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Шановні друзі!
Упродовж навчання у школі ви пізнаєте прекрасний світ
мистецтва. Однак він невичерпний, адже в скарбниці кожної
країни є визначальні для світової культури шедеври. Автори
підручника пропонують вам по-новому осмислити явища і факти, які вам уже знайомі, й пізнати нові імена і твори різних
регіонів світу.
Розпочнімо із занурення в мистецтво далеких від нас країн
Африки, Америки, Далекого Сходу, Індійського та Арабо-мусульманського світу. А потім відвідаємо країни Європи і різні регіони
України — нашого з вами дому: ви знаєте, що саме на території
України розташований географічний центр Європи (Рахівський
район, Закарпатська область).
Під час мистецької подорожі ви будете дискутувати, складати екскурсійні маршрути, розробляти проекти фестивалів,
проводити концерти, виступати в ролі акторів і режисерів,
критиків і глядачів, сценаристів і звукорежисерів, перекладачів
і менеджерів, діджеїв і продюсерів. Ви навчитеся виокремлювати найцікавіше для себе, захоплювати інших власними враженнями. Ви відчуєте в собі нові творчі якості, які, можливо,
знадобляться вам у виборі майбутньої професії.
Твори та інформацію про них, завдання, що подані на
сторінках підручника, сприймайте як поштовх для самовдосконалення й культурного розвитку. Вам знадобляться знання
з різних наук: географії, історії, літератури, математики, фізики,
астрономії, акустики, анатомії, хімії.
Шлях пізнання тривалий, тож просуваймося послідовно, від
країни до країни, відкриваючи для себе своєрідність творчого
мислення і духовного життя.
Щасти вам!

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

— Подумайте і дайте відповідь
— Цікавий факт
— Дізнайтеся більше, скориставшись електронним освітнім
ресурсом

АФРИКАНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН
Африка — цілісний материк і окрема частина світу. Та яке
строкате її мистецьке «обличчя», якою різнобарвною та самобутньою є культура!
Північно-східна Африка знаменита, передусім, культурою
Давнього Єгипту, про яку нагадують руїни грандіозних храмів,
піраміди і їх вічний сторож — Великий сфінкс. Свій слід на
африканському узбережжі Середземномор’я залишили фінікійці,
давні греки й, особливо, римляни. Арабські завоювання, що
розпочалися у VII ст., утвердили на цих землях іслам. Відтоді
й дотепер країни Північної Африки належать до ареалу арабомусульманської культури.
Тропічна Африка тривалий час була ізольованою від решти
людства. Проникнення арабських і європейських мандрівників
в глиб континенту, подальша складна доля місцевих народів,
які протягом століть були вимушені залишати батьківщину й опинялися в різних кутках світу, зрештою відіграли важливу роль
у поширенні унікальних мистецьких традицій та збагаченні ними
світової культури.

Ритуальний мисливський танець племені догонiв. Малi
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1

Пригадайте знамениті пам’ятки архітектури Давнього Риму. Які з них
нагадують вам споруди Північної Африки? Чим саме?

Терми — громадська римська лазня, що
була водночас спортивною і розважальною установою

