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Урок 1.

Художнє життя Одеси в XIX ст.
Відкриття	школи	малювання	при	Товаристві	Витончених	Мистецтв.	
Товариство	Південноруських	Художників	—	центр	художнього	життя	міста.	

У 19 столітті художнє життя в Одесі протікало достатньо мляво — нечис-
ленні виставки, зрідка — візит заїжджої знаменитості, відсутність гарного 
міського музею... Але інерція провінційного буття долалася поволі. Генерал-
губернатор Одеси граф Коцебу (1862-1874 рр.) головну увагу приділяв впо-
рядкуванню міста. 

30 травня (за ст. ст.) 1865 року в Одесі відкрилася школа малювання. Газета 
«Одеський вісник» від 29 травня 1865 року № 114 помістила на своїх сторінках 
замітку, в якій запрошувала одеситів на відкриття школи і, супутню цьому за-
ходу, виставку «предметів витончених мистецтв». У її змісті також сказано, що 
ця подія відбудеться по вул. Коблевській, в будинку Райха. Там також можна 
буде купити програму школи за 25 копійок і каталог виставки, плата за на-
вчання становитиме 3 крб. на місяць, але працюватиме і безкоштовна неділь-
на школа, «в школу запрошуються так само і пані».

З моменту відкриття школа зайняла особливе положення в історії худож-
ньої освіти в Росії – вона не була приватним навчальним закладом. Одеська 
малювальна школа була відкрита Товариством Витончених Мистецтв при за-
ступництві відомих в місті осіб. Товариство було добровільною громадською 
організацією, склад якої постійно мінявся, мінявся і об'єм пожертвувань. 
Тому школа періодично зазнавала матеріальних труднощів. Спочатку дово-
дилося орендувати приміщення і при цьому забезпечувати навчальний про-
цес необхідними умовами і реквізитами. Відсутність постійної адреси тяж-
ким тягарем лягала на плечі організаторів школи. Її перші вчителі працювали 
безкоштовно, ось їх імена: Ф. Мальман, П. Боні, Ц. Боні, Р. Хайнацький, Р. 
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Федоровець, І. Мічурський, А. Нейман, Р. Ніель, В. Фон-Рентель, М. Па-
ламаренко, Н. Крушинський. У перший рік навчання кількість учнів дося-
гло 190 чоловік, з них всього лише 33 платило за навчання. З кожним роком 
охочих вчитися ставало більше. Збільшується і кількість предметів: ліплен-
ня, анатомія, живопис маслом, історія мистецтв. Допомога школі поступала 
від величезної кількості співчуваючих, серед них архітектори Ф. Боффо, Л. 
Оттон, Ф. Гонсіоровський; відомі своєю добродійністю в місті представники 
вищого світу Гагарін, Толстой, Маас, Манук-бей. Міська митниця звільнила 
гіпсові зліпки, що ввозилися з-за кордону, і витвори мистецтва для школи від 
митних зборів. З часом в будівлі Біржі школа почала влаштовувати виставки 
робіт учнів. Це були досить значні вернісажі за обсягом: в одному з докумен-
тів за 1873 рік указується 195 робіт від 159 учнів, кращі малюнки (67 шт.) віді-
слані в Петербурзьку Академію мистецтв, кращі учні нагороджувалися меда-
лями. Так школа щорічно доводила свою самостійність і затверджувала свій 
авторитет у суспільстві.

Змінити положення школи допоміг Великий князь Володимир Олексан-
дрович, який на початку 1876 року доручив таємному радникові Бухаріну 
«висловити одеській міській думі своє бажання бачити школи Товариства ви-
тончених мистецтв на міцнішому грунті, – наданням в центрі міста місця, на 
якому Товариство могло б побудувати зручне для них приміщення». 18 травня 
1876 року міська Дума розглянула питання про надання школі в центрі міста 
місця для будівництва будівлі школи і ухвалила: надати місце і будинок на 
Преображенській вулиці, де поміщалася лікарська Управа. Але за умови, що 
передача місця відбудеться тоді, коли Товариство витончених мистецтв ма-
тиме достатню суму для споруди будівлі школи. Звичайно, субсидій і внесків 
не вистачало, тоді в 1879 році була відкрита між членами Товариства і люби-
телями витончених мистецтв передплата для складання необхідного капіталу. 
Проте пожертвування поступали і від інших громадян Одеси, найпростішого 
походження, що співчували великому почину. Коли сума досягла 22 тис. ру-
блів, «завдяки освіченій участі» міського голови Г. Г. Маразлі, місце на вул. 
Преображенській було передане Товариству витончених мистецтв. А 22 трав-
ня 1883 року був покладений перший камінь майбутньої будівлі художньої 
школи. У 1885 році школа вже перейшла у власне приміщення.

От так зусиллями одеситів самих різних рангів і соціального походження 
була побудована в Одесі школа малювання, якою в майбутньому призначено 
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було стати славетною «грековкой». Зараз ця будівля руйнується, тим часом 
саме вона представляє цінність для істориків, краєзнавців, художників і його 
сучасних мешканців – як найперша будівля школи (майбутнього училища) 
і як будівля, в якій в різний час перебували, вчилися, працювали відомі ді-
ячі культури І.К. Айвазовський, В.В. Верещагин, І.Є. Рєпин, К.К. Костанді, 
Б.В.˙Едуардс, Р. А. Ладиженський, Р. Р. Судновський, М. Врубель, Т. Я. Двір-
ників, Л. Пастернак, І. Бродський, П. Волокидін, Н. Альтман, Д. Бурлюк, А. 
Шовкуненко. У цих стінах працювали відомі учені, професори Новоросій-
ського Університету византолог Н. П. Кондаков, А. А. Павловський, А. І. Це-
гельників, Б.В. Варнеке, М. І. Мандес. І це далеко не всі імена відомих куль-
турних діячів, хто, так або інакше, був пов'язаний з одеською малювальною 
школою. У її приміщенні знаходилися унікальний гіпсовий фонд, натюр-
мортний фонд і бібліотека, які поповнювалися з 1865 року на пожертвування 
громадян Одеси, як титулованих, так і простих смертних. Траплялися дару-
вання від солідних петербурзьких і московських установ та персон, до біблі-
отеки, наприклад, поступали книги від Експедиції виготовлення державних 
паперів, Московського археологічного суспільства, Імператорської Академії 
мистецтв, Імператорського Ермітажу і самого «Його Імператорської Велич-
ності Государя Імператора». Як наочну допомогу школі жертвували малюнки, 
гравюри, картини відомих майстрів. Частина уцілілих творів знаходиться в 
одеському художньому музеї на Софіївській, доля багатьох невідома. 

Одеське малювальне училище (школа) після 30 грудня 1899 г. стало Ху-
дожнім училищем Товариства витончених мистецтв.

