. 17,5х27.
Власність родини. [Волошин Л. Ярослав Лукавецький. Малярство. Рисунки.
Сценографія : альбом. Львів; Івано-Франківськ : ЗУКЦ, 2008. С. 72].
Іл. 3.2.5. Я. Лукавецький. Вулиця в Станіславі. 1944. Фанера, олія. 23х28. Депозит
родини. НМНМГіП ім. Й. Кобринського. [Волошин Л. Ярослав Лукавецький.
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Малярство. Рисунки. Сценографія : альбом. Львів; Івано-Франківськ : ЗУКЦ,
2008. С. 64].
Іл. 3.2.6. Я. Лукавецький. Пейзаж із видом на костел. 1945. Фанера, олія.
22,5х28,5. Депозит родини. НМНМГіП ім. Й. Кобринського. [Волошин Л. Ярослав
Лукавецький. Малярство. Рисунки. Сценографія : альбом. Львів; ІваноФранківськ : ЗУКЦ, 2008. С. 65].
Іл. 3.2.7. Я. Лукавецький. Станіслав зимою. 1947. Фанера, олія. 22х28. Депозит
родини. НМНМГіП ім. Й. Кобринського. [Волошин Л. Ярослав Лукавецький.
Малярство. Рисунки. Сценографія : альбом. Львів; Івано-Франківськ : ЗУКЦ,
2008. С. 70].
Іл. 3.2.8. Я. Лукавецький. Після війни. Станіслав. 1946. Полотно, олія. 62х78.
Депозит родини. НМНМГіП ім. Й. Кобринського. [Волошин Л. Ярослав
Лукавецький. Малярство. Рисунки. Сценографія : альбом. Львів; ІваноФранківськ : ЗУКЦ, 2008. С. 65].
Іл. 3.2.9. В. Сидорук. Руїни міста Станіслава. 1945. ІФКМ. [Фото автора].
Іл. 3.2.10. О. Коровай. Дзвіниця Видубицького монастиря. 1957. Полотно, олія.
Приватна збірка. [Олександр Коровай. Живопис : альбом / упоряд. М. Аронець.
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. С. 21].
Іл. 3.2.11. О. Коровай. Церква Воздвиження на Подолі. 1957. Картон, олія. 34х48.
Приватна збірка. [Олександр Коровай. Живопис : альбом / упоряд. М. Аронець.
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. С. 25].
Іл. 3.2.12. М. Фіголь. Над Невою. 1959. Полотно, олія. 47х60,5. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.2.13. Я. Лукавецький. Троїцька церква в Снятині. 1959. Полотно, олія.
74,5х55. Депозит родини. НМНМГіП ім. Й. Кобринського. [Волошин Л. Ярослав
Лукавецький. Малярство. Рисунки. Сценографія : альбом. Львів; ІваноФранківськ : ЗУКЦ, 2008. С. 79].
Іл. 3.2.14. О. Коровай. Місто Станіслав. 1960. Картон, олія. 49,5х68,5. Приватна
збірка. [Олександр Коровай. Живопис : альбом / упоряд. М. Аронець. ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 2010. С. 28].
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Іл. 3.2.15. О. Коровай. З балкона на вулиці Радянській. 1963. Полотно, олія.
125х69. Приватна збірка. [Олександр Коровай. Живопис : альбом / упоряд.
М. Аронець. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. С. 42].
Іл. 3.2.16. О. Коровай. Краєвид Івано-Франківська з Пасічної. 1963. Полотно, олія.
55х82. Приватна збірка. [Олександр Коровай. Живопис : альбом / упоряд.
М. Аронець. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. С. 41].
Іл. 3.2.17. П. Сахро. Стара Коломия. 1960. Картон, олія. 50х75. НМНМГіП
ім. Й. Кобринського. [Фото з інтернет-ресурсу. URL : http://hutsul.museum
/collection/1196/9058/].
Іл. 3.2.18. В. Сидорук. Музей Марка Черемшини у Снятині. 1971. Картон, олія.
50х70. Кн–857 Ж–38. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.19. М. Зорій. Вид із вулиці Розумовського. 1968. Картон, олія. 34,8х40,7.
Кн–8813 Ж–693. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.20. Л. Попиченко. Катедральний собор. 1960-ті рр. Папір, акварель.
Приватна збірка З. Соколовського. [Фото З. Соколовського].
Іл. 3.2.21. О. Коровай. Києво-Печерська лавра. 1986. Картон, олія. 50х59.
Приватна збірка. [Олександр Коровай. Живопис : альбом / упоряд. М. Аронець.
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. С. 82].
Іл. 3.2.22. І. Токарук. Моє місто. 1987. Картон, олія. 49,5х80. Кн–8933 Ж–706.
ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.23. В. Хромей. Колегіата в снігах. 1987. Полотно, олія. 90х55. Кн–11360
Ж–957. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.24. М. Варення. Нічний Івано-Франківськ. 1984. Полотно, олія. 37х61,5. Кн
–8265 Ж–647. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.25. О. Заборський. Місто. 1969. Полотно, олія. 50х60. Приватна збірка.
[Звіжинський А. Орест Заборський : художник і педагог. Місто. 2017. № 13.
С. 105].
Іл. 3.2.26. О. Заливаха. Вид на вулицю з КДБ. 1975. Картон, олія. 35,5х19,5.
Власність Б. Бринського. [Фото автора].
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Іл. 3.2.27. Б. Готь. Місто. 1970-ті рр. Полотно, олія. 60х49. Приватна збірка. [Фото
В. Луканя].
Іл. 3.2.28. Б. Готь. Міський пейзаж. 1970-ті рр. Полотно, олія. 50х60. Приватна
збірка. [Фото В. Луканя].
Іл. 3.2.29. П. Боєчко. Зима. 1980. Картон, олія, 74х84. Кн–1790 Ж–330. ММП.
[Фото автора].
Іл. 3.2.30. М. Фіголь. Замок Вранов-на-Диї. 1980. Картон, олія. 70х50. Приватна
збірка. [Михайло Фіголь : альбом / авт.-упоряд. О. К. Федорук. Київ : Мистецтво,
1989. С. 21].
Іл. 3.2.31. М. Фіголь. Замок Пернштейн. 1980. Картон, олія. 70х49,5. Кн–6872 Ж–
528. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.32. Е. фон дер Ерде. Івано-Франківський художній музей. 1983. Полотно,
темпера, 70х90. Кн–5801 Ж–442. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.33. Е. фон дер Ерде. Вулиця Колгоспна в м. Івано-Франківську.1983.
Полотно, темпера, 69,5х49. Кн–5805 Ж–446. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.34. Е.фон дер Ерде. Вулиця зі старим водяним насосом. 1983. Полотно,
темпера, 69,5х49,5. Кн–5802 Ж–443. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.35. Е. фон дер Ерде. Будинок по вул. Чапаєва у м. Івано-Франківську 1983.
Полотно, темпера, 69,5х90. Кн–5803 Ж–444. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.36. Е. фон дер Ерде. Вхід на ринок. 1983. Полотно, темпера. 49,5х69,5. Кн–
5804 Ж–445. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.37. П. Боєчко. Бурштинська ДРЕС. 1975. Полотно, олія. 109х99. Кн–912
Ж–93. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.38. В. Голубєв. Новобудови Калуша. 1965. Полотно, олія. 63х165. Кн –1124
Ж–305. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.39. В. Голубєв. Хлорвініл. 1968. Полотно, олія. 76х94. Кн–1080 Ж–261.
ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.40. В. Голубєв. Хімія Калуша. 1974. Полотно, олія. 100х100. Кн–4768 Ж–
409. ММП. [Фото автора].
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Іл. 3.2.41. В. Голубєв. Карпати. 1977. Полотно, олія. 70х100. Кн–882 Ж–63. ММП.
[Фото автора].
Іл. 3.2.42. В. Голубєв. Нове Прикарпаття. 1980. Полотно, олія. 53х69. Кн–2 Ж–2.
ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.43. Д. Грабар. Хімзавод. 1974. Картон, темпера. 80х50. Кн–966 Ж–147.
ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.44. М. Варення. Калуський хіміко-металургійний комбінат. Газоочистка.
1975. Полотно, олія. 100х111. Кн–938 Ж–119. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.2.45. М. Фіголь. Будапешт. Угорщина. 1976. Папір, фломастер. 19х26.
[Лукань В. Начерки Михайла Фіголя. Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. С. 62].
Іл. 3.2.46. М. Фіголь. Берег Дунаю. Румунія. 1976. Папір, олівець.16х24.
[Лукань В. Начерки Михайла Фіголя. Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. С. 66].
Іл. 3.2.47. М. Фіголь. Ратуша у Відні. 1976. Папір, олівець. 26х19. [Лукань В.
Начерки Михайла Фіголя. Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. С. 80].
Іл. 3.2.48. М. Фіголь. Братислава. 1976. Папір, фломастер. 19х26. [Лукань В.
Начерки Михайла Фіголя. Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. С. 73].
Іл. 3.2.49. М. Фіголь. Софійський собор. Стамбул. 1981. Папір, олівець. 9х15.
[Лукань В. Начерки Михайла Фіголя. Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. С. 70].
Іл. 3.2.50. М. Фіголь. Вид на Таллінн з готелю. 1982. Папір, олівець. 16х21.
[Лукань В. Начерки Михайла Фіголя. Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. С. 69].
Іл. 3.2.51. М. Варення. Нові будинки в Івано-Франківську. 1966. Папір, фломастер.
24,7х35. [Виставка творів живопису і графіки Миколи Варенні : каталог / авт.упоряд. В. Баран. Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1972. С. 47].
Іл. 3.2.52. М. Більчук. Міський пейзаж. 1980-ті рр. Папір, олівець. 35х24.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.2.53. М. Більчук. Вид міста. 1980-ті рр. Папір, змішана техніка. 20х30.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.2.54. М. Більчук. Панорама Івано-Франківська. 1980-ті рр. Папір, акварель.
20х30. Приватна збірка. [Фото автора].
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Іл. 3.3.1. В. Красьоха. Львів. Успенська церква. 2012. Картон, олія. 20х30.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.2. В. Красьоха. Замкова дзвіниця. 2008. Полотно, олія. 60х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.3. В. Красьоха. Кирилівська церква. 2012. Картон, олія. 50х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.4. В. Красьоха. Києво-Печерська лавра. 2012. Картон, олія. 50х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.5. В. Красьоха. Видубичі. 2013. Полотно, олія. 60х70. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.3.6. В. Красьоха. Троїцька церква Києво-Могилянської академії. 2013.
Полотно, олія. 60х80. Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.7. В. Красьоха. Церква Всіх Святих. 2013. Картон, олія. 20х30. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.8. В. Красьоха. Церква Всіх Святих. 2014. Полотно, олія. 60х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.9. В. Красьоха. Флорівський жіночий монастир. 2012. Картон, олія. 50х70.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.10. В. Красьоха. Введенський жіночий монастир. 2013. Полотно, олія.
60х80. Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.11. В. Красьоха. Вірменська церква. 2003. Картон, олія. 20х30. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.12. В. Красьоха. Вид на ратушу. 2003. Картон, олія. 20х30. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.13. В. Красьоха. Катедральний собор св. Воскресіння. 2006. Полотно, олія.
20х30. Власність художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.14. В. Красьоха. Міська ратуша. 2008. Картон, олія. 20х30. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.15. В. Красьоха. Церква на Майзлях. 2008. Картон, олія. 20х30. Приватна
збірка. [Фото В. Красьохи].