1. Арка Траяна. Тимгад, Алжир
2. Храм Юпітера. Дугга, Туніс
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Особливий інтерес в африканському мистецтві становить
Північна (Римська) Африка: Алжир, Туніс, Марокко, Лівія. Ані
в Греції, ані в Італії немає міст давньоримських часів, які збереглися б так добре, як Лептіс-Магна і Сабрат (Лівія), Дугга
(Туніс), Тимгад (Алжир). Знайдені під час розкопок чудові витвори
мистецтва — статуї, мозаїки — прикрашають музеї столиць цих
країн.
На початку 1-го тисячоліття до н. е. центром цієї території,
яку населяли бербери, став Карфаген, заснований фінікійськими
колоністами. Завоювавши місто, римляни почали планомірно
його розбудовувати.
Розквіт Карфагена припав на період ІІ–ІІІ ст. Справжня перлина Північної Африки в усьому прагнула бути схожою на Рим.
Тому і театр, і амфітеатр, і цирк Карфагена були величезними
монументальними спорудами, прикрашеними колонами і статуями, що наслідували римські взірці.
В амфітеатрі відбувалися бої гладіаторів, а в цирку — кінські
змагання на колісницях і верхи. Цирк будували на схилах пагорба, де влаштовували місця для глядачів. Місце для
перегонів — іподром — мало форму витягнутого прямокутного поля. У Карфагені існував також одеон — крите приміщення
для музичних вистав і змагань. Його стіни були облицьовані
різноколірним мармуром, у нішах стояли статуї.
У центрі Карфагена та інших міст Північної Африки розташовували форум — майдан для громадських зібрань. Форум
оточували колони. Обов’язковим був Капітолій — верхній храм,
для якого обирали найвищу точку в місті.
Окрасою міст були арки, які споруджували на честь важливої
події або божества, імператора або знатної особи.
Чудово збереглись архітектурні споруди міста Лептіс-Магна.
Тут було багато храмів, колонад, театр і величезні терми. Від
них до гавані йшла широка (20 м) вулиця, що починалася двома арками і прямувала до маяка, розташованого на східному
молу. Обабіч вулиці стояло 125 струнких мармурових колон.
Велике будівництво, що розгорнулося в африканських містах
у ІІІ ст., приваблювало архітекторів, скульпторів, живописців
і мозаїстів з Італії. Саме твори мозаїки стали найвищим мистецьким досягненням Північної Африки. Мозаїчні композиції
вирізнялися вишуканою колористичною гамою, багатством
сюжетів (міфологічні та морські сцени). Але поступово в мозаїках
з’явилися суто місцеві сюжети — сцени полювання,
сільськогосподарських робіт.
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1. Амфітеатр. Ель-Джем (Карфаген), Туніс
2. Руїни міського форуму. Лептіс-Магна, Лівія
3. Руїни терм. Лептіс-Магна, Лівія

4. Амфітеатр. Лептіс-Магна, Лівія
5. Мозаїка «Орфей слухає сирен». Туніс
6. Мозаїка із зображенням сцени полювання. Туніс
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1.
2.
3.
4.

Залишки мозаїчної підлоги. Сбейтла, Туніс
Мозаїка «Амфітріта». Туніс
Фрагмент мозаїчної підлоги. Сбейтла, Туніс
Фінікійська богиня Таніт з головою лева,
покровителька Карфагена
5. Баал-Хаммон, верховний бог фінікійського пантеону
6. Голова Горгони. Лептіс-Магна, Туніс

Дізнайтеся про Велику мечеть Дженне

ЗАВДАННЯ
З’ясуйте детальніше, у чому полягає римський спадок
Африки. Доберіть найвизначніші, на вашу думку, архітектурні пам’ятки Північної Африки.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
6

Створіть ескіз північноафриканської мозаїки.
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ШЕДЕВРИ У ТРОПІКАХ

1
1

Поміркуйте над призначенням наскельного мистецтва. Чому давні
люди витрачали на нього час? Який
сенс вкладали в зображення і, можливо, чогось очікували від них?