У 1890 р. в Одесі було створено Товариство південноруських художників 
(ТПРХ), найбільше творче об'єднання на території України кінця 19 — по-
чатку 20 століть. Тривалий час воно залишалося центром художнього життя 
міста. Організація мала статус Незалежного творчого об'єднання одеських 
художників. У числі засновників і найбільш активних членів об'єднання 
– відомі художники: К.К. Костанді (1850-1921), Г.А. Ладиженський (1853-
1916), Б.В. Едуардс (1860-1924) і ін. Великий внесок у діяльність організації 
внесли представники молодшого покоління одеських художників: Г.С. Го-
ловков (1863-1909), Т.Я. Дворников (1862-1922), П.А.Нілус (1869-1943). За 
три десятиліття своєї діяльності в організації було 87 дійсних членів і більше 
280 художників брало участь у виставках і культурних акціях ТПРХ. Товари-
ством було організовано більше ста виставок (включаючи річні, пересувні, 
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добродійні і˙ін.). Члени об'єднання брали участь у виставках ТПХВ, всеро-
сійських (наприклад, Нижній Новгород, 1896 р.) міжнародних (наприклад, 
Всесвітня виставка в Парижі, 1900 р.). До Одеси на виставки ТПРХ привози-
ли свої роботи відомі художники Москви, Петербурга, Варшави, Риги, Киє-
ва, Полтави тощо. В різний час на виставках ТПРХ можна було бачити роботи 
В.А.Сєрова, І.І.Левітана, Н.І.Мурашко, Н.К.Пімоненко, В.В. Кандинського і 
багатьох інших прославлених вітчизняних художників. 

Товариство грало значну роль у суспільно-культурному житті Одеси. Ба-
гато його членів брали участь в Одеському товаристві витончених мистецтв, 
були викладачами Малювальної школи, що існувала при цьому товаристві (з 
1900 р. – Одеське художнє училище). ТПРХ брав участь в створенні Міського 
музею витончених мистецтв (тепер Одеський художній музей). У 1898 році 
за ініціативою ТПРХ було створено Одеське літературно-художнє товариство 
(1898-1904). Товариство існувало до 1922 року. У 1922 р. на базі ТПРХ було за-
сноване художнє об'єднання – Товариство імені К.К. Костанді, який очолю-
вав ТПРХ з 1902 по 1921 рік. Творчість багатьох художників ТПРХ відрізняють 
тонкі вишукані колірні рішення, камерність, ліризм. Найбільш популярний 
жанр – пленерный пейзаж. Традиції ТПРХ мають продовження в творчості 
сучасних одеських художників. В Одеському художньому музеї зберігається 
й експонується якнайповніша і представницька колекція робіт художників 
– членів Товариства південноруських художників (ТПРХ). Одним з безпере-
чних достоїнств ТПРХ була відсутність кастової замкнутості, відвертість для 

П.Нілус	«Лакей.Ранок» М.	Кузнєцов		

«Портрет	Ф.І.˙Шаляпіна»

Є.Буковецький	«Портрет	

І.О.	Буніна»
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всіх охочих взяти участь у виставках — від маститих академіків до юних де-
бютантів, що вчилися в Одеській малювальній школі. Серед художників, чий 
творчий шлях починався на виставках ТПРХ, — такі визначні майстри мис-
тецтва ХХ століття, як В. Кандинський, Н. Альтман, В. Баранов-Россине, Д. 
Бурлюк, П. Волокідін і А. Шовкуненко. Молоді художники, яким тісно було 
в рамках сталих правил, а часто, до того ж, важко пробитися через відбір журі, 
вирішили проводити свої власні виставки. Початок був покладений весною 
1909 року, потім слідували весняні виставки 1913 і 1914 років. 

Найцікавішою і значнішою була експозиція 1914 року, із залученням ху-
дожників з Москви, Петербургу, мюнхенської групи на чолі з В. Кандинським 
і ін. З одеситів брали участь художники лівого напряму, зокрема М. Гершен-
фельд, А. Нюренберг, С. Олесевіч. Утішно, що ядро виставки складають твори 
групи місцевих молодих художників, по ступеню інтересу нітрохи не посту-
пливих групі «Бубнового валета» і іноземним учасникам виставки, — писала 
авторитетний одеський критик Марія Симонович. 

Рекомендована література
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Афанасьєв	 В.А. Товариство Південноросійських художників.-К.:Держвидав, 
образотворче мистецтво і муз.література, 1961;
Кириак Костанди и художники-греки в Одессе/Фил. Фонда греческой 
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Урок 2.

Товариство незалежних художників
Товариство	незалежних	художників:	виставка	молодих	художників	у	1916	р.	
С.	Фазіні,	Т.	Фраєрман,	А.	Нюренберг	та	інші.	Повернення	картин	«незалеж-
них»	на	батьківщину.

У 1915 році у зв’язку з подіями Першої світової війни весняна виставка не 
відбулася. Проте восени 1916-го виставка молоді, що відкрилася в Міському му-
зеї, знов привернула загальну увагу. Критики охрестили її виставкою незалеж-
них. Деякі художники були відомі по колишніх виставках — М. Гершенфельд, 
Г. Бострем, І. Малік, брати Амшей і Давид Нюренберги, С. Олесевіч; інші, як 
П. Сегаль, Н. Соколік (під псевдонімом Соколіні), вперше показали свої ро-
боти. Товариство незалежних художників оформилося і серйозно заявило про 
себе на початку 1917 року. Очолив її Гершенфельд. Серед найбільш помітних 
фігур — С. Фазіні (О. Файнзільберг), Т. Фраєрман, А. Нюренберг. Товариство 
провело декілька виставок, остання з яких відбулася взимку 1919–1920 років. 
Склад учасників залишався достатньо різнорідним: тут були і представники 
південноросійських художників, і послідовники найрізноманітніших течій у 
живопису, від помірного імпресіонізму — до кубізму. Пошуки нового привер-
нули до молодої громади інтелігенцію, любителів живопису і критиків. Неза-
лежні багато в чому змінили місцеве художнє життя вже одним фактом свого 
існування. Невідомо, як би розвивалося образотворче мистецтво Одеси далі 
— в 1919–1920 роки багато художників, не чекаючи нічого хорошого від при-
йдешніх змін, емігрували. Щорічні виставки ТПРХ і Незалежних в 1919-му 
виявилися останніми. Роботи багатьох членів ТПРХ зберігаються в музеях і 
приватних зборах, їх знають і цінують. Гірше йде справа з Товариством неза-
лежних художників — так звані формалісти багато десятиріч були не в честі, 
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імена більшості забуті або напівзабуті, а спадщина розсіяна по всьому світу — в 
Одесі не залишилося майже нічого. До недавнього часу відомі були буквально 
лічені картини і малюнки. І тут починається новий, майже містичний, сюжет. 
Літом 2002 року в художньому музеї Тель-Авіва відбулася велика виставка, на 
якій вперше були показані одеські незалежні з колекції Я. Перемена. 

Я. Перемен підтримував молодих єврейських художників і систематично 
купував їх роботи на виставках. До моменту від’їзду з Одеси в грудні 1919 року 
його колекція живопису і графіки незалежних налічувала більше 200 творів. 
В Одесі про існування колекції дізналися із замітки в ізраїльській пресі, що 
промайнула незадовго до виставки. Потім в бібліотеці ім. Горького, завдяки 
О.І.Ільф (доньки Іллі Ільфа та племінниці Сандро Фазіні), з’явився ілюстро-
ваний каталог виставки. Можливо, попереду багато сумісних відкриттів, як для 
Ізраїлю, так і для Одеси. А в 2010 році дійсно відбулася подія: колекція Я. Пере-
мена була виставлена на аукціоні «Сотбі», де наш співвітчизник купив третю 
частину колекції (86 картин). Отже, є надія, що одесити побачать цю колекцію.