208

Іл. 3.3.16. В. Красьоха. Василіянський монастир Царя Христа. 2008. Картон, олія.
20х30. Приватна збірка. [Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.17. В. Красьоха. Колегіата. 2009. Картон, олія. 50х60. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.3.18. В. Красьоха. Вид на Колегіальний костел. 2009. Картон, олія. 50х60.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.19. В. Красьоха. Стометрівка. Кам’яниця Ґравера. 2009. Картон, олія.
20х30. Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.20. В. Красьоха. Колегіальний костел. 2009. Картон, олія. 20х30. Власність
художника. [Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.21. В. Красьоха. Івано-Франківськ. 2009. Картон, олія. 20х30. Власність
художника. [Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.22. В. Красьоха. Катедра. 2009. Картон, олія. 20х30. Приватна збірка.
[Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.23. В. Красьоха. Івано-Франківськ. Ратуша. 2009. Картон, олія. 50х70.
Приватна збірка. [Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.24. В. Красьоха. Івано-Франківськ. Площа Ринок. 2009. Полотно, олія.
50х70. Власність художника. [Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.25. В. Красьоха. Івано-Франківськ. Колегіата. 2009. Картон, олія. 20х30.
Власність художника. [Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.26. В. Красьоха. Стометрівка. 2012. Картон, олія. 20х30. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.3.27. В. Красьоха. Більшівці. Ратуша. 2013. Полотно, олія. 50х70. Приватна
збірка. [Фото В. Красьохи].
Іл. 3.3.28. В. Красьоха. Вид на Галич. 2013. Картон, олія. 20х30. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.3.29. Б. Бринський. Зимовий ранок. 2015. Полотно, олія. 40х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.30. Б. Бринський. Надвечір’я. 2017. Полотно, олія. 58х42. Власність
художника. [Фото автора].
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Іл. 3.3.31. Б. Бринський. Осіннє місто. 2017. Полотно, олія. 50х70. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.32. Б. Бринський. Майдан Андрея Шептицького. 2018. Полотно, олія.
50х70. Власність художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.33. Б. Бринський. Вулиця Низова. 2017. Полотно, олія. 50х70. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.34. Б. Бринський. Вулиця Тринітарська. 2017. Полотно, олія. 50х70.
Власність художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.35. В. Сандюк. Capitolo. 2001. Полотно, олія. 30х50. Власність художника.
[Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.36. В. Сандюк. Міст на замок св. Ангела. 2002. Полотно, олія. 40х60.
Приватна збірка. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.37. В. Сандюк. Замок св. Ангела. 2001. Полотно, олія. 50х60. Власність
художника. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.38. В. Сандюк. Римський Форум. 2003. Полотно, олія. 50х60. Власність
художника. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.39. В. Сандюк. Тривога Лаври. 2010. Полотно, олія. 60х40. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.40. В. Сандюк. Видубичі. 2010. Полотно, олія. 50х35. Власність художника.
[Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.41. В. Сандюк. Видубичі в задумі. 2010. Полотно, олія. 70х70. Власність
художника. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.42. В. Сандюк. Франківський мотив. 2013. Полотно, олія. 80х80. Приватна
збірка. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.43. В. Сандюк. Середмістя Станиславова. 2013. Полотно, олія. 60х80.
Власність художника. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.44. В. Сандюк. Марево розпеченого міста. 2013. Оргаліт, олія. 40х70.
Власність художника. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.45. В. Сандюк. Мелодії Кам’янця. 2007. Полотно, олія. 65х50. Власність
художника. [Фото автора].
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Іл. 3.3.46. В. Сандюк. Останні зимові сни. 2013. Полотно, олія. 60х80. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.47. В. Повшик. Площа Шептицького. 2013. Полотно, олія. 50х70. Власність
художника. [Фото з інтернет-ресурсу. URL : http://report.if.ua/rozvagy/frankivsk-ufarbah-pidbirka-zhyvopysu-i-grafiky-chastyna-13/].
Іл. 3.3.48. В. Повшик. На Майзлях. 2012. Полотно, олія. 60х80. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.3.49. В. Повшик. Вид на Колегіату. 2013 Полотно, олія. 60х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.50. В. Повшик. Вид на катедральний собор св. Воскресіння. 2013. Полотно,
олія. 50х70. Власність художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.51. В. Повшик. Міський мотив. 2014. Полотно, олія. 50х70. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.52. В. Повшик. Івано-Франківськ. Костел. 2014. Полотно, олія. 60х40.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.53. В. Повшик. Івано-Франківськ. 2014. Полотно, олія. 60х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.54. В. Повшик. Вид на вулицю Грушевського. 2014. Полотно, олія. 50х70.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.55. М. Качур. Вид на Колегіату. 2015. Полотно, олія. 50х35. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.56. Ю. Писар. Площа Шептицького. 2013. Полотно, олія. 40х55. Приватна
збірка. [Фото з інтернет-ресурсу. URL : http://yuripysar.com/ua/gallery/landscapepaintings/2013-2/?artwork=2190].
Іл. 3.3.57. Ю. Писар. Площа Ринок. 2013. Полотно,олія. 40х55. Приватна збірка.
[Фото

з

інтернет-ресурсу.

URL

:

http://yuripysar.com/ua/gallery/landscape-

paintings/2013-2/?artwork=2174].
Іл. 3.3.58. Ю. Писар. Івано-Франківськ. Вид на Катедру. 2013. Полотно, олія.
40х55. Приватна збірка. [Фото автора].
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Іл. 3.3.59. Ю. Писар. Ужгород. 2016. Полотно, олія. 65x40. Приватна збірка.
[Фото

з

інтернет-ресурсу.

URL

:

http://yuripysar.com/ua/gallery/landscape-

paintings/2016-2/?art work=3446].
Іл. 3.3.60. І. Роп’яник. Дорога до Катедри. 2007. Полотно, олія. 40х60. Приватна
збірка. [Ігор Роп’яник. Малярство : каталог / передм. М. Аронця. ІваноФранківськ, 2008. С. 25].
Іл. 3.3.61. І. Роп’яник. Вулиця Мазепи. 2007. Полотно, олія. 50х50. Приватна
збірка. [Ігор Роп’яник. Малярство : каталог / передм. М. Аронця. ІваноФранківськ, 2008. С. 33].
Іл. 3.3.62. І. Роп’яник. Середмістя. Вулиця Тринітарська. 2008. Полотно, олія.
40х30. Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.63. І. Роп’яник. Вид на вулицю Шеремети. 2012. Полотно, олія. 50х50.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.64. Б. Кузів. Зимовий Івано-Франківськ. 2017. Полотно, олія. 50х40.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.65. І. Панчишин. Срібне небо.1981. Полотно, олія. 56х63. Кн–10301. Ж–894.
ММП. [Фото автора].
Іл. 3.3.66. І. Панчишин. Місто. Дощ. 1981. Полотно, олія. 67х87. Кн–10300. Ж–
893. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.3.67. І. Панчишин. Місто. 1989. Полотно, олія. 65х85. Приватна збірка.
[Фото І. Панчишина].
Іл. 3.3.68. І. Панчишин. Перед Катедрою. 1989. Полотно, олія. 65х45. Приватна
збірка. [Фото І. Панчишина].
Іл. 3.3.69. І. Панчишин. Місто. Середмістя. 1990. Полотно, олія. 65х85. Приватна
збірка. [Фото І. Панчишина].
Іл. 3.3.70. І. Панчишин. Ратуша. 1992. Полотно, олія. 67х87. Приватна збірка.
[Фото І. Панчишина].
Іл. 3.3.71. В. Лукань. Колегіата. 1999. Папір, гуаш. 40х55. Власність художника.
[Фото В. Луканя].
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Іл. 3.3.72. В. Лукань. Розіп’ята Колегіата. 2000. Полотно, олія. 92х80. Кн–11358
Ж–955. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.3.73. І. Токарук. Міраж. 2011. Полотно, олія. 80х100. Приватна збірка. [Фото
з інтернет-ресурсу. URL : http://tokaruk.if.ua/?page_id=48].
Іл. 3.3.74. І. Токарук. Явління. 2012. Картон, олія. 17х23,5. Приватна збірка. [Фото
з інтернет-ресурсу. URL : http://tokaruk.if.ua/?page_id=48].
Іл. 3.3.75. М. Якимечко. Станіславський мотив. 1997. Полотно, олія. 55х55.
Власність художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.76. М. Якимечко. Полудень у Львові. 1982. Картон, олія. 48,5х34. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.77. М. Якимечко. Архітектурний мотив. 1984. Картон, олія. 36,5х24,5.
Власність художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.78. М. Якимечко. Східна сторона площі Ринок у Львові. 1985. Картон, олія.
37,5х25. Власність художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.79. А. Єфіменко. Жахливий сон Потоцького. 2012. Полотно, олія. 100х80.
Кн. – 12278 Ж – 1119. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.3.80. М. Тимчук. Весна в старому місті. 2010. Полотно, олія. 65х70. Кн.–
11920 Ж–1078. ММП. [Фото автора].
Іл. 3.3.81. М. Тимчук. Вірменська церква. 2011. Полотно, олія. 30х25. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.82. М. Тимчук. Івано-Франківськ. 2012. Полотно, олія. 30х40. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 3.3.83. М. Павлюк. Площа Андрея Шептицького. 1998. Лінорит. д. 23.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.84. А. Шабунін. Івано-Франківськ. 1998. Офорт, травлений штрих. 20,5х30.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.85. А. Шабунін. Панорама Івано-Франківська. 1999. Офорт, травлений
штрих. 21х30. Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.86. А. Шабунін. Івано-Франківськ. Вулиця міста. 2001. Офорт. 21х30.
Приватна збірка. [Фото автора].
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Іл. 3.3.87.