1. Наскельне зображення жирафів.
Ваді-Матендус, Лівія
2. Наскельний живопис «Біла леді»
в печері Маак. Намібія
3. Наскельний живопис у печері плато
Тассілі-н’Адджер. Алжир
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Образотворче мистецтво глибинної Африки яскраве
й чуттєве, як сама Африка. І попри перше враження, його не
можна вважати примітивним.
Мистецтво на цьому континенті існує з прадавніх часів.
Цікаво, що в усьому світі немає такої кількості наскельного
живопису, як в районах Сахари, Східної та Південної Африки.
Найдавніші наскельні малюнки датовані приблизно 8–6 тис. до
н. е., а останні — VII ст. н. е. Можемо простежити, що спочатку
виникли окремі, не пов’язані одне з одним силуетні зображення тварин, виконані в одному кольорі, переважно жовтою вохрою. Пізніше з’явилися масові сцени, у яких помітне дотримання принципів композиції, а також перехід до двоколірного
живопису. І тільки в II ст. н. е. живопис став багатобарвним,
а композиції — більш складними. Серед них багато жанрових
сюжетів: сцен збирання, полювання або відпочинку. Досить час
то зустрічаються зображення істот з тілами людей і головами
тварин.
У Родезії знайдені наскельні малюнки, які відтворюють
ритуальні звичаї: викликання дощу, землеробські обряди, забій
жертовних тварин та оплакування верховного правителя.
Головна особливість південноафриканських наскельних
пам’яток — динамічність. Фігури тварин і людей представлені
в русі, переданому за допомогою стрімких і чітких ліній
та силуетів.
Разом з досить реалістичними зображеннями існують
символічні і фантастичні, геометричні та абстрактні фігури, призначення яких досі невідоме.
Однією з найбільш знаменитих давніх фресок Африки є так
звана «Біла леді», датована серединою 2 тис. до н. е. Вона була
виявлена в печері Маак (названій так за ім’ям німецького геолога, який знайшов це диво) в горах Намібії.
У центрі композиції, поміж антилоп і людей, виділяється
велика фігура жінки, написана білою, чорною і коричневою
фарбами. В одній руці вона тримає лук і стріли, а в іншій —
схожу на лотос квітку. Це здається неймовірним, але деякі
дослідники вважають, що на малюнку зображена жінка
європейського типу. У неї прямий ніс і руде волосся.
«Багато давніх муралів знайдено на скелястому плато Тассілін’Адджер в південно-східній частині Алжиру, в пустелі Сахара
(датуються періодом від 7 тис. до н. е. до VII ст. н. е.). Цей один
з найбільших у світі комплексів наскельного мистецтва у 1982 р.
внесено до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
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На початку ХХ ст. європейців вразила скульптура Беніну —
держави, яка існувала на території сучасної Нігерії в XV — XIX ст.
Свого часу Бенін був наймогутнішою з держав, що виникли
поза сферою арабського і європейського впливу.
Мистецтво Беніну — явище унікальне не лише завдяки
оригінальному стилю. В цій великій централізованій державі
з давніми традиціями, розвиненим пантеоном богів не було
писемності. І мистецтво, особливо бронзове лиття і різьблення
по кістці, виконувало функцію літопису, зашифрованого
в символіці образів.
Пам’ятки мистецтва Беніну можна об’єднати у дві групи.
Перша — твори, присвячені тому чи іншому правителю або
вельможі. Найчастіше це бронзові плити з високими
барельєфами — статичними фігурами. Це також портрети
правителів, що вирізняються умовністю і узагальненням образу:
грубо виліплені обличчя обрамлені високим коміром з намист
і химерним бойовим шоломом.
Розгляньте уважно скульптурні образи воїнів і жінок. У яких із них,
на вашу думку, більшою мірою відтворені індивідуальні риси,
а в яких — типові?

2

14
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4

Бронзові голови створювали в техніці «втраченого
воску», що потребувала великої майстерності і терпіння. Спочатку скульптор виготовляв з воску модель, яку потім покривав шарами сирої землі. Після
просушування митець витоплював віск, а звільнений
простір заповнював рідким металом. Коли метал
застигав, земляну оболонку акуратно розбивали.
У результаті виходила готова бронзова скульптура.
Такий спосіб давав можливість створювати за восковою моделлю лише один витвір, тому за найменшої невдачі творчий процес доводилося починати заново.

1, 2. Барельєфні зображення правителів (оба) у військових обладунках. Бенін
3, 4. Портрети королеви-матері. Бенін
5. Бронзова статуетка. Бенін
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Другу групу пам’яток складають маски зі слонової кістки
і бронзові жіночі портрети, краса й майстерність виконання
яких викликають захоплення і в наш час. Знавці мистецтва ставлять їх в один ряд з кращими жіночими образами світового
мистецтва. Таким є і портрет королеви у дивному гостроверхому головному уборі, створений в XVI ст.

У яких країнах Африки досягло досконалості мистецтво різьблення
по дереву?