Рекомендована література
Общество Независимых художников в Одессе. Библиографический указатель/ 
Сост.О.М.	Барковская. Одесса: ОГНБ им.˙Горького, 2004
Черный квадрат над Черным морем: материалы к истории авангардного искус-
ства Одессы ХХ в.[Сб.] /ОГНБ им.Горького; Одесса: Друк, 2001
Лущик	С.З.	Одесские салоны Издебского и их создатели. Одесса: «Негоциант», 
2005
Зинько	Феликс. Отец русского футуризма. Одесса: «Оптимум», 2009

А.	Нюренберг	«Шарж	на	

Якова	Перемена»

Т.	Фраєрман	«Жираф» С.	Фазіні	«Жанетта	з	

собачкою»
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Урок 3.

Образотворче мистецтво Одеси
Формування	професійної	художньої	школи.	Сприйняття	імпресіоністичних	од-
кровень	паризької	школи;	втiлення	вiчних	iдей	любовi,	дружби,	краси	у	творах	
одеських	митців.	Абстрактний	i	метафiзичний	живопис	(нонконформісти).	
Графіки	та	скульптори	Одеси.

Одеса заснована за часів класицизму два столiття тому на мicцi давнiх 
цивiлiзацiй. Тут живе пам'ять про гармонiйнi пропорцiї Еллади. Apxiтектypa 
спiвмiрна людинi. Iдеальна геометрiя мicтa об'єднує: людину з ритмами струк-
турованого, оформленого Космосу i тим самим протиставляє себе Хаосу мор-
ської стихiї. Хаос i Космос подiбно магніту створюють особливий енергетич-
ний простiр, який втiлює в собi життя у всіх його проявах. Сконцентрована 
на межi води i землi величезна енергiя i пам'ять часiв народжують i залучають 
сюди великих художникiв. 

У художньому училищi давав майстер-класи чарiвник марини І. Айва-
зовський. В Одесi виросли вiдкривачi нових шляхiв у мистецтвi М. Врубель 
i В. Кандинський. В художньому училищi навчались «батько футуризму» 
Д. Бурлюк, вiдомий графiк Є.Кiбрик, викладали художники-педагоги М. Жук, 
П. Волокiдiн, O.Шoвкуненко, М. Муцельмахер, Т. Фраєрман. У мистецтвi 
Одеси поєднуються i взаємозбагачуються культури багатьох народiв (тут жи-
вуть люди 121 нацiональностi). Мiсто-порт вiдкрите Заходу i Сходу. 

Професiйна художня школа Одеси формується в другiй половинi XIX ст. 
(1865 р.) Вона заснована на традицiї класичного мистецтва. 

Живопис Одеси XIX-XX ст. прославлено пейзажним жанром, що не пе-
рестає домiнувати до нашого часу. Початок пленеру пов'язаний з iм'ям 
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К. Костандi i живописцiв Товариства пiвденно-руських художникiв. У 
програмi художнього училища не було пейзажу. На прикладi античної скуль-
птури вчили тонко відчувати і передавати тон. Одеса — мicтo живописцiв, 
тому що тут особливе свiтло. Якщо, за словами П. Флоренського, «колiр — це 
поєднання божественного свiтла з найтоншими частками земного пилу (ма-
терії)», то повiтря Одеси мiстить у собi бiльш тонку i чисту стихiю — воду. 
Можливо тому палiтра одеських живописцiв особливо очищена і прояснена. 
Рух — це форма iснування життя. Море — його найбiльш адекватне втiлення. 
В просторi Одеси примножується сонце, вiдбите в мiльярдах лiнз хвиль 
Чорного моря. Вода, як хмари, змiнюється на очах. Сприймаючи це в рит-
мах кольорових плям, лiнiй, тональних градацiй, художники вiдображають 
мiнливий вiзерунок єдиної «Maтерії світу», в яку ми вci вписанi. Художнiй 
твip дає iмпульс усвiдомлення єдностi людини i Bcecвiтy, проявленого в 
безкiнечному розмаїттi енергетичних планів. Одеса — iдеальне мicцe для пле-
нерного живопису. 

Iмпресiонiстичнi одкровення паризької школи були сприйнятi тут як 
рiднi не тiльки сто pоків тому, але i пережили вiдродження в 1950-i роки 
(В. Синицький, Заслужений дiяч мистецтв України М. Шелюто, Народний 
художник СРСР М. Божiй, Л. Токарева-Александрович) i мають блискучих 
майстрiв у наш час. 

У живопису Д.˙Фрумiної, Народного художника України А.˙Гавдзинсь-
кого, О.˙Гавдзинської, Заслуженого художника України В.˙Литвиненко, 
Т.˙Литви ненко, В.˙Жураковського, В.˙Путейка, Т.˙Єгорової, Є.˙Kaмінського, 
Ю.˙Богатиренка, В.˙Людвiка часто зникають межi мiж простором i предме-
том. Cвіт знаходить гармонiйну цiлiснiсть i просвiтленiсть. Зливаючись з при-
родою, людина прилучається до її гapмонії. 

В часи екологiчної кризи, коли люди забули Природу, пейзажний жанр 
доволi актуальний. Biн становить своєрiдну iкону, на яку глядач може диви-
тись закоханими очима митця. Cyчаcнe мистецтво Одеси cтоїть на плечах 
богатирiв, чий новаторський пошук почався півсторіччя тому. Лідери –О. Ац-
манчук, Народний художник СРСР М. Божій, народний художник України 
В. Токарєв, Заслужений діяч мистецтва України С. Божiй, Заслуженi худож-
ники України В. Власов, Г. Крижевський, М. Тодоров, К.Фiлатов, О. Попов 
i О. Фрейдiн створили велику картинну форму, зумiли поєднати минуле з 
вiчним. Тим самим здiйснити в мистецтвi ритуал примирення життя та cмepтi. 
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Ми сповненi гордостi за наших попередникiв i являємо їх свiтy, як давнi 
римляни показували портрети пращурiв пiд час ритуалiв для ствердження 
своєї сили. Мистецтво — сфера духу, а дух — вiчний. Пiзнiше з вишуканої, але 
похмурої Пiвнiчної Пальмiри в сонценосну Пiвденну повернулися майбутнi 
корифеї — Заслужений дiяч мистецтв України Ю.Єгоров, Заслуженi худож-
ники України О. Слєшинський, В.Фiлiпенко, В. Цюпко, майстри О. Воло-
шинов, Ю. Коваленко, А. Шопiн, П. Шилов, Г. Палатнiков. Приїхав з Хар-
кова майбутнiй Народний художник України А. Лоза. Картини О. Шелюто, 
Г. Малишева, В. Мацкевича наповненi вiтальною силою, тому укорінені в 
рiдний грунт. У нашому живопису немає песимiзму, він життєстверджуваль-
ний. Вiд безпосереднього сприйняття природи вони звернулися до втiлення 
iдеї. Стилiстика їхньої художньої мови може бути визначена як експресiонiзм 
у широкому значеннi. Основою є композицiя. Природа слугує могутнім 

Володимир	Синицький

Альбін	Гавдзинський

Микола	Шелюто

Віктор	Жураковський
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iмпульсом для прояву творчих засад неповторної особистостi та втiлюється 
в iндивiдуальнiй художнiй формi. Поряд з iнтepecoм до Сезанна й iнших 
постiмпресiонiстiв вiдбувається активне освоєння культури минулого: Дав-
ньої Pyci, проторенесансу тощо. Актуальний неопримiтивiзм, з властивою 
йому споконвiчною безпосереднiстю, можливiстю для кожного створювати 
свiй первiсний, дозволяє особистiсний спосiб втiлення iдеї (Ю. Коваленко, 
почасти Ю.Єгоров). 