А. Шабунін. Станиславів. 2003. Папір, пастель. 21х30. Приватна

збірка. [Фото А. Шабуніна].
Іл. 3.3.88. А. Шабунін. Станиславів. Колегіата. 2003. Папір, пастель. 21х30.
Приватна збірка. [Фото А. Шабуніна].
Іл. 3.3.89. А. Шабунін. Товариство «Сокіл». 2012. Офорт, травлений штрих.
24х16. Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.90. І. Панчишин. Архітектурна візія. 2013. Папір, авторська техніка. 30х40.
Приватна збірка. [Фото І. Панчишина].
Іл. 3.3.91. Т. Павлик. Одинока будівля. 2012. Папір, акварель. 57х62. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.92. Т. Павлик. Середмістя. 2012. Папір, акварель. 48х42. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.3.93. Б. Кузів. Рим. 2004. Папір, акварель. 30х40. Приватна збірка. [Фото
автора].
Іл. 3.3.94. А. Мельник. Вид на Колегіату. 2005. Папір, акварель. 30х40. Приватна
збірка. [Фото з інтернет-ресурсу. URL : http://report.if.ua/rozvagy/frankivsk-ufarbah-pidbirka-zhyvopysu-i-grafiky-chastyna-12/].
Іл. 3.3.95. А. Мельник. Бастіон. Зима. 2007. Папір, акварель. 30х40. Приватна
збірка. [Фото з інтернет-ресурсу. URL : http://report.if.ua/rozvagy/frankivsk-ufarbah-pidbirka-zhyvopysu -i-grafiky-chastyna-7/].
Іл. 3.3.96. А. Мельник. Вулиця Тринітарська. 2016. Папір, акварель. 40х22.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 3.3.97. В. Сандюк. Castelli. 2001. Папір, акварель. 30х19. Приватна збірка.
[Фото автора].
Іл. 3.3.98. В. Сандюк. Вечірній Краків. 2010. Папір, акварель. 20х30. Власність
художника. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.99. В. Сандюк. Краківські силуети. 2010. Папір, акварель. 30х40. Власність
художника. [Фото В. Сандюка].
Іл. 3.3.100. О. Козак. Івано-Франківськ. Площа Міцкевича. 2004. Папір, акварель.
20х30. Приватна збірка. [Фото автора].
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Ілюстрації до розділу 4
Іл. 4.1.1. Т. Павлик. Станиславівська Колегіата.1703–2003. 2003. Папір, акварель.
57х62. Гр.–2864 Кн–11376. ММП. [Фото автора].
Іл. 4.1.2. І. Панчишин. Скульптурна група «Олімпія». 1991. Полотно, олія. 89х61.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 4.1.3. І. Панчишин. Ратуша. 1993. Полотно, олія. 63х40. Власність художника.
[Фото І. Панчишина].
Іл. 4.1.4. В. Сандюк. Станиславів. 1997. Папір, акварель. 20х30. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 4.1.5. І. Роп’яник. На вулиці Курбаса. 2012. Полотно, олія. 60х60. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 4.1.6. М. Качур. Старий будинок у парку. 2014. Полотно, олія. 50х70. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 4.1.7. Б. Бринський. Вид на церкву св. Йосифа на Гірці. 2016. Полотно, олія.
50х70. Власність художника. [Фото автора].
Іл. 4.1.8. В. Сандюк. Івано-Франківськ. 1997. Папір, акварель. 40х24. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 4.1.9. Т. Павлик. Вірменська церква. 2012. Папір, акварель. 45х55. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 4.1.10. О. Заливаха. Вид з вікна майстерні. 1980. Полотно, олія. 90х55.
Власність родини О. Заливахи. [Аронець М. Опанас Заливаха : альбом. ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 2016].
Іл. 4.1.11. І. Роп’яник. Вид зі старого горища. 2008. Полотно, олія. 50х70.
Приватна збірка. [Ігор Роп’яник. Малярство : каталог / передм. М. Аронця. ІваноФранківськ, 2008. С. 1].
Іл. 4.2.1. М. Канюс. Ринкова площа. 1995. Полотно, олія. ІФКМ. [Фото з інтернетресурсу. URL : http://report.if.ua/uncategorized/Istoriya-v-kartynah/].
Іл. 4.2.2. В. Повшик. Станиславів. 2012. Полотно, олія. 60х90. Приватна збірка.
[Фото автора].
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Іл. 4.2.3. Р. Гургула. Місто. 2012. Картон, олія. 18х24. Приватна збірка. [Фото
автора].
Іл. 4.2.4. І. Панчишин. Брістоль. 1989. Полотно, олія. 67х87. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 4.2.5. Т. Павлик. Єзуїтський костел. 2012. Папір, акварель. 40х58. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 4.2.6. І. Панчишин. Архітектурний мотив.1993. Картон, олія. 63х40. Власність
художника. [Фото І. Панчишина].
Іл. 4.2.7. І. Панчишин. Дворик. 1989. Полотно, олія. 80х60. Власність художника.
[Фото І. Панчишина].
Іл. 4.2.8. І. Панчишин. Осоння. 1992. Полотно, олія. 60х80. Власність художника.
[Фото І. Панчишина]
Іл. 4.2.9. І. Панчишин. Катедральний собор. 1992. Картон, олія. 60х40. Власність
художника. [Фото І. Панчишина].
Іл. 4.2.10. І. Токарук. Дзеркало. 2000. Полотно, олія. 115х100. Приватна збірка.
[Фото з інтернет-ресурсу. URL : http://tokaruk.if.ua/?page_id=48].
Іл. 4.2.11. Б. Бринський. Надвечір’я. 2018. Полотно, олія. 50х70. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 4.2.12. Ю. Писар. Захід у місті. 2013. Полотно, олія. 55x40. Приватна збірка.
[Фото

з

інтернет-ресурсу.

URL

:

http://yuripysar.com/ua/gallery/landscape-

paintings/2013-2/?artwork=2173].
Іл. 4.2.13. М. Яремак. Ратуша. 2003. Картон, авторська техніка. 50х78. Приватна
збірка. [Фото автора].
Іл. 4.2.14. Б. Бринський. Старе місто. 2005. Полотно, олія. 60х80. Власність
художника. [Фото автора].
Іл. 4.2.15. В. Гривінський. Діамантова вулиця. 2004. Монотипія, друкарська
фарба.

30х40.

[Фото

з

інтернет-ресурсу.

URL

:

http://ifoonshu.com.ua

/index.php/chleny-spilky/hryvinskyi-volodymyr-yaroslavovych?id=379].
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Іл. 4.2.16. Р. Гургула. Ратуша. 2013. Картон, олія. 40х30. Приватна збірка. [Фото
з інтернет-ресурсу. URL : http://report.if.ua/rozvagy/frankivsk-u-farbah-pidbirkazhyvopysu-i-grafiky-chastyna-10/].
Іл. 4.2.17. Р. Гургула. Львів. Проспект Шевченка. 2015. Полотно, олія. 30х40.
Приватна збірка. [Фото автора].
Іл. 4.2.18. Ю. Писар. Ратуша. 2010. Полотно, акрил. 100х100. Приватна збірка.
[Фото

з

інтернет-ресурсу.

URL

:

http://yuripysar.com/ua/gallery/landscape-

paintings/2010-2/?artwork=1973].
Іл. 4.2.19. Ю. Писар. Перші секунди. 2011. Полотно, олія. 40х50. Приватна збірка.
[Фото

з

інтернет-ресурсу.

paintings/2011-2/?artwork=2044].

URL

:

http://yuripysar.com/ua/gallery/landscape-
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Іл. 2.2.3. М. Б.-З. Стенчинський. Галич з руїнами замку. 1847.
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Іл. 3.1.1. Я. Пстрак. Вид на вежу Корняктів, ратушу і костел Домініканів у Львові.
1900-ті рр.

Іл. 3.1.2. Я. Пстрак. Вид Успенської церкви у Львові. 1900-ті рр.
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Іл. 3.1.3. Я. Пстрак. Вид на площу Ринок. 1900-ті рр.
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226
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Іл. 3.2.4. Я. Лукавецький. Катедра в Станіславі. 1949.

232
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Іл. 3.3.2. В. Красьоха. Замкова дзвіниця. 2008.
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Іл. 3.3.3. В. Красьоха. Кирилівська церква. 2012.

Іл. 3.3.4. В. Красьоха. Києво-Печерська лавра. 2012.

255

Іл. 3.3.5. В. Красьоха. Видубичі. 2013.
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Іл. 3.3.61. І. Роп’яник. Вулиця Мазепи. 2007.

Іл. 3.3.62. І. Роп’яник. Середмістя. Вулиця Тринітарська. 2008.
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Іл. 3.3.63. І. Роп’яник. Вид на вулицю Шеремети. 2012.
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Іл. 3.3.70. І. Панчишин. Ратуша. 1992.
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Іл. 3.3.71. В. Лукань. Колегіата. 1999.

Іл. 3.3.72. В. Лукань. Розіп’ята Колегіата. 2000.
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Іл. 3.3.73. І. Токарук. Міраж. 2011.

Іл. 3.3.74. І. Токарук. Явління. 2012.
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Іл. 3.3.75. М. Якимечко. Станіславський мотив. 1997.
Іл. 3.3.76. М. Якимечко. Полудень у Львові. 1982.

Іл. 3.3.77. М. Якимечко. Архітектурний мотив. 1984.
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291

Іл. 3.3.81. М. Тимчук. Вірменська церква. 2011.

Іл. 3.3.82. М. Тимчук. Івано-Франківськ. 2012.
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Іл. 3.3.83. М. Павлюк. Площа Андрея Шептицького. 1998.

Іл. 3.3.84. А. Шабунін. Івано-Франківськ. 1998.
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Іл. 3.3.85. А. Шабунін. Панорама Івано-Франківська. 1999.

Іл. 3.3.86. А. Шабунін. Івано-Франківськ. Вулиця міста. 2001.
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Іл. 3.3.87. А. Шабунін. Станиславів. 2003.

Іл. 3.3.88. А. Шабунін. Станиславів. Колегіата. 2003.
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Іл. 3.3.89. А. Шабунін. Товариство «Сокіл». 2012.

Іл. 3.3.90. І. Панчишин. Архітектурна візія. 2013.
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Іл. 3.3.91. Т. Павлик. Одинока будівля. 2012.

Іл. 3.3.92. Т. Павлик. Середмістя. 2012.
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Іл. 3.3.93. Б. Кузів. Рим. 2004.

Іл. 3.3.94. А. Мельник. Вид на Колегіату. 2005.
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Іл. 3.3.95. А. Мельник. Бастіон. Зима. 2007.

Іл. 3.3.96. А. Мельник. Вулиця Тринітарська. 2016.
Іл. 3.3.97. В. Сандюк. Castelli. 2001.
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Іл. 3.3.98. В. Сандюк. Вечірній Краків. 2010.

Іл. 3.3.99. В. Сандюк. Краківські силуети. 2010.
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Іл. 3.3.100. О. Козак. Івано-Франківськ. Площа Міцкевича. 2004.