Митцi створюють тематичнi картини, що поєднують у собi cтaнкoвicть 
i монументальнiсть. Масштабнiсть образiв визначається романтичною ду-
шевною настроєнiстю. Художники втiлюють вiчнi iдеi любовi, дружби, кра-
си. Романтизм виявлявся навіть у творах на «офiцiйнi» теми, зокрема, у ро-
мантизації революції (Токарев, Божiй, Ацманчук, Фiлатов). Мистецтво над 
полiтикою, коли великiй митець береться за соцiальну тему, воно переростає 
у злободенне, адже романтики прагнуть до ідеального — вічного. 

Олександр	Фрейдін

Михайло	Тодоров

Григорій	Крижевський

	Володимир	Власов
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Не втрачає актуальностi мотив подорожi за обрії у незнане прекрасне. По-
дорож — пiзнання свiтy на рiзних рiвнях, не тiльки по горизонталi землi, але 
й по вертикалi духу (Єгоров «Незабаром вiдправляємося»; Власов «До нових 
берегiв»; Волошинов «Маяк»; Лоза «Маяк»). 

Олiмпiєць Ю.Єгоров пише стихії вогню (сонце), води (море), повiтря й 
землi. Художник намагається передати глобальнiсть свiтоустрою, зберiгаючи 
при цьому максимальну переконливiсть конкретного мотиву. Живописнi 
персонажi Єгорова вiдчутнi у своїй пластичнiй повновагостi, в гармонiйному 
єднаннi з природою. У творчостi Юрiя Миколайовича є також монументальнi 
мозаїчнi панно i гобелени. 

Герої картин В. Кабаченка ширяють у небi, вiдкривають вікна свiтла, 
плавають у водах, ковзають по нитках-дротах, протягнених у небесах. Це 
подорож душi художника. Немає прямої перспективи, що привязує нашу 
свiдомiсть до обрiю. Простiр розкритий у безмежнiсть. Академiчна oсвіта 

Юрій	Єгоров

Орест	Слешинський

Юрій	Коваленко

Валентин	Філіпенко
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дозволяє берегти гуманiстичний напрямок в мистецтвi. Нашi митцi здатнi пе-
редати iдеальний образ людини, котрий створений за образом Бога. Їх мета – 
гармонiя. Гармонiя — це взаємозв'язок мiж людьми, зв'язок з природою та Бо-
гом. У картинах майстрiв Одеси бачимо передане вiдчуття єдностi з прекрас-
ним, вiчним. Miкрокосм (людина) єдиний з макрокосмом (Божественним, 
Bcecвітнім початком), вираженим у природi. Оголене тiло цiннiсне i повно-
кровне в картинах Ю.Єгорова, М. Прокопенка, М. Потужного, у живопису i 
графiцi Г. Верещагiна i Г. Палатнiкова, у скульптурi О. Князика, М. Степано-
ва, М. Худолiя, О. Письмиченка. 

У картинах П. Шилова дiви-дрiади сповненi поезiї античного цiлiсного 
сприйняття свiтy. Його птахи, коні i люди розумiють одне одного. Витонченiсть 
жiночого тiла-хмари властива картинам В. Капiтонова. У магiчних панно 
А. Шопiна одеськi юнаки i дiвчата переносяться в царство вiчної весни, у 
святково-перетворений простiр — земний Рай. Водночас внутрiшнiм погля-
дом художник побачив i зумiв передати в xapaктepi трактування тiл неминучiсть 

Олександр	Ацманчук

Костянтин	Філатов

Валерій	Токарев

Михаил	Божий
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Валентин	Алтанець	

Море	Юрія	Єгорова

Павло	Шилов

Володимир	Межевчук

розпаду квiтучої плотi. О.Лєкомцев, О. Стайков, поєднуючи різнi жанри, 
стихiї й епохи, створюють свій міф про рiдну Одесу. Творчий пошук одесь-
ких майстрiв пов'язаний з їхньою мiфопоетичною свiдомiстю, що вражає роз-
маїттям проявiв. Художники не зупиняються на фiзичному планi, прагнучи 
до вираження душевного i вiчного — духовного буття особистоcтi, Перебо-
рюється розмита iмпресiонiстами лiнiя обрiю, народжується мiф, що поєд-
нує тимчасове з вiчним, тлiнне з iдеальним. Уci художнi напрямки пов'язанi 
з прагненням до сутнiсного — тобто до архетипу, прототипу. Таке мистецтво 
може сприйматися глядачем незалежно від його інтелекту, адже архетип живе 
в кожному. Цiннiсть твору, таким чином, залежить вiд того, наскiльки глибо-
ко iнтуїцiя митця проникла в iдеальну сферу культурної пам'ятi людства. 

Мифопоетична свiдомiсть, притаманна художникам Одеси, вражає сво-
їм розмаїттям. Укpaїнська ментальнiсть вiдображена у творчостi В. Алтанця, 
Ю. Коваленка, В. Сапатова, В. Кабаченка, М. Прокопенка, В. Островерхо-
го, В. Ковальчука. У циклi «Праслов'янський пантеон» В. Сапатов одним з 
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перших в українському живописi вiдтворює 
споконвiчних слов'янських богiв, щоб, за 
його словами, «побачити очима сучасної 
людини модель Bcecвiтy мого пращура». В 
живопису Сапатова вражають нескiнченнi 
переливи фарб. Кольори, що нагадують кри-
ла метеликiв, несуть у собi таємницю наро-
дження свiтла в ночi. У картинi «Крiзь піть-
му» втiлилися роздуми Biктора про долю 
України. Фiгура дiвчини, що несе свiчку, сама 
подiбна до свiчки: вона не поглинає свiтла, а 
випромiнює його. 

Народний художник України А.˙Лоза, 
спираючись на бiблiйнi тексти, створив свiй 
мiф. Biн писав землю, осяяну i перетворену 
свiтлом. Для простору картин Лози характер-
на висока точка зору. Разом з художником ми 
дивимось на пейзаж нiби згори, чи з висо-
ти орлиного польоту. Це наче вiльний полiт 
душi, як то буває уві сні. Малярський талант 
батька уcпадкувала Н.˙Лоза.

Євангельська тематика I.Шишмана 
вводить нас у світ вiчних образiв. У його 
мистецтвi присутня синергiя — поєднання 
духовної енергiї людини з божественною. Об-
разний лад композицiй О. Кари спiвзвучний 
стародавньому болгарському iконопису. Кар-
тини Н. Гончарової — це втiленi на полотнi 
чарiвнi сни.

Природа Пiвдня — завжди опора i сти-
мул для стилiстичних пошукiв одеських 
художникiв. Вона дає cтyпінь чуттєвої 
достовiрностi, яка явно або опосередковано 
присутня як в тематичних, так i в абстрак-
тних творах. 

Скульптура	Олександра	Князика

Море	Юрія	Єгорова



281

Микола	Прокопенко

Володимир	Островерхий

Наталія	Гончарова

	Анатолій	Шопін

Наталія	ЛозаАдольф	Лоза
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Академiчна oсвіта, з її вивченням фiгури людини, увагою до закономiр-
ностей композицiйної побудови, до градацiй тону, поєднується з очищеною 
пленером палiтрою у творчостi Народного художника України К.˙Ломикiна, 
3аслуженого художника України Г. Павлюка, Г.˙Бєльцова, А.˙Черняєва, 3ас-
луженого художника України А.˙Горбенка, К.˙Калиновського, О. Лантухова, 
Ю.˙Гаврильченка, О.˙Вербича, О.˙Лихольота, A.˙Pyciнa, Л.˙Попової, Л. Меже-
рицького, С.˙Крижевської, В.˙Полнобродського, В.˙3ахарченка, С.˙Лозовсько-
го, І.˙Pyciної, О.˙Власова, Г.˙Литвиненко, І.˙Вaрешкiна, В.˙Кучер-Куцана, 
В.˙i˙Р. Kopiньків, І.˙Харитонової, Ю.˙Валюка. Часто художники зосереджу-
ються не на увiчненнi дорогоцiнної митi — прагнуть знайти живописну фор-
мулу тривалого стану. 