Іл. 4.1.1. Т. Павлик. Станиславівська Колегіата.1703–2003. 2003.
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Іл. 4.1.2. І. Панчишин. Скульптурна група «Олімпія». 1991.
Іл. 4.1.3. І. Панчишин. Ратуша. 1993.

Іл. 4.1.4. В. Сандюк. Станиславів. 1997.
Іл. 4.1.5. І. Роп’яник. На вулиці Курбаса. 2012.
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Іл. 4.1.6. М. Качур. Старий будинок у парку. 2014.

Іл. 4.1.7. Б. Бринський. Вид на церкву св. Йосифа на Гірці. 2016.
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Іл. 4.1.8. В. Сандюк. Івано-Франківськ. 1997.

Іл. 4.1.9. Т. Павлик. Вірменська церква. 2012.
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Іл. 4.1.10. О. Заливаха. Вид із вікна майстерні. 1980.

Іл. 4.1.11. І. Роп’яник. Вид зі старого горища. 2008.
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Іл. 4.2.1. М. Канюс. Ринкова площа. 1995.

Іл. 4.2.2. В. Повшик. Станиславів. 2012.

306

Іл. 4.2.3. Р. Гургула. Місто. 2012.

Іл. 4.2.4. І. Панчишин. Брістоль. 1989.
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Іл. 4.2.5. Т. Павлик. Єзуїтський костел. 2012.

Іл. 4.2.6. І. Панчишин. Архітектурний мотив. 1993.
Іл. 4.2.7. І. Панчишин. Дворик. 1989.
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Іл. 4.2.8. І. Панчишин. Осоння. 1992.

Іл. 4.2.9. І. Панчишин. Катедральний собор. 1992.
Іл. 4.2.10. І. Токарук. Дзеркало. 2000.
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Іл. 4.2.11. Б. Бринський. Надвечір’я. 2018.

Іл. 4.2.12. Ю. Писар. Захід у місті. 2013.
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Іл. 4.2.13. М. Яремак. Ратуша. 2003.

Іл. 4.2.14. Б. Бринський. Старе місто. 2005.
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Іл. 4.2.15. В. Гривінський. Діамантова вулиця. 2004.
Іл. 4.2.16. Р. Гургула. Ратуша. 2013.

Іл. 4.2.17. Р. Гургула. Львів. Проспект Шевченка. 2015.
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Іл. 4.2.18. Ю. Писар. Ратуша. 2010.

Іл. 4.2.19. Ю. Писар. Перші секунди. 2011.
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Таблиця А. 1.
Типологія міського пейзажу за сюжетно-тематичними ознаками у творчості
художників Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ століття
Зображення міських
ансамблів

Панорама міста

Архітектурні пам’ятки
як змістові і композиційні
домінанти твору

Руїни як наслідок воєнних
ушкоджень

Оборонна архітектура
як компонент історичного
середовища

Мотиви міських садиб

Я. Пстрак,
Я. Лукавецький,
О. Коровай,
В. Красьоха,
В. Сандюк,
В. Повшик, А. Мельник
М. Варення,
О. Коровай,
І. Токарук

Я. Лукавецький,
О. Коровай,
В. Хромей,
В. Красьоха,
Т. Павлик
Я. Лукавецький,
В. Сидорук,
М. Навроцький

М. Фіголь,
В. Красьоха,
В. Сандюк

М. Зорій,
П. Сахро,
О. Коровай,
В. Красьоха,
Б. Бринський

Віддзеркалення архітектурних В. Красьоха,
Б. Бринський,
об’єктів у воді

В. Красьоха. Колегіата. 2009.

І. Токарук. Моє місто. 1987.

Я.Лукавецький. Катедральний собор у Станіславі.1940.

В. Сидорук. Руїни міста Станіслава. 1945.

М. Фіголь. Замок Пернштейн. 1980.

П. Сахро. Стара Коломия. 1960.

В. Сандюк,
Ю. Писар

В. Сандюк. Міст на замок св. Ангела. 2002.
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Продовження таблиці А.1.
Перспективи вулиць

Провулки, подвір’я, околиці

Вид на місто зверху
з акцентами дахів, коминів,
верхівок дерев

Вид на місто з вікна

Індустріальні мотиви,
елементи технізації
(фабрично-заводські споруди,
електроопори)

М. Більчук,
В. Красьоха,
В. Повшик,
А. Мельник

Я. Лукавецький,
М. Зорій,
В. Красьоха,
Т. Павлик,
М. Качур
О. Сорохтей,
Ґ. Розмус,
О. Коровай,
О. Заливаха,
В. Сандюк,
Т. Павлик
О. Сорохтей,
О. Коровай,
О. Заливаха,
І. Роп’яник
М. Фіголь,
П. Боєчко,
О. Шеванюк,
М. Варення,
В. Голубєв

Новобудови

М. Варення,
В. Голубєв,
П. Боєчко

Фрагментарні компоненти
міської архітектури
(архітектурний декор, двері,
балкони, мансарди)

В. Сандюк,
І. Панчишин,
А. Шабунін

В. Красьоха. Стометрівка. 2012.

М. Качур. Старий будинок у парку. 2014.

В. Сандюк. Івано-Франківськ. 1997.

І. Роп’яник. Вид зі старого горища. 2008.

В. Голубєв. Хлорвініл. 1968.

П. Боєчко. Зима. 1980.

І. Панчишин Скульптурна група Олімпія. 1991.
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Таблиця А. 2.
Типологія міського пейзажу за ідейно-образним трактуванням у творчості
художників Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ століття
Документально-достовірні
зображення міста

Ретроспективний образ міста
як художній вимисел,
імітація стародавніх
фотографій і листівок,
стилізація зображень у дусі
старовинних гравюр
Місто як історична
фантазія, візія,
як ілюзорна реальність

І. Роп’яник,
А. Шабунін

М. Гаталевич,
В. Повшик,
А. Шабунін

М. Канюс,
В. Повшик,
Р. Гургула

І. Роп’яник. Дорога до Катедри. 2007.

А. Шабунін. Панорама Івано-Франківська. 1999.

В. Повшик. Станиславів.2012.

Метафоризація образу міста
як усвідомлення цінності його
історико-культурного
минулого

І. Панчишин,
І. Токарук

І. Панчишин. Срібне небо.1981.

Пейзаж-спогад,
представлений фрагментамии
автентичних будівель вулиць,
дворів

І. Панчишин

Архітектурні «каприччо»
як фантазійний вигляд
історичних будівель

І. Панчишин,
Т. Павлик

І. Панчишин. Брістоль. 1989.

Т. Павлик. Єзуїтський костел. 2012.
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Продовження таблиці А.2.
Місто через жанрові сцени за
участю його мешканців

Я. Пстрак,
О. Сорохтей,
А. Шабунін

Фрагментарний вид міста
із застосуванням прийому
кадрування

І. Панчишин,
І. Роп’яник,
В. Сандюк

А. Шабунін. Колегіата. 2007.

В. Сандюк. Краківські силуети. 2010.
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ДОДАТОК Б.
АНОТОВАНИЙ СЛОВНИК МИТЦІВ-ПЕЙЗАЖИСТІВ
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
БАРТЄНЄВ Віталій — живописець. Член НСХУ (2015). Народився 1967 р. в
Коломиї Івано-Франківської області. Навчався у художній студії Леоніда
Мельника (1980-ті рр.). Закінчив Одеське художнє училище імені М. Грекова
(1991), Академію образотворчого мистецтва та архітектури (1999; нині
Нацiональна академiя образотворчого мистецтва і архiтектури). Живе і працює в
Коломиї. З 1994 р. — експонент всеукраїнських виставок у Києві (1994; 1999;
2004; 2007), Львові (2004), Коломиї (2007; 2011; 2012; 2013) та в ІваноФранківську (2012; 2013). Працює в галузі станкового малярства.
Література: Коломийська асоціація мистців : альбом / авт.-упоряд. К. Каркадим. Коломия :
Логос, 2015. 184 с. (Мистецька Коломия).

БАСЮК Август — художник-живописець, скульптор, педагог. Народився
25 листопада 1938 р. в с. Рибне Тлумацького повіту (нині Тисменицького району
Івано-Франківської області). Художню освіту здобув у Косівському училищі
прикладного мистецтва та у Львівському інституті декоративного та прикладного
мистецтва (1965–1970; нині Львівська національна академія мистецтв). Учителі з
фаху: Роман Сельський, Дмитро Крвавич, Данило Довбошинський. З 1992 р.
викладає рисунок, живопис, композицію та скульптуру в Івано-Франківській
державній дитячій художній школі.

Працює в техніках станкового та

монументального малярства, скульптури.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

БІЛЬЧУК Микола (1928–2005) — художник-живописець, педагог. Народився
1928 р. у с. Западинці (нині Красилівського району Хмельницької області).
Навчався

у

Львівському

художньому

училищі

(1945–1948).

Закінчив

Станіславський педагогічний інститут (нині Прикарпатський національний
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університет імені Василя Стефаника), де й згодом викладав фахові дисципліни
(1959–1964). Працював в Івано-Франківській дитячій художній школі, з 1973 по
1986 рр. обіймав посаду директора школи. Жив і працював в Івано-Франківську.
Література: Кардаш Н. Етюди життя і творчості Миколи Більчука / за ред. Я. Довгана. ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 2013. 32 с.

БОЄЧКО Петро (1935–2010) — живописець, художник-монументаліст. Член
СХУ (1970). Народився 16 листопада 1935 р. в с. Гермаківка Борщівського повіту
Тернопільського воєводства (нині Борщівського району Тернопільської області).
Закінчив Львівське училище прикладного та декоративного мистецтва (1963).
Викладачі з фаху: Володимир Овсійчук, Роман Сельський. З 1963 р. жив в ІваноФранківську. Працював у галузі станкового та монументального мистецтва.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

БРИНСЬКИЙ Богдан — живописець. Член НСХУ (1995). Народився 16 жовтня
1960 р. у с. Долина Тлумацького району Івано-Франківської області. Закінчив
Івано-Франківський

педагогічний

інститут

(1988;

нині

Прикарпатський

національний університет імені Василя Стефаника). Викладачі: Михайло Фіголь,
Борис Щебряков. З 1988 р. працював художником-реставратором в ІваноФранківському художньому музеї (нині Музей мистецтв Прикарпаття). 1994 р.
здійснив стажування у Європейському центрі реставрації (Венеція). Викладав на
кафедрі

образотворчого

мистецтва

Інституту

культури

і

мистецтв

Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (2001–2009). Живе та
працює в Івано-Франківську. З 1989 р. — учасник всеукраїнських і міжнародних
виставок, пленерів, автор персональних виставок в Івано-Франківську (1990) та в
Києві (1998; 2000). Нагороджений дипломом міжнародного бієнале «Імпреза-93».
Література: Мельник В. Богдан Бринський : як жити без емоцій?! Тижневик Галичини. 1999.
4 лютого. С. 5.
Мельник В. Молитва та екстази Богдана Бринського. Перевал. 2005. № 3. С. 212–214.
Нас сім : Б. Бойчук, Б. Бринський, Б. Гладкий, В. Лукань, М. Павлюк, В. Сандюк, О. Чуйко :
каталог / авт. вступ. статті Л. Хом’як. Івано-Франківськ, 2013. 35 с.
Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті М. Аронець.
Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
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ВАРЕННЯ Микола (1917–2001) — живописець і графік. Член СХУ (1958),
Заслужений художник УРСР (1987). Народився 7 листопада 1917 р. у с. Калинове
Бахмутського повіту (нині Попаснянського району Луганської області); помер
23 червня 2001 р. в Івано-Франківську. Освіту здобув в Одеському художньому
училищі

імені

М. Грекова

(1936–1940;

викладачі: Леонід

Мучник,

Микола Павлюк, Данило Крайнєв). Закінчив Інститут живопису, скульптури та
архітектури імені І. Рєпіна Академії мистецтв у Ленінграді (1946–1952; викладачі:
Рудольф Френц, Владислав Анісович, І. Сорокін). Після закінчення художньої
академії художник пов’язав своє подальше життя із Прикарпаттям. Викладав у
Косівському училищі прикладного мистецтва (1952–1961). З 1961 по 1972 рр.
обіймав посаду директора Івано-Франківської дитячої художньої школи.
Викладав

фахові

дисципліни

на

художньо-графічному

факультеті

Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (1993–2001; нині
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Учасник
обласних (1954), республіканських (1957) і всесоюзних (1963) художніх виставок.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

ГАН Отто (1903–1942) — живописець та графік. Народився у 1903 (1904?) р. у
Станиславові (нині Івано-Франківськ); загинув у 1942 р. у Львові. Початкову
художню освіту отримав у Казимира Сіхульського; навчався у Краківській
академії мистецтв, згодом — в академії Фернана Леже в Парижі. Входив до
складу художньої групи «Артес», виставляв твори у Львові, Кракові, Лодзі,
Варшаві та інших містах.
Література: Пінчевська Б. Творча біографія Отто Гана та особливості вивчення творчого спадку
єврейських художників Східної Галичини. Judaica Ukrainica. 2012. Вип. I. С. 264–284.

ГОЛУБЄВ Василь (1921–2007) — живописець. Народився 2 квітня 1921 р. у
с. Кошево (нині Новосибірська область, Росія). Закінчив художню студію при
відділі культури м. Новосибірська (викладач Іван Тютіков). Жив і працював у
Калуші. З 1956 р. — учасник обласних, республіканських і міжнародних виставок,
автор персональних виставок (Івано-Франківськ (1983)).
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Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

ГОРДИНСЬКИЙ Святослав (1906–1993) — живописець, графік, сценограф,
історик і критик мистецтва, поет, перекладач. Народився 30 грудня 1906 р. у
Коломиї Коломийського повіту (нині Івано-Франківської області); помер 1993 р. у
Вероні, Нью-Джерсі, США. Навчався в академічній гімназії у Львові (1924).
Студіював рисунок і малярство в Мистецькій школі Олекси Новаківського (1924–
1927). Здобув фахову освіту в академії мистецтв у Берліні (1927–1928); в академії
Р. Жюльєна (у класі Жана-Поля Лоранса) (1928–1929), згодом — у Модерній
академії Фернана Леже в Парижі (1929–1930). У 1931 р., повернувшись на
Батьківщину, С. Гординський активно включився у мистецьке життя міжвоєнної
Галичини. Один із засновників Асоціації Незалежних Українських Митців
(АНУМ), організатор і рецензент численних мистецьких виставок. З 1926 р. —
учасник виставок у Львові, Парижі, Мюнхені, Нью-Йорку, Торонто, Римі. 1944 р.
переїхав до Мюнхена (Німеччина), від 1949 р. — до Верони (США).
Література: Волошин Л. Графіка і живопис Святослава Гординського (паризький період
творчості). Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1998. Т. ССХХХVІ : Праці Комісії
образотворчого та ужиткового мистецтва. С. 476–488.
Волошин Л. Рання графіка С. Гординського. Львів : Афіша, 2007. 187 с.
Волошин Л. Святослав Гординський — речник і репрезентант українського авангарду (до
питання про національну своєрідність авангарду в Україні) Українське мистецтвознавство :
матеріали, дослідження, рецензії / НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2009. С. 7–15.

ГОТЬ Богдан (1939–2005) — живописець, художник-монументаліст. Народився
6 серпня 1939 р. в Ходорові Бібрського повіту (нині Жидачівського району
Львівської області); помер 7 квітня 2005 р. в Івано-Франківську. 1969 р. вступив
до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині
Львівська національна академія мистецтв). Після завершення навчання жив в
Івано-Франківську. Художник-шістдесятник. Працював у галузі станкового та
монументального живопису.
Література: Лукань В. Богдан Готь : яке життя, таке й мистецтво… URL : http://www.
galychyna.if.ua/publication/culture/bogdan-got-jake-zhittja-take-i-mistectvo/.
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ГУРАЛЕВИЧ Іван (1934–2017) — живописець, графік, педагог. Народився
2 травня 1934 р. у Львові; помер 17 вересня 2017 р. у Долині. Мистецьку освіту
здобув у Львівському училищі прикладного мистецтва (1959; нині Львівський
державний коледж ужиткового та декоративного мистецтва імені І. Труша,
викладач Ірина Соболєва) та в Одеському педагогічному інституті (1987; нині
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Ушинського,
викладачі за фахом Віктор Єфименко). 1967 р. заснував у м. Долина дитячу
художню школу. Працював в царині станкового малярства та графіки. З
1960-х рр. — учасник вітчизняних і міжнародних художніх виставок. Персональні
виставки відбулись в Україні — у Долині (1967, 1984, 1996, 2001, 2004), Стрию
(1993), Львові (1999, 2002), Івано-Франківську (2000) та за кордоном — у Римі
(Італія; 1978), Греноблі (Франція; 1989), Ґданську (Польща; 2005).
Література: Іван Гуралевич. Живопис. Графіка : альбом. Івано-Франківськ, 2009. 18 с.

ДУБРАВА Еміліан (Doubrawa Emilian; 1889 — після 1939) — живописець.
Народився у м. Підгайці Підгаєцького повіту (нині Тернопільської області).
Навчався на відділі декоративного живопису Художньо-промислової школи у
Львові (1904–1906). Згодом фахову освіту здобував у Краківській академії
мистецтв (1906–1911; викладачі Юзеф Мегоффер та Станіслав Дембіцький). З
1913 р. проживав у Станиславові (нині Івано-Франківськ), де викладав рисунок у
Першій державній гімназії. Член мистецького об’єднання «Оріон» (1933–1939).
Працював у галузі станкового та монументального малярства. У 1930–1939 рр.
брав участь у художніх виставках у Станиславові та Львові.
Література: Бірюльов Ю. Еміліан Дубрава. Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького. Львів :
Літопис, 2008. Т. 2. С.181.
Biriulow J. Doubrawa Emilian. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych
przed 1966r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I–VI / pod. red.
M. Biernackiej. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2003. S 67.

ЗАБОРСЬКИЙ Орест — живописець, графік і педагог. Народився 2 лютого
1947 р. в Станіславі (нині Івано-Франківськ). Закінчив Одеське художнє училище
імені М. Грекова (1967); Український поліграфічний інститут імені І. Федорова
(1972; нині Українська академія друкарства). З 1974 р. викладав в Івано-
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Франківській дитячій художній школі. Живе та працює в Івано-Франківську. З
1969 р. учасник республіканських, всесоюзних і міжнародних виставок; автор
персональних виставок в Івано-Франківську (1986; 2014; 2015; 2017).
Література: Звіжинський А. Орест Заборський : художник і педагог. Місто. 2017. № 13. С. 104–
107.
Звіжинський А. Орест Заборський : робити виставки — не справа художника. URL :
https://zbruc.eu/node/71756.

ЗАЛИВАХА

Опанас

(1925–2007)

—

живописець,

графік,

художник-

монументаліст. Член НСХУ (1989). Лауреат Державної премії України
імені Т. Шевченка (1995); премії імені В. Стуса (1989). Заслужений художник
України (1999). Народився 26 листопада 1925 р. в с. Гусинка (нині Куп’янського
району Харківської області); помер 24 квітня 2007 р. в Івано-Франківську.
Навчався в Іркутському художньому училищі (1944–1946). Фахову освіту здобув
в Інституті живопису, скульптури та архітектури імені І. Рєпіна у Ленінграді
(1960). Викладачі з фаху: Андрій Мильніков, Віктор Орєшніков. Працював у
Тюменському (1960–1961) й Івано-Франківському художньому фонді (1961–
1965). Художник-шістдесятник. Відбував покарання за антирадянську агітацію та
пропаганду у таборах суворого режиму Мордовії (1965–1970). Працював у царині
станкового та монументального живопису. Персональні виставки відбулися в
Івано-Франківську, Львові (1962; 1988), Києві (1989). З 1989 р. — експонент
виставок в Україні та за кордоном (Торонто, Лондон, Нью-Йорк).
Література: Аронець М. Опанас Заливаха : альбом. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. 120 с.
Опанас Заливаха : альбом / упоряд. Б. Мисюга. Київ : Смолоскип, 2003. 160 с.
Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті М. Аронець.
Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

ЗОРІЙ Михайло (1908–1995) — живописець, графік, художник-монументаліст.
Народився 14 серпня 1908 р. у Станиславові (нині Івано-Франківськ); помер 14
липня 1995 р. в Івано-Франківську. Вивчав малярство у приватній школі
малярства Альфреда Терлецького у Кракові (1930–1932), згодом — у Краківській
академії

мистецтв

Ян Войнарський,

(1932–1934).

Ксаверій

Викладачі

Дуніковський,

з

фаху:

Казимир

Владислав Яроцький,
Сіхульський,

Стефан

Філіпкевич. У 1944–1952 рр. репресований за статтею «антирадянська агітація»
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(1989 р. — реабілітований). Член мистецького гурту «Зарево» (Краків, 1930-ті
рр.). Працював у галузі станкового та монументального малярства. З 1932 р.
учасник художніх виставок; автор персональних виставок в Івано-Франківську
(1995; 2003; 2013).
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Баран В. Михайло Зорій : літературно-художнє видання. Івано-Франківськ : Сімик, 2003. 272 с.