Haвіть у плеядi багатої талантами Одеси О. Слешинський вирiзняється 
рiдкiсною малярською культурою, у якiй відчувається властивий його жи-
вопису аристократизм. У ньому немає яскравих, iмпульсивних проявiв 
емоцiй, але є внутрiшня динамiка, м'якiсть, музикальнiсть, делiкатність i 
глибокий, проникливий лiризм. Biн працює на півтонах. Мотиви його по-
лотен не претензiйнi. 3ате скiльки в них вiдчувається засвоєння спадщини 
пocтімпресіонізму, чуттєвості! 

Іван		Шишман Григорій	Павлюк
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Уважно вдивляючись, вживаючись у світ природи, В.˙Кулигiна, М.˙Овсiйко, 
Т.˙Гончаренко, С.˙Бiлик, О.˙Зоркальцев, О.˙Іллiчова, О.˙Мирзiн, К.˙3арицький 
осягають єдину суть життя: народження, розквiт, cмepть i вiдродження. Вони 
прагнуть повернути пейзажу i натюрморту символiчне звучання. Адже по-
збавлена свого другого, метафiзичного змiсту, рiч стає рiвною самiй собi, пе-
рестає бути об'єктом великого мистецтва. Палiтрi лiрика В.˙Межевчука влас-
тива прозорiсть. Повiтря розчиняє його дерева, будинки i населене птахами 
динамiчне небо. Чудовий графiк живе в живопису. Це виявляється в кpaci 
вiзерункiв прозорих дерев, лiнiйнiй знаковостi великих планiв. Вiдкрита фак-
тура експресiонiзму, емоцiйнiсть властивi живопису 3аслуженого художника 
України Ю.˙Гальперина, С.˙Папроцького, Н.˙Мигoлатьєвої, Л.˙Васильєвої, 
Б.˙Лyкiна, О.˙Сичової, М.˙Ворохти. С.˙Чаркiн прагне зробити колір аналогі-
єю музичному звучанню. Не випадково «Музиканти» — одна з основних тем 
його композицiй. Пейзажi В.˙Островерхого виконанi з барочним пафосом 
щедрих проявів життя. 

Стилiстика, яку можна визначити як експресивний iмпресіонізм, особливо 
сильно виявлена в iнтуїтивнiй вiдкритостi жiнок: у живопису Г.˙Мещерякової 
i О.˙Кучинської безпосередне враження поєднане з прозрiнням духовної 
реальностi; експресiя О.˙Токаревої — в iнтенсивностi вiбрацiй яскравого 
колiрного ладу; у вiдчуттi О.˙Декіної природа виступає як знеречевлена межа 
мiж явленим i надчуттєвим cвiтами; Г.˙Лекарева прагне до лаконiзму маляр-
ської формули свого свiтобачення. 



285

Урок 4.

Нонконформісти Одеси
	Абстрактний	і	метафізичний	живопис	(нонконформісти)

Часто художники поєднують реальне й iдеальне, природу i думку, iнтуїцiю 
i усвідомлення.

 Творчість, теорія і історія одеських художників-нонконформістів, буду-
чи однією з найбільш яскравих «білих плям» в історії вітчизняної культури, є 
програмною для в свого часу.   Нонконформістське мистецтво, яке існувало в 
культурному просторі України в 1960-1980 рр. (основні центри — Київ, Одеса, 
Львів), відгукнулося на заклик часу, не змирилося з нав'язаною доктриною 
соціалістичного натуралізму і прагнуло перекинути місток від традицій аван-
гарду до сучасного світового мистецтва із збереженням коріння національної 
культури. Одеса стала одним з вогнищ цього явища. Художній нонконфор-
мізм Одеси мав південно-російське коріння, а пов'язаний був вже із західно-
європейською традицією. Одеське нонконформістське мистецтво не ставило 
перед собою політичних завдань або боротьбу з офіційною ідеологією, йшов 
пошук «нової» пластичної мови, стилю і методів самовираження. Живопис-
ність, камерність, професіоналізм — характерні особливості одеситів. Серія 
квартирних виставок, самвидав, огорожна виставка «Сичик+Хрущик» 1967 
р. в Пале-роялі на огорожі Оперного театру (що на сім років випередила ві-
дому «бульдозерну» виставку 1974 р.) свідчили про добре налагоджене нео-
фіційне художнє життя Одеси. В порівнянні з іншими містами України, де 
«андеграунды-одиночки» були більш розрізнені, тут склалася група художни-
ків, до якої в різну годину чіпляли ярлики «модерністи», «авангардисти», «ан-
деграунд», «нонконформисты», яка склала серйозну конкуренцію офіційно-
му Союзу художників. Основу групи складали В. Стрельников, А. Ануфрієв, 
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Л. Ястреб, В. Марінюк, В. Басанець, В. Хрущ, С. Сичов, В. Наумець, Р. Ма-
коєв, В. Сазонов, пізніше О. Волошинов, О. Стовбур, Є. Рахманін, В. Цюп-
ко, М. Степанов, С. Савченко та інші, які були об'єднані, активні, необхідні 
один одному. Дружив з ними самий «незалежний» в Союзі художників Юрій 
Єгоров. Підлеглість соцреалізму порушувалася акціями «першого абстракці-
оніста» Одеси Олега Соколова. З'явилися перші колекціонери: скрипаль В. 
Асрієв, спортсмен Є.Суслов, сім'я Глузман (зараз найбільша колекція творів 
«неофіційного мистецтва» у М. Кнобеля, найбільш інформативні колекції Ф. 
Кохріхта, Є. Голубовського, С. Верника, друзів цієї групи художників). Скла-
лося середовище, що прозвали «нонконформістським», (умовним візуаль-
ним знаком могла б послужити робота Людмили Ястреб «Non»). Художній 
нонконформізм Одеси, хоча і не був предметом спеціального наукового до-
слідження, але був відмічений і високо оцінений західними і вітчизняними 
критиками мистецтва, мистецтвознавцями, художниками, культурологами. 
Особливості одеського художнього нонконформізма — в його незаангажо-
ваності. Нонконформізм був не в політичному дисидентстві, а в художній 
опозиції, пошуках професійної мови, адекватного часу. Мистецтво Одеси в 
цілому — світле, життєрадісне, тут немає, в основному, літературного підхо-
ду в мистецтві, драматичних сюжетів. Пошуки швидше форм і методів ви-
разу, тому особлива увага композиції, квітну, простору. Багато художників-
нонконформістів починали з реалізму (пластичного реалізму, а не натураліз-
му) південно-російської школи, живопис варіював між реалізмом, умовним 
фигуративизмом і нефигуративним мистецтвом, у всіх переплавився живо-
писний початок з пошуком нових форм виразу. Унікальність творчості одесь-
ких художників-нонконформістів — в «формальній вишуканості художньої 
мови, оригінальності композиції, колірній і світловій виразності і ще в «чо-
мусь», що є суттю живопису в розумінні художників півдня. Як би само собою 
виникла, і культивувалася у відношенні до живопису ідея її приоритетности, 
як безумовний зміст і зміст життя художника. 

У збори Одеського художнього музею, в його постійну експозицію, вхо-
дять твори одеських нонконформистов: В. Хруща, Л. Ястреб, В. Басанця, Є. 
Рахманіна і художників, чия творчість балансує між офіційним і неофіційним 
мистецтвом — Ю. Єгорова, М. Степанова, Л. Дульфана і інших. Поява робіт 
цих художників в постійній експозиції музею була пов'язана не з причетністю 
до нонконформізму, а з високим професійним рівнем самих творів. «Портрет 
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В.С. Сальникової» був написаний Валентином Хрущом (1943-2005) в 1977 р., 
в Одесі, за замовленням колекціонера В.А. Сальникова і придбаний у нього в 
1984 р. для ОХМ. Моделлю для цього твору послужила дружина колекціонера 
В. Сальникова. Не дивлячись на те, що (а може і завдяки тому, що) портретує-
мою опинилася одеситка, що виросла в районі Привозу і працювала службов-
кою в порту, художник створив незвичайно натхненний (і узагальнений) об-
раз жінки. Характер вирішення образу (розподіл світлотіні, чорні контури рис 
обличчя, синій колір одягу) хоча віддалено і нагадує картину П. Пікассо «Іс-
панська жінка з Майорки» (1905), є цілком самодостатнім твором в світловому 
просторі. У портреті об'єднана класична школа живопису з впливом напрямів 
модернізму. У Хруща присутнє якнайтонше відчуття кольору і світла в про-
сторі. Людмила Ястреб (1945-1980) через жіночий образ визначає точки від-
ліку нової естетики стилеутворюючих початків на найближче десятиліття, як 
в живопису, так і в монументальному мистецтві, графіці для цілого покоління 
одеських художників. Жінка представлена у всіх іпостасях: Образ Богоматері, 
Женщина-дарувальниця любові, Жінка-Мати, Жінка-Природа, Жінка-Рух. 
Одеська тема, урбаністичний пейзаж, жінка на тлі міста, экзистенція — теми, 
супроводжуючі Валерія Басанця протягом багатьох творчих років. «Пейзаж з 
оперним театром» (1964) був придбаний у автора в 1987 р. для ОХМ. У цьому 
творі простір і форма умовні і разом з тем впізнанні, з відчуттям вічності, в 
теплому колориті, єдиному організмі міста з шапками дерев і коробочками-
будинками, зануреними в «сфумато», знаменитим Театром опери і балету в 
Одесі. Щось безповоротно пішло, і тому ностальгічно щемить. Композиція 
сгармонирована в тоні і в теплому колориті, що викликає відчуття комфор-
ту. У цьому творі прихована кубистична схема, тотожність з геометричними 
фігурами (нагадаємо, що в основу кубізму, який виник в Європі в 1907 р., на-
лежала язичницька, негритянська культура, досвід П. Сезанна, продовжений 
Ж. Браком і П. Пікассо і відмова від перспективи і умовності оптичного ре-
алізму). Одним з внесків художників-нонконформістів була участь в оформ-
ленні Одеського літературного музею (за концептуальним проектом А. Гай-
дамаки) в 1984 г.: «Зал сучасної літератури» В. Цюпка, «ЮГРОСТА» О. Стов-
бур, «Література 1920-х років» С. Савченко. У основу задуму лягла естетика 
авангарду початку століття з пошуками сучасної мови мистецтва, адекватного 
часу. У цих розписах (холодна енкаустика) реалізувалися особливості одесь-
кого монументального мистецтва 1960-1980-х рр.: декоративність, чистота 
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кольору з домінантою білого, графичность, силуетність фігур, вкраплення 
текстів, коллажність. Світосприймання одеського художнього нонконфор-
мізму ближче до модерністської естетики, чим постмодерністської, оскільки 
такі риси постмодернізму, як ігровий підхід, іронія, принцип нонселекции, 
еклектизм, плюралізм, розчинення між елітарним і масовим, ідея смерті ав-
тора і тексту неактуальні в цьому середовищі. Характерними особливостями 
є елітарність, ієрархія цінностей і змісту, зосередження на засобах матеріалів, 
професіоналізм, що дозволяє говорити про модерністську естетику в умовах 
постмодернізму. Виявлений зв'язок художнього нонконформізма Одеси з та-
кими явищами, як: ікона, народне мистецтво, фольклор, мифологизм, архаї-
ка, раннє Відродження, Бароко, присутні елементи багатьох художніх напря-
мів ХХ ст. (і, зокрема, модерністських), таких як: європейський, російський 
і український авангард 1910-1920-х рр., постімпрессіонізм, кубізм, фовизм, 
експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм, конструктивізм, мінімалізм і 
тому подібне. Художники-нонконформісти Одеси як частина загальнокуль-
турного явища андеграунду, дисидентства, стали альтернативою офіційному 
ідеологічному мистецтву соцреалізму. Їх заслуга полягає в тому, що вони за-
повнили пропуск між початим в ХХ сторіччі авангардом і сучасним світовим 
мистецтвом. Ряд виставок в Європі підтвердили високий рівень майстернос-
ті. Самосвідомість себе як українських художників і пропаганда національних 
ідей, професійні досягнення — було процесом усвідомленням себе в історії 
сучасної світової культури. 

У живописній тканині ряду художників перед нами виникає неповтор-
ний узор нескінченної Maтepії, світу. Ми бачимо, як тане щільна матерія в 

Сергій	Савченко Олег	Недошитко
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портретах мріях-снах В. Басанця. Людина розчинена в просторі морського 
пейзажу, майже безтілесна. Люди подібні до хмар. Завдяки густому насиче-
ному кольору, повітря ніби об'єднує простір і предмети. Художник знайшов 
свою пластичну азбуку всесвіту. 

У кожного свої архетипнi образи. Генетична пам'ять С. Савченка за-
глиблена в культуру архаїки. Її архетипи спорiдненi, наприклад, з куль-
турою Трипiлля. Домiнують органiчнi форми: змiєподiбнi, хвилеподiбнi. 
Тiло, що нагадує топографiчну карту землi, — предмет малярської медитацiї 
В. Стрельникова. 

Цюпко, Маринюк, Стовбур, Басанець — вci вони працювали в 
монументально-декоративному цеху живопису, створювали розписи, мо-
заїки, вiтражi. Їхнi картини виявляють синтез монументальних i станкових 
основ. Говорячи словами М. Врубеля, це допомагало вiдiйти вiд «дрiбного та 
буденного», узагальнити форму, очистити палiтру вiд випадковостей. 

Акварель — це медитацiя в чистому виглядi, максимальне зосередження. 
На вiдмiну вiд олії, вона вимагає цiлковитої вiддачi — вiдразу i до кiнця. Май-
стри акварелi 3аслужений художник України В. Понiкаров, Г. i А. Кравченки, 
В. Наконечний, П. Нагуляк, В. Сапронов, К. Силiн, В. Потеряйко володiють 
класичною технiкою по мокрому без застосування бiлил. Часто використову-
ється i змiшана тexніка. Її невичерпнi можливостi дослiджyє М. Пархоменко. 
3 1993 року він регулярно проводить на пiвднi України творчi пленери. 