ІВАНЦЕВ Денис-Лев (1910–2003) — живописець, графік. Народився 5 березня
1910 р. у с. Делева Товмацького повіту Станиславівського воєводства (нині
Тлумацького району Івано-Франківської області); помер 13 червня 2003 р. в
м. Івано-Франківськ. Навчався у Владислава Яроцького (1930–1932), Фредеріка
Паутча (1932–1934). Закінчив Краківську академію мистецтв (1935); Інститут
ручних праць у Варшаві (1937). Викладачі: Станіслав Камоцький, Казимир
Сіхульський, Юзеф Мегоффер, Ксаверій Дуніковський. Член мистецького
об’єднання «Зарево» (Краків, 1930-ті рр.); Асоціації Незалежних Українських
Митців

(АНУМ)

(Львів,

1936).

Працював

у

царині

станкового

та

монументального живопису. З 1934 р. експонент мистецьких виставок у Львові
(1934; 1935; 1938; 1942), Станіславі (1941); автор персональних виставок в ІваноФранківську (1994; 2000).
Література: Мельник В. Свідок століття : Денис-Левко Іванцев. Образотворче мистецтво.
1998. № 2. С. 23–24.
Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті М. Аронець.
Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Аронець М. Денис-Лев Іванцев. Життя і творчість : монографія. Київ : Грані-Т, 2008. 160с.

КАНЮС Микола (1953–2004) — живописець, художник-реставратор. Член
НСХУ (1993). Народився 3 травня 1953 р. у с. Лисець Тисменицького району
(нині Івано-Франківської області); помер 21 вересня 2004 р. в Івано-Франківську.
Фахову освіту здобув на факультеті живопису Київського художнього інституту
(1980; нині Нацiональна академiя образотворчого мистецтва і архiтектури).
Викладачами з фаху були Валентина Виродова-Готьє, Віктор Григорьєв, Іван
Ковтонюк. Відтоді працював художником-реставратором Івано-Франківського
художнього музею (нині Музей мистецтв Прикарпаття), з 1983 р. — завідувачем
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відділу декоративно-прикладного мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого
музею. З 1987 р. обіймав посаду доцента кафедри образотворчого мистецтвав
Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (нині Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника). Жив в Івано-Франківську.
Працював у галузі станкового малярства та реставрації. З 1980-х рр. — учасник
всеукраїнських художніх виставок; автор персональних виставок в ІваноФранківську (1985), Торонто (1995).
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

КОРЕНЮК Андрій (1936–2010) — живописець, графік. Народився 1 грудня
1936 р. у с. Татарів Надвірнянського повіту (нині Яремчанського району ІваноФранківської області); помер 22 грудня 2010 р. у м. Коломия. Фахову художню
освіту отримав в Одеському художньому училищі імені М. Грекова (1962), згодом
— в Українському поліграфічному інституті імені І. Федорова (нині Українська
академія друкарства). Працював у Коломиї та в Івано-Франківську. Експонент
всеукраїнських групових і персональних художніх виставок.
КОРОВАЙ Олександр (1928–2011) — живописець. Член НСХУ (1970).
Народився 21 червня 1928 р. у с. М’ястківці (нині с. Городківка Крижопільського
району Вінницької області); помер 10 серпня 2011 р. в м. Івано-Франківськ.
Навчався у Київській художній школі імені Т. Шевченка (1944–1949; викладачі
В. Бондаренко, П. Сльота, Г. Титов). Художню освіту отримав в Одеському
художньому училищі імені М. Грекова (1952). Педагогами з фаху були Леонід
Мучник, В’ячеслав Токарев, Михайло Жук. Жив і працював в Івано-Франківську.
Працював у галузі станкового живопису. З 1952 р. — учасник обласних,
всеукраїнських і міжнародних мистецьких виставок, пленерів.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Олександр Коровай. Живопис : альбом / упоряд. М. Аронець. Івано-Франківськ : Лілея-НВ,
2010. 123 с.

КРАСЬОХА Василь — живописець. Член НСХУ (1984). Лауреат обласної
мистецької премії у галузі образотворчого мистецтва імені Я. Лукавецького
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(2009). Заслужений художник України (2014). Народився 12 березня 1954 р. у
с. Хряськ Маневицького району Волинської області. Упродовж 1965–1972 рр.
навчався у Республіканській художній школі імені Т. Шевченка у Києві. Фахову
освіту здобував на факультеті живопису Київського художнього інституту (1972–
1978; нині Нацiональна академiя образотворчого мистецтва і архiтектури).
Викладачами з фаху були Олександр Лопухов, Василь Гурін, Лев Вітковський. З
1978 р. живе та працює в Івано-Франківську, Києві. Працює в галузі станкового
малярства. З 1979 р. — учасник всеукраїнських, міжнародних виставок і пленерів.
Персональні виставки відбулись в Івано-Франківську (2001; 2007; 2008; 2014;
2018), Києві (2004; 2005; 2009), Луцьку (2004), Львові (2008), Рівному (2005) та
Острозі (2013).
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Василь Красьоха — художник правди : альбом / авт.-упоряд. М. Бендюк; авт. статей М. Бендюк,
Л. Шикірява, О. Гощук, Н. Бендюк, Т. Удіна. Остріг : видавництво Національного університету
«Острозька академія», 2014. 128 с.
Удіна Т. Несправний романтик Василь Красьоха. URL : http://www.volart.com.ua/art/krasoxa/.

КУЗІВ Богдан — живописець. Член НСХУ (2012). Лауреат обласної мистецької
премії в

галузі

образотворчого

мистецтва

імені Я. Лукавецького

(2015).

Народився 4 грудня 1965 р. у с. Озеряни Галицького району Івано-Франківської
області. Закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (1993;
нині Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).
Викладачі з фаху: Микола Канюс, Михайло Фіголь. Працює в галузі станкового
малярства. З 2004 р. експонент обласних, всеукраїнських і міжнародних
мистецьких виставок.
ЛУКАВЕЦЬКИЙ Ярослав (1908–1993) — живописець, графік, сценограф,
педагог, громадсько-культурний діяч. Член СХУ (1947). Народився 28 березня
1908 р. у Снятині Снятинського повіту (нині Івано-Франківської області); помер
14 травня 1993 р. у Снятині. Художню освіту здобув у Мистецькій школі Олекси
Новаківського у Львові (1928–1930), у приватній художній школі Альфреда
Терлецького (1930–1932). Студіював малярство у Краківській академії мистецтв
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(1932–1936). Викладачі з фаху: Владислав Яроцький, Казимир Сіхульський,
Стефан Філіпкевич, Фредерік Паутч. Член гуртка української творчої молоді
«Зарево» (Краків, 1930-ті рр.); Асоціації Незалежних Українських Митців
(АНУМ) (Львів). У 1936–1940 рр. заснував у Коломиї власну мистецьку школу.
Жив і працював у Коломиї (1936–1939), Станіславі (нині Івано-Франківськ)
(1939–1951) та Снятині (1956–1993). Працював у жанрах станкового малярства та
графіки, театральної сценографії. З 1931 р. експонент мистецьких виставок у
Коломиї (1931), Львові (1934; 1935); автор персональних виставок у Коломиї
(1936; 1992), Івано-Франківську (1990; 1991). У 2002 р. засновано обласну
мистецьку премію у галузі образотворчого мистецтва та архітектури імені
Ярослава Лукавецького.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Волошин Л. Ярослав Лукавецький. Малярство. Рисунки. Сценографія : альбом. Львів ; ІваноФранківськ : ЗУКЦ, 2008. 124 с.

ЛУКАНЬ Володимир — мистецтвознавець, живописець, графік. Член НСХУ
(2012). Народився 26 березня 1961 р. в м. Дрогобич Львівської області. Фахову
освіту здобув у Львівському державному інституті прикладного та декоративного
мистецтва (1984; нині Львівська національна академія мистецтв). Викладачі з
фаху — Мирон Вендзилович, Яким Запаско. Живе і працює в Івано-Франківську.
Працює в галузі ікономалярства на склі, станкового малярства, графіки та
декоративно-прикладного

мистецтва.

З

1982

р.

експонент

обласних,

всеукраїнських і міжнародних виставок. Персональні виставки відбулись
упродовж 1990-х — 2010-х рр. в Івано-Франківську, Дрогобичі (2000; 2004),
Бориславі (2005), Яремче (2007), Трускавці (2010) та Львові (2012).
Література: Нас сім : Б. Бойчук, Б. Бринський, Б. Гладкий, В. Лукань, М. Павлюк, В. Сандюк,
О. Чуйко : каталог / авт. вступ. статті Л. Хом’як. Івано-Франківськ, 2013. 35 с.

ЛУЧИНСЬКИЙ Владислав (Łuczyński Władysław; 1895–1941) — художник,
педагог. Народився 24 липня 1895 р. у м. Броди Бродського повіту (нині
Бродівського району Львівської області). У 1916–1921 рр. здобув фахову освіту на
архітектурному відділенні Львівської політехніки. У 1932–1939 рр. викладав
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рисунок у гімназії Станиславова (нині Івано-Франківськ). З 1933 р. входив до
мистецького об’єднання «Оріон» у Станиславові. У 1934–1939 рр. експонував
твори на виставках у Станиславові.
Література: Biriulow J. Łuczyński Władysław. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających (zmarłych przed 1966r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. Uzupełnienia i sprostowania do
tomów I–VI / pod. red. M. Biernackiej. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2003. S.
161–162.

МЕЛЬНИК Анатолій — живописець. Народився 9 грудня 1969 р. в м. Чортків
Тернопільської області. Фахову освіту здобув у Косівському технікумі народних
художніх промислів імені В. Касіяна (1985–1989) на відділі художньої обробки
шкіри. Учителі з фаху — Орест Заборський, Володимир Гуменюк, Анатолій
Калитко. Живе та працює в Івано-Франківську. Учасник всеукраїнських та
міжнародних виставок і пленерів, благодійних аукціонів; автор персональних
виставок у Празі (2001), Івано-Франківську (2017; 2018).
Література: Свередюк Р. Івано-Франківський художник Анатолій Мельник.
https://sverediuk.com.ua/ivano-frankivskiy-hudozhnik-anatoliy-melnik-ridniy-kray/.

URL

:

ПАВЛИК Тетяна — графік, живописець, фотохудожниця. Лауреат премії
імені М. Дерегуса (1998). Член НСХУ (1999). Лауреат обласної мистецької премії
в галузі образотворчого мистецтва імені Я. Лукавецького (2014). Заслужений
художник України (2017). Народилася 24 травня 1965 р. у м. Івано-Франківськ.
Художню

освіту

здобула

в

Українському

поліграфічному

інституті

імені І. Федорова (1988; нині Українська академія друкарства), відділ оформлення
та ілюстрації книги. Учителі з фаху — Олександр Брензей, Христина Саноцька,
Володимир Овчінніков, Василь Гурмак. Працює в галузі малярства, книжкової та
станкової графіки. З 1997 р. — експонент обласних, всеукраїнських і
міжнародних виставок, учасник пленерів; автор персональних виставок.
Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури України (2014).
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Тугай Л. Дорога додому Тетяни Павлик. Галичина. 2012. 12 травня (№ 67–68). С. 8.