На початку ХХI столiття вiдбулися знаменнi виставки, що вiдкрили 
культypi України iмена великих художникiв, творчiсть яких передає гли-
бинний шар духовного життя. Вони жили в Одесi, але їхнє мистецтво було 

Владимир	Цюпко Владимир	Стрельников
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таємницею. Образи духовної реальностi K.Іванової-Ганської cтворені в 1920-
1950-тi роки. У часи панiвного матерiалiзму необхiдно було приховувати такі 
картини для збереження життя. 

Монументальнi панно i картини В. Гегамяна (1925-2000) вражають 
енергiєю, впресованою у тлiнний папiр. 

У 2002 роцi вперше вiдбулася персональна виставка (посмертна) картин 
народного художника СРСР М. Божiя i заслуженого дiяча мистецтв України 
С. Божiя. 

Початок нової епохи вимагає справжнього поцiнування творчості шерен-
ги наших земляків. 

Полетiли в засвiти художники-орли О. Ацманчук, М. Божiй, С. Божiй, 
В. Алтанець, А. Фрейдiн, М. Тодоров, В. Токарєв. В. Власов, М. Степанов, 
А. Лоза, Ю. Коваленко. Йде процес розширення меж мистецтва. Якщо уяви-
ти просторово-часову модель свiтy у виглядi хреста, у якому горизонталь по-
значає світ долiшнiй, земний, матерiальний, а вертикаль вiдповiдає духовно-
му просторусвiтy горiшнього, то можна засвiдчити, що в oстаннi десятилiття 
особливо виявлене прагнення до зростання вертикалi, до налагодження втра-
ченої гapмонії мiж матерiєю i духом. Мистецтво перебуває в ситуацiї порога 
мiж тимчасовим i вiчним. Вабить Єдине. 
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Урок 5.

Графіка Одеси
Гравюри	та	літографії.	Одеський	плакат.

Одесу прославило образотворче мистецтво і особливо графіка, яка дозво-
лила безпосередньо доторкнутися до історії міста, прослідкувати ті зміни в 
архітектурі, які відбувалися на різних етапах розвитку і становлення столиці 
Новоросійського краю.

Графіка (греч. від grapho — пишу, креслю, малюю) — мистецтво надзви-
чайне гнучке, її образотворчі можливості невичерпні: у ній можна відобрази-
ти всі теми, виразити всі відтінки думок, відчуттів, настроїв. Вона може бути 
мистецтвом монументальним, героїчним або по-лубковому простим. Твори 
графіки — гравюри і літографії — можуть розповісти про події загальнона-
родного значення, відобразити прекрасні творіння архітектури, явища при-
роди у всьому її різноманітті і розкрити якнайтонші людські переживання. 
Важливою особливістю графіки є її здатність швидко відгукуватися на акту-
альні і послідовно змінні події. Можливості графіки надзвичайно широкі, її 
художня мова багата і різноманітна: це багатогранне універсальне мистецтво 
привертало до себе багатьох майстрів. У творах графіки XIX століття мова піде 
тільки про видові естампи, обмежені хронологічними рамками XIX сторіччя. 
У зборах Одеського історико-краєзнавчого музею знаходиться найраніше зо-
браження міста — це офорт «Одеса». Він виконаний в 1820 році французьким 
художником-графіком, архітектором, мандрівником Л. Ф. Кассасом (1756-
1827 рр.). Саме художники-графіки донесли до нас першозданний вид Одеси. 
І сьогодні, на старих листівках, які збереглися, ми бачимо Одесу 1870 року в 
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роботах Юлія Берндта: «Соборна площа» і «Погляд з моря», в роботах Адоль-
фа Руарга і Франца Гросса.

Дуже багато графічних робіт Одеси ХIX століття зробив Карло Боссолі. 
Ми бачимо і Сабанєєв міст, і Михайлівську церкву, яка не дійшла до нас, і 
Миколаївський (Приморський) бульвар, і інтер'єр митниці.

Ми не можемо не пригадати художника Грабовського (на жаль, до цих пір 
не встановлено його ім'я і вид занять), який залишив нам досить цікавий ма-
люнок крізної аркади, яка прикрашала Біржову площу з боку Карантинної 
балки, художників Ж.В. Гайюї, В. Калініна, Д. Кленова і інших. 

Окрім живописних достоїнств, ці твори цікаві ще і тим, що вони відобра-
зили міські споруди Одеси, які не збереглися або були видозмінені: це ан-
самбль площі Старого базару (архіт. Г.˙Торічеллі), це будівля мінеральних вод 
(Міськсад), Михайлівська і Покровська церкви, дача Рішельє в Дюківському 
парку, будинок градоначальника на початку Рішельевської і багато що інше.

Роботи можна подивитися на сайті: malbeker.narod.ru/odessagrafika.html а 
також в Одеському історико-краєзнавчому музеї.

Серед художників-графіків, які продовжили оспівування нашого міста 
в своїх графічних роботах, можна сказати про творчість Володимира Заузе 
(1859-1939), чудового майстра гравюри. Його приїзд до Одеси співпав із ство-
ренням Товариства південноросійських художників. Заузе – його постійний 
член і учасник виставок .

Осип Браз в 1890 році закінчив Одеську художню школу (вчився у К. Кос-
танді). Брав участь у виставках Суспільства на південь від російських худож-
ників (1893–1917).

Юлій	Берндт	«Соборна	площа» «Погляд	з	моря»
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Адольф	Руарг	«Погляд	на	Одесу	1854	р.»

К.	Боссолі.	Сабанєєв	міст

К.	Боссолі.	Вигляд	на	Гігантські	сходи

Грабовський.	Аркада	і	нова	Біржа

Олександр	Постель	«Строгановський	міст»

Франц	Гросс	«Олександрівський																																																																																		

проспект.	Покровська	церква»

К.	Боссолі	Михайлівська	церква

К.	Боссолі.	Інтер'єр	митниці
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Михайло Жук з 1925 року живе і працює в Одесі. Був професором гра-
фічної майстерні Одеського політехнічного інституту, пізніше вів майстерню 
кераміки в Одеському художньому училищі. З 1926 р. починає працювати в 
техніці літографії і автолітографії, а з 1928 р. – в техніці офорту. У цій техні-
ці виконані відомі портрети Т.Г. Шевченко, М. Коцюбінського, Г. Нарбута і 
багато інших. У цих творах М. Жук дуже лаконічними засобами графічного 
мистецтва досягає особливої значущості і виразності художнього образу.

Пастернак Леонід  початкову художню освіту здобув в Одеській малю-
вальній школі. Пізніше він успішно суміщав заняття на юридичному факуль-
теті Одеського університету і в класах мюнхенської Королівської академії 
мистецтв.

У 1890-і рр. Пастернаком були виконані кращі роботи в області книжкової 
графіки — малюнки до зібрання творів М. Ю. Лермонтова (1891). На особисте 
запрошення Л. М. Толстого, в постійному дружньому спілкуванні з великим 

Петро	Пархет	«Кіннота	генерала	Плієва»

«Вулиця	Одеси»,	кінець	20-х	років

Осип	Браз	«Шахи»

«Одеса.Великий	Фонтан»,		1919	р
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«Вулиця	Одеси»,	кінець	20-х	років

«Портрет	Г.	Сковороди» «Портрет	М.	Коцюбінського»Ілюстрація	до	роману	Л.	Тол-

стого	«Воскресіння»

«Одеса.Великий	Фонтан»,		1919	р

письменником художник створював в 1898-99 рр. ілюстрації до романа «Во-
скресіння», які залишаються до цих пір неперевершеними.