ПАВЛЮК Микола (1953–2016) — графік, живописець, скульптор. Член НСХУ
(1993). Народився 13 серпня 1953 р. у селищі-3 Нагорського району Кіровської
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області, Росія; помер 5 вересня 2016 р. в Івано-Франківську. Закінчив Львівське
училище прикладного мистецтва імені І. Труша (1973; нині Львівський державний
коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша); Львівський
державний інститут прикладного та декоративного мистецтва (1980; нині
Львівська національна академія мистецтв). Викладачі з фаху: Всеволод
Трофимлюк, Тарас Драган, Валентин Борисенко. Працював у галузі станкового
малярства та графіки, скульптурної пластики. З 1982 р. — експонент
всеукраїнських і міжнародних виставок.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Нас сім : Б. Бойчук, Б. Бринський, Б. Гладкий, В. Лукань, М. Павлюк, В. Сандюк, О. Чуйко :
каталог / авт. вступ. статті Л. Хом’як. Івано-Франківськ, 2013. 35 с.

ПАНЧИШИН Ігор — архітектор-реставратор, графік, живописець, один із
засновників міжнародної бієнале «Імпреза» в Івано-Франківську (1989, 1991,
1993, 1995, 1997). Народився 9 грудня 1955 р. в м. Станіславі (нині ІваноФранківську). Закінчив архітектурний факультет Львівського політехнічного
інституту (1978; нині Національний університет «Львівська політехніка»). Живе в
Івано-Франківську. Один із ініціаторів міжнародної бієнале сучасного мистецтва
«Імпреза» (1989,1991,1993,1995,1997).
ПАНЬКЕВИЧ Юліан (1863–1933(1934?)) — графік, живописець, літератор.
Народився 4 липня 1863 р. у с. Устя-Зелене Бучацького повіту Тернопільського
воєводства (нині Монастириського району Тернопільської області). Загинув у
Харкові. Художню освіту здобув у Школі мистецтв у Кракові (1884–1885), яку на
той час очолював Ян Матейко, згодом студіював у Віденській академії
образотворчих мистецтв (1885–1887). Викладачі з фаху: Флоріан Цинк, Владислав
Лущкевич, Леопольд Лефлер. Творив на теренах Станиславівщини (Рогатин,
Станиславів, Надвірна, Угринів, Єзупіль) та Львівщини. Працював у галузі
станкового та монументального малярства.
Література: Нановський Я. Юліан Панькевич : нарис про життя і творчість. Київ : Мистецтво,
1986. 80 с.
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ПИСАР Юрій — живописець. Народився 10 жовтня 1985 р. у м. Рахів
Закарпатської

області.

Художню

освіту

здобув

в

Інституті

мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2008).
Живе та працює в Івано-Франківську. З 2008 р. учасник виставок в Україні та за
кордоном; автор персональних виставок в Івано-Франківську (2010; 2011).
ПОВШИК Володимир — живописець, графік. Член НСХУ (2003). Лауреат
обласної

мистецької

премії

в

галузі

образотворчого

мистецтва

імені

Я. Лукавецького (2009). Народився 2 жовтня 1964 р. в м. Заліщики Тернопільської
області. Закінчив Львівський державний інститут декоративного та прикладного
мистецтва (1990; нині Львівська національна академія мистецтв). Працює в галузі
станкового живопису та графіки. З 1990 р. — учасник обласних, всеукраїнських,
міжнародних мистецьких виставок і пленерів.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

ПСТРАК Ярослав (1878–1916) — живописець і графік. Народився 1878 р. у
с.Гвіздець Коломийського повіту (нині Коломийського району Івано-Франківської
області); помер 1916 р. у Харкові. Студіював малярство у Мюнхенській академії
мистецтв (1895–1899), згодом — у Берліні. Жив і працював у Львові. Працював у
царині станкового малярства та графіки, монументального мистецтва.
Література: Федорук О., Фіголь М. Радість і смуток Ярослава Пстрака : повість про художника.
Львів : Місіонер, 1997. 147 с.

РОЗМУС Ґеза (Rozmus Geza; 1898–1980) — живописець, графік. Народився
1898 р. в м. Будапешт (Угорщина), помер 1980 р. в м. Лодзь (Польща). Навчався
малярству у Варшавській академії мистецтв у майстерні Т. Прусковського (1923–
1929). З 1947 р. викладав у Львівському інституті прикладного та декоративного
мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). Проживав у
Станиславові (нині Івано-Франківськ) та Львові. Учасник мистецького об’єднання
«Оріон» (1933–1939). З 1930 р. — учасник художніх виставок у Станиславові,
Львові. Працював у галузі станкового та монументального малярства.
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Література: Лукань В. Станиславівський художник Ґеза Розмус. Вибрані статті про
мистецтво. Явища. Постаті. Імена : збірник статей. Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2009.
С. 145–149.

РОП’ЯНИК Ігор — живописець, фотограф, журналіст. Народився 25 жовтня
1957 р. у Станіславі (нині Івано-Франківськ). Закінчив факультет журналістики
Львівського університету імені Івана Франка (1983). Живе та працює в ІваноФранківську. Учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних художніх
виставок і пленерів; автор персональних виставок в Україні та за кордоном.
Працює в галузі станкового живопису.
САНДЮК Володимир — живописець. Член НСХУ (1998). Заслужений
художник України (2013). Народився 23 квітня 1970 р. в Івано-Франківську.
Закінчив Косівський технікум народних художніх промислів імені В. Касіяна
(1989; викладач Володимир Гуменюк) та Львівську академію мистецтв (1996;
викладачі з фаху — Олег Мінько, В. Дубовик). З 1992 р. бере активну участь в
обласних, всеукраїнських, міжнародних художніх виставках та пленерах. Працює
в галузі живопису та книжкової графіки, декоративно-прикладного мистецтва.
Нагороджений Третьою премією НСХУ (Київ, 2004); дипломом у номінації
«Повернення до глибин» ІІ Міжнародного проекту «Золота Муза-2009».
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Нас сім : Б. Бойчук, Б. Бринський, Б. Гладкий, В. Лукань, М. Павлюк, В. Сандюк, О. Чуйко :
каталог / авт. вступ. статті Л. Хом’як. Івано-Франківськ, 2013. 35 с.

САХРО Петро (1918–1987) — художник. Член СХУ (1970). Народився у
с. Рожнів Снятинського повіту (нині Косівського району Івано-Франківської
області); помер 6 липня 1987 р. у Коломиї. Навчався у Коломийській школі
деревного промислу (1932–1935), у Мистецькій школі Олекси Новаківського
(1935–1937). Фахову освіту здобув у Школі промислу артистичного і
декораційного у Львові (1938 р. школу перейменовано на Інститут штук
пластичних, а 1939 р. — на художнє училище). Жив і працював у Коломиї.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
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СИДОРУК Володимир (1925–1997) — живописець, театральний художник. Член
СХУ (1956). Заслужений художник УРСР (1985). Народився 3 січня 1925 р. в
м. Ржищів (нині Київської області). Помер 16 грудня 1997 р. в м. Ірпінь. Фахову
освіту здобув у Київській художній школі імені Т. Шевченка (1939–1941;
викладачі Іван Хворостецький, Георгій Киянченко). Після завершення служби
художником при обласному військоматі працював сценографом та декоратором у
театрі імені І. Франка в Станіславі (1945–1950; нині Івано-Франківськ). Працював
у галузі станкового живопису та театральної сценографії.
Література: Володимир Сидорук (1925–1997) : альбом / авт. вступ. статті Ю. Белічко, А. Ізотов.
Хмельницький : Галерея, 2007. 336 с.

СМОЛЬСЬКИЙ

Григорій

(1893–1985)

—

художник,

мистецтвознавець,

громадський діяч. Народився 2 грудня 1893 р. у с. Підгірки Калуського повіту
(нині Калуський район Івано-Франківської області); помер 1 грудня 1985 р. у
Львові. Освіту здобув у Мистецькій школі Олекси Новаківського у Львові (1922–
1930), в академії Колароссі в Парижі (1934–1935). Жив і працював у Львові.
Література: Григорій Смольський : альбом / авт.-упоряд. М. Ткаченко. Київ : Мистецтво, 1983.
78 с. (Художники України).
Григорій Смольський (1893–1985) : каталог ювілейної виставки : (малярство, графіка,
фольклорні дослідження, публікації, документальні матеріали) / авт.-упоряд. З. Грушовець,
Л. Волошин. Львів, 1994. 21 с.

СОРОХТЕЙ Осип-Роман (1890–1941) — живописець, графік, карикатурист,
педагог. Народився 28 лютого 1890 р. в с. Баранчиці Самбірського повіту на
Львівщині; помер 27 листопада 1941 р. у м. Станіславі. Закінчив початкову школу
та учительську семінарію у Станиславові (нині Івано-Франківськ) (1910).
Навчався на відділі графіки у Краківській академії мистецтв (1911–1914; 1918–
1920) під керівництвом Юзефа Панкевича, Станіслава Дембіцького. Викладав
рисунок

у

приватних

гімназіях

м.

Станиславова

(1920–1926;

1929–

1939), м. Снятина (1926–1928). Член Асоціації Незалежних Українських Митців
(АНУМ) (Львів). З 1931 р. — експонент виставок у Львові (1934; 1935; 1936;
1937), Станіславі (нині Івано-Франківськ) (1941).
Література: Мельник В. Такий гордий, такий трагічний талант. Західний кур’єр. 2000. 25 лютого
(№ 8). С.10.
Баран В. Тернистий шлях Осипа Сорохтея. Івано-Франківськ : Сімик, 2002. 51 с.
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Осип Сорохтей : альбом / упоряд. Благод. фонд підтримки та розвитку культурно-мистецьких
ініціатив «Руст» ; передм. О. Ріпко. Львів : Кварт, 2008. 234 с.

СОСЕНКО Модест (1875–1920) — живописець, художник-монументаліст.
Народився 28 квітня 1875 р. у с. Пороги Богородчанського повіту (нині
Богородчанський район Івано-Франківської області); помер 4 лютого 1920 р. у
Львові. Фахову освіту здобув у Краківській школі красних мистецтв (1896–1900),
Мюнхенській

королівській

академії

мистецтв

(1900–1902),

Паризькій

національній школі мистецтв (майстерня Леона Бонна) (1902–1904) як стипендіат
митрополита Андрея Шептицького. Жив і працював у Львові. Працював у галузі
станкового та монументального живопису.
Література: Свєнціцький І.Модест Сосенко. Прага : Видавництво української молоді, 1927. 14 с.
Волошин Л. Модест Сосенко — митець українського модерну (Роки студій : Краків, Мюнхен,
Париж). Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 2004. Т. ССХLVІІІ : Праці Комісії
образотворчого та ужиткового мистецтва. С. 191–210.
Семчишин–Гузнер О. Модест Сосенко і його спадщина : до 135-ліття від дня народження. URL
: http://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons _articles /35350/.

ТИМЧУК

Михайло

—

живописець.

Лауреат

обласної

премії

імені Я. Лукавецького в галузі образотворчого мистецтва (2013). Народився
1981 р. в с. Майдан Тисменицького району Івано-Франківської області. Художню
освіту здобув в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника (2004). Живе та працює в Івано-Франківську. Учасник
мистецьких виставок і конкурсів в Україні та за кордоном.
Література: Береговська Х. Михайло Тимчук. URL : https://arts.in.ua/artists/muzeum/.

ТОКАРУК Ігор — живописець. Член НСХУ (1990). Лауреат обласної премії
імені Я. Лукавецького в галузі образотворчого мистецтва (2005). Заслужений
художник України (2009). Народився 27 серпня 1954 р. у Станіславі (нині ІваноФранківськ). Закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені
Василя Стефаника (1980; нині Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника). Викладач з фаху — Михайло Фіголь. Експонент обласних,
всеукраїнських та міжнародних виставок. Працює в галузі станкового малярства.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
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ФІГОЛЬ Михайло (1927–1999) — живописець, графік. Член СХУ (1967).
Заслужений художник УРСР (1990). Лауреат премії імені В. Стефаника (1999).
Народився 18 жовтня 1927 р. у с. Крилос Галицького повіту Станиславівського
воєводства (нині Галицького району Івано-Франківської області); помер 25 травня
1999 р. в Івано-Франківську. Мистецьку освіту здобув в Інституті живопису,
скульптури та архітектури імені І. Рєпіна Академії мистецтв у Ленінграді (1955–
1961).

З

1964

р.

викладав

фахові

дисципліни

в Івано-Франківському

педагогічному інституті (нині Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника), а з 1991 р. завідував кафедрою образотворчого мистецтва та
креслення. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська сатирична
графіка кінця ХІХ — початку ХХ ст.» (1972); докторську дисертацію —
«Мистецтво Галича ХІІ–ХІV ст. (Історія. Типологія. Художні особливості)»
(1998). Працював у царині станкового живопису, графіки та мистецтвознавства.
Література: Михайло Фіголь : альбом / авт.-упоряд. О. К. Федорук. Київ : Мистецтво, 1989. 32 с.
Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті М. Аронець.
Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.
Лукань В. Начерки Михайла Фіголя. Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. 120 с.

ШАБУНІН Андрій — графік, живописець. Член НСХУ (1989). Заслужений
художник України (2017). Народився 10 серпня 1959 р. у м. Нев’янськ
Свердловської області (Росія). Навчався на факультеті промислового мистецтва
Харківського художньо-промислового інституту (1982; нині Харківська державна
академія дизайну і мистецтв). Викладачі з фаху: Анатолій Дяченко, Михайло
Шапошников. Працює в галузі графіки та малярства. З 1988 р. — учасник
обласних, всеукраїнських і міжнародних виставок.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

ШЕВАНЮК Олександр (1918–1996) — художник-живописець. Народився 30
серпня 1918 р. в с. Пилява Вінницького повіту (нині Тиврівського району
Вінницької області); помер 28 листопада 1996 р. Студіював малярство в художній
студії Григорія Синиці та в майстерні Івана Їжакевича у Києві. 1950 р. переїхав до
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Калуша, а з 1955 р. проживав у Станіславі (нині Івано-Франківськ). З 1957 р. —
учасник обласних, республіканських і зарубіжних мистецьких виставок.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

ЯКИМЕЧКО Микола — живописець, художник-монументаліст. Член НСХУ
(1990). Заслужений діяч мистецтв України (2017). Народився 9 травня 1963 р. в
Івано-Франківську. Закінчив Львівський державний інститут прикладного та
декоративного мистецтва (1986; нині Львівська національна академія мистецтв).
Викладачі з фаху — Теофіл Максисько, Михайло Курилич, Юрій Дворник.
Працює в галузі станкового та монументального малярства. З 1988 р. —
експонент обласних, всеукраїнських і міжнародних виставок.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96 с.

ЯРЕМАК Мирослав — художник-концептуаліст, дизайнер. Народився 7 травня
1963 р. в Івано-Франківську. Навчався у Косівському технікумі народних
художніх промислів (1978–1982). Художню освіту здобув у Львівському
державному інституті прикладного та декоративного мистецтва (1989; нині
Львівська національна академія мистецтв). Працює в галузі станкового малярства
та дизайну. Лауреат міжнародних бієнале «Імпреза» (1989; 1991; 1993). З кінця
1980-х рр. учасник художніх виставок, автор і куратор мистецьких акцій.
ЯСІНСЬКИЙ Мирослав — художник, педагог. Член НСХУ (1994). Заслужений
художник України (2013). Народився 14 лютого 1956 р. у с. Ковалівка на
Коломийщині Івано-Франківської області. Закінчив відділення обробки дерева
Косівського технікуму народних художніх промислів (1975). Фахову освіту
здобув у Львівському державному інституті прикладного та декоративного
мистецтва (1977–1982; нині Львівська національна академія мистецтв). Живе та
працює в Коломиї. Працює в царині живопису, ікономалярства, дереворізьблення.
З 1991 р.— учасник всеукраїнських і міжнародних мистецьких виставок, пленерів.
Література: Художники Івано-Франківщини : альбом / авт.-упоряд. Б. Губаль; авт. вступ. статті
М. Аронець. Київ : Образотворче мистецтво, 2002. 96.
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ДОДАТОК В.
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ. АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Публікації у фахових виданнях, в яких опубліковані
основні наукові результати дисертації:
1. Осадца М. Архітектурні пейзажі художників Прикарпаття періоду мистецьких
студій кінця ХІХ — початку ХХ століття. Мистецтвознавство’13 : збірник
наукових праць. Львів : СКіМ, 2013. С. 195–204.
2. Осадца М. Міська тематика в пейзажному малярстві Станіславщини 50—60-х
років ХХ століття: культурологічний аспект. Українська культура: минуле,
сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту /
упоряд. В. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2014. Вип. 20. Т. 2. С. 135–139.
3. Осадца М. Міські краєвиди у творчості іноземних художників на теренах
Івано-Франківщини (ХІХ — початок ХХ ст.). Мистецтвознавчі записки :
збірник наукових праць. Київ : Міленіум, 2015. Вип. 27. С. 288–298 (РІНЦ
Science Index).
4. Осадца М. Традиція зображення міського пейзажу в малярстві ІваноФранківщини

міжвоєнного

двадцятиріччя.

Вісник

Прикарпатського

університету. Серія : Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 30–
31. Ч.1. С. 108–113.
5. Осадца М. Тема міста в малярстві Івано-Франківщини 1960–80-х років:
тенденції втілення. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
: збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2015. Вип. 7. С. 119–125 (РІНЦ
Science Index).
6. Осадца М. Архитектурные изображения в иконописи Прикарпатья XVI—
XVIII веков. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15.
Искусствоведение. Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 2016. Вып. 2.
С. 19–35 (Web of Science Core Collection, Scopus, РИНЦ Science Index).
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7. Осадца М. Міський пейзаж у мистецтві графіки Івано-Франківщини кінця ХХ
— початку ХХІ століття: художньо-стильові особливості. Традиції та новації
у вищій архітектурно-художній освіті : збірник наукових праць. Харків :
ХДАДМ, 2018. Вип. 2. С. 76–79 (Index Copernicus, РІНЦ Science Index).
8. Осадца М. Інтерпретація міського краєвиду в малярстві Івано-Франківщини
кінця ХХ — початку ХХІ століття: стилістичні тенденції. Народознавчі
зошити. Львів, 2018. № 4 (142). С. 955–966.
Публікації, які засвідчують апробацію результатів дисертації:
9. Осадца М. Архітектурний пейзаж у творчості Юліана Панькевича. Наукова
дискусія: теорія, практика, інновації : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської
науково-практичної заочної конференції (м. Миколаїв, 29–30 серпня 2013 р.).
Миколаїв : Сopy Art, 2013. С. 70–72.
10. Осадца М. Архітектурні мотиви художників Прикарпаття періоду мистецьких
студій кінця ХІХ — першого десятиліття ХХ століття. Мистецька освіта:
минуле, сучасне, майбутнє (до 30-річчя кафедри образотворчого мистецтва
імені Михайла Фіголя) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Івано-Франківськ, 7–8 листопада 2013 р.). Івано-Франківськ,
2013. С. 203–210.
11. Осадца М. Городские пейзажи станиславских художников 1930–40-х годов:
традиции и новаторство. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў :
матэрыалы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (г. Мінск, 20–
21 лістапада 2014 г.). Мінск : Права і эканоміка, 2014. С. 90–92.
12. Осадца М. Міський краєвид у творчому доробку художників ІваноФранківщини початку ХХ століття: традиційність та ідентичність. Традиційна
культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та
міжрегіонального

суспільного

діалогу

:

матеріали

науково-практичної

конференції (м. Харків, 22–23 травня 2015 р.). Харків, 2015. С. 140–145.
13. Осадца М. Культура города в изображениях художников конца ХХ — начала
ХХІ века: новаторские приемы (на примере локальной ситуации Ивано-
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Франковска). Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк
дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
(г. Мiнск, 19–20 лістапада 2015 г.). Мінск : Права і эканоміка, 2016. С. 247–
250.
14. Осадца М. Урбаністичний пейзаж у графічному мистецтві Івано-Франківщини
кінця ХХ — початку ХХІ ст.: стильові особливості. Традиційна культура в
умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду
поколінь : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 травня
2016 р.). Харків : Точка, 2016. С. 180–187.
15. Осадца М. Городские пейзажи художников Ивано-Франковщины конца ХХ —
начала ХХІ века: к проблеме сохранения историко-культурного наследия.
Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў
VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (г. Мінск, 24–25
лістапада 2016 г.). Мінск : Права і эканоміка, 2017. Т. 1. С. 154–158.
16. Осадца М. Міський пейзаж у творчості Михайла Фіголя: тематика,
особливості художньої мови. Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному
просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла
Фіголя) : науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Івано-Франківськ, 18–19 жовтня 2017 р.). Івано-Франківськ :
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