Їх спадкоємцями можуть вважатися Олександр Постель і Петро Пархет. 
Графiчне мистецтво переживає кризу. Машини, комп'ютери багато в 

чому замiнили безпосереднє почуття художника, його iнтуїцiю, духовнiсть. 
Фiлософ-iнтуїтивіст Aнpi Бергсон писав, що наука, техніка дали людинi нiби 
величезне тiло, але його душа виявилася не вiдповiдною цьому космiчному 
тiлу, недорозвиненою. 

Майстри книжкової графiки Одеси: Г. Палатнiков, О. Карпушкiн, 
Н. Никонова, Н. Попова, М. Потужний, Г. Гармидер, С. Юхимов. У технiцi 
лiтографії i монотипії працюють: Д. Беккер, Г. Верещагiн, В. Сиров, М. Пар-
хоменко, Д. Жижин, В. Салiхов. 

Чуттєве сприйняття неодмiнне навіть у графiчнiй абстракції чорно-
го i бiлого. Так, наприклад, вiртуозна лiнiя Г. Палатнiкова живе в бiлому 
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(духовному) потенцiалi аркуша, наповнюючи його енергiєю чорно-
го (матерiального початку). Стихії Палатнiкова — вода i повiтря. Перед 
внутрiшнiм поглядом графiка проходять бiблiйнi образи, герої Гомера. Їх 
емоцiйнi переживання дають необхiдну свободу руху для ритуального танцю 
його пензля. 

Чуттєво-дотикова домiнанта виявляється у використаннi графiками ко-
льору: В. Сиров, Г. Верещагiн, I.Марковський, Д. Беккер, М. Пархоменко, 
Ю. Валюк, Г. Гармидер, С. Живкович, І.Терехов. 

З кiнця 1980-х років розквітає одеський плакат. Твори А.Сiнiшина, Б. До-
роганя, В. Гаря, О. Дудкiна набувають великої популярностi. Вiдбулися двi 
мiжнароднi виставки плаката в Одесi. 

Валерій	Сиров

Плакат	Бориса	Дороганя

Давид	Беккер

Карикатура	Анатолия	Синишина
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Урок 6.

Скульптура і декоративно- 
ужиткове мистецтво Одеси
Міфопоетичність	скульптури	.	Станкова	скульптура.

Скульптура старої Одеси – це мармурові скульптури, які прикрашали 
дачі багатих людей і пам'ятники особам, які залишили свій слід в історії міста 
(М.С. Воронцов, герцог де Рішельє, засновники міста, О.С. Пушкин і багато 
інших). Авторами більшості старих скульптур були італійські майстри, імена 
яких до нас не дійшли.

Скульптурi сучасної Одеси притаманна мiфопоетичнiсть. «Ми — ма-
крокосм. I в нас пульсують ритми Bcecвiтy», — стверджував М. Степанов. 
Напруженiсть цих ритмів він виявляв в статицi урiвноваженої, як правило, 
вертикальної· композицiї i внутрiшнiй насиченостi, ущiльненостi змiсту. 
Вiчна духовна cутність увiчнюється у вiдчутнiй, тiлеснiй формi. Створюю-
чи пам'ятники, монументалiсти часто нагадують про героїв, вже не тiльки 
соцiальних, але i культурних. Особливо плiдно працює Заслужений ху-
дожник України О. Токарєв, що прекрасно володiє академiчною формою. 
О. Копйов, увiчнюючи образи наших спiвгромадян, вміє передати їх людську 
привабливiсть. Заслужений художник України О. Князик прагне до декора-
тивної виразності знакової форми. Багато скульптур малих форм видатного 
пластика Б. Рум'янцева виникли як задуми нездiйснених проектiв декора-
тивної скульптури, у якiй було враховано розвиток форми в просторi. У його 
творчостi тимчасове описово-жанрове вiдступає перед узагальненим позача-
совим мiфопоетичним настроєм, фiлософським сприйняттям свiтy. 
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У станковiй скульптурi в рiзних матерiалах значний доробок створили: 
М. Степанов, Ю. Коваленко, Ф. Фальчук, М. Рум'янцев, О. Князик, Т. Кра-
вець, М. Худолiй, Заслужений художник України М. Рева, Ю.3iльберберг, 
О. Письмиченко, Т. Судьїна, П. Кравченко, О. Коваль. 

«Й.де	Рибас»,	авт.	Олександр	Князик

«Петя	и	Гаврик»,	авт.	Микола	Степанов

«Дерево	кохання»,	авт.	Михайло	Рева

Пам'ятник		С.	Джевецкому,	авт.	О.	Копьйов
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«Діана-купальниця»

Фонтан	в	Пале-роялі

«Подорожниця»	

авт.Ю.Зільберберг

«Пастух	і	пастушка»

«Рибачка	Соня	і	Костя-моряк»

«Дружина	моряка»	

авт.О.	Токарєв

«Ерот	і	Психея»	(Пале-рояль)

«Лаокоон	з	синами»

Меморіальна	дошка	В.	Черно-

вілу,	авт.	М.	Худолій
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Урок 7.

Декоративно-ужиткове мистецтво.
Кераміка,	ювелірне	мистецтво,	гобелени,	гарячі	емалі,	сценографія.	

Декоративно-ужиткове мистецтво Одеси представляють майстри: А. Пого-
рецька, Л. Косигiн, Л. Фурдигайло, О. Дмитрiєв, Н. Федорова, Н. та І.Зяблови, 
В. i Н. Албули, Б. i Н.Бєлови, Л. Туржанська, Ю. Горбачов, Т. Іщенко, Д. Тихо-
миров, В. Рудий, П. Субангулова. Е. Серпіонова та 3.Борисюк створили школу 
гобелена. 

Характерною рисою робіт Зої Пасічної є яскрава виразність природи 
Причорномор'я, його колориту, флори, фауни. Серед картин «степового» і  
«морського» циклів, якими особливо захоплюються глядачі, — «Обжинки», 
Риби-писанки, «Дідух», «Жар-птиця», «Спекотний день», «Глибока тиша», 
«Берегиня»...

Монументально-декоративне мистецтво повертається в храми. 
Вiдроджується iдея соборностi. Художники старанно освоюють спадщи-
ну стародавнього iконопису, прагнучи осягти таїнство зображення тонкого 

Картини	Юрія	Горбачова
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	Ювелірні	прикраси	та	гаряча	емаль	Леоніда	Косигіна

Валерій	та	Наталія	Албули

Гобелени	Есфір	Серпіонової
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духовного плану буття (М. Морозов, В. Рудаков, Н. Желтомирська, І.Шишман). 
Ю. Барзашвiлi оформив Єврейський меморiальний комплекс. 

Сценографи — Заслуженi художники України М. Вилкун i С. Зайцев зна-
ходять нові форми в синтетичному мистецтвi театру. Кандидати мистецтвоз-
навства Ф. Шапошников, О. Савицька, а також мистецтвознавець Т. Басанець 
сприяли осмисленню художнього процесу. 

Рекомендована література:
Божій	Михайло	Михайлович. М. Божій. Альбом.-К., «Мистецтво», 1977;
Голубовская	В.С. Сокровища одесских музеев.-Одесса: «Маяк»,1970;
Изобразительное искусство Одессы: Живопись, графика, скульптура/авт.- сост. 
В.Д.	Власов.- М.: Сов.художник, 1981;
Мистецька мапа України. Одеса: живопис, графіка, скульптура./.[Упорядник 
Т.	Грущенко].-К.:Ювелірпрес, 2009; 

Роботи	Зої	Пасічної

Сценографія	Миколи	Вилкуна