3

1. Вівтар ікегобо. Бенін
2. Ритуальна маска зі слонової кістки.
Бенін
3. Ритуальна маска із бронзи. Бенін
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У сучасному мистецтві Африки набули поширення живопис
і графіка. Це різноманітні розписи, вивіски, картини. Дуже популярний живопис на склі.
Одним із центрів сучасного африканського мистецтва стала
школа Пото-Пото в Конго, заснована 1951 р. французьким художником і етнографом П’єром Лодсу в передмісті Браззавіля.
На відміну від інших започаткованих європейцями шкіл ПотоПото орієнтувалася на традиції мистецтва народів Африки. Тематика творів присвячена переважно відображенню життя африканського села, міцно пов’язаного з прадавніми звичаями
і міфами. Сюжети митців Пото-Пото — це численні «Полювання»,
«Сільські свята», «Базари», «Танці». Людина у них — частинка
одухотвореної природи, що розчиняється в декоративній симфонії сліпучо яскравих барв.
Майстри Пото-Пото створили оригінальний стиль, якому
властиві графічність і чіткість малюнка, експресія рухів, видов
жені пропорції фігур. Улюбленим матеріалом слугують аркуші
ватману, картону або навіть фотопаперу, а традиційними фарбами — гуаш і акварель. Незвичайною є і манера виконання —
дуже тонкі вишукані лінії, що утворюють тендітні людські фігури та обриси природи. Одні художники використовують
природні кольори: небо у них блакитне, дерева і трава — зелені, вода — синя, тварини і люди теж натурального кольору.
Інші митці, навпаки, вдаються до несподіваних, фантастичних
комбінацій у колориті, яких в реальному житті ніколи не зустрінеш.
У наш час школа Пото-Пото набула визнання й популярності не лише в Африці, а й по всьому світу.
Розгляньте репродукції творів митців школи Пото-Пото. Поміркуйте, в яких інших частинах світу могло б виникнути подібне мистецтво і чому.

2
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ШЕДЕВРИ У ТРОПІКАХ

3
1–3. Твори художників Пото-Пото
4. Майстер школи Пото-Пото під час праці

ЗАВДАННЯ
Поміркуйте над тим, чому на початку ХХ ст. образо
творче мистецтво африканських народів викликало
захоплення європейських митців. Що спільного між традиційним африканським мистецтвом і творчістю
авангардистів?
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
4

Спробуйте самостійно намалювати власну композицію
в стилі Пото-Пото, використовуючи художні матеріали на
власний вибір.
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МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНА МОЗАЇКА
ТРОПІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ

1

Перкусія — група ударних шумових інструментів, на яких звук утворюється
тряскою або ударами (долонями, паличками, молоточками, колотушками) по поверхні, що резонує. До цієї групи належать
бубни, тріскачки, маракаси, барабани,
дзвіночки тощо. Перкусія поширена
по всьому світу в етнічній музиці. Використовується і в симфонічному оркестрі.

На острові Занзібар, що в Танзанії, в історичній частині міста Занзібар (Кам’яне місто) народився
Фаррух Бульсара, майбутня зірка
рок-музики, лідер знаменитого
гурту Queen — Фредді Мерк’юрі
(1946–1991). Згадаємо про це під
час мистецької подорожі Великою
Британиєю.

20

Музичність народів африканських країн відома всьому
світові. Пісні, танці, гра на музичних інструментах є часткою
повсякденного життя, важливим складником ритуалів. Африканці
вірять у життєдайну енергію музики й танцю і в те, що саме
вони визначають порядок та гармонію світу.
Кожна з країн має самобутні особливості етнічної традиції.
Об’єднує їх ритм. Африканське музикування вирізняє явище
поліритмії, тобто поєднання в одночасному звучанні різних
ритмів, що дивовижним чином створюють єдине ціле. Невипадково найпоширенішими музичними інструментами країн Африки є різноманітні барабани. Кожне плем’я має свій барабан
з характерною назвою і «мовою» (стилем виконання і тембром),
причому таких «мов» не менше, ніж мовних діалектів (понад
2000). Також поширеним є ударний інструмент балафон. Важливі
в африканському музикуванні духові (численні варіанти рогу,
флейти), струнні, наприклад щипкові валіха, кора. Цікаво
використовується перкусія.
Африканські танці — це неймовірне злиття руху і музичного ритму. Танці африканських народів, сповнені символічного
змісту, відображають важливі моменти життя. Наприклад, символом відваги в Африці вважається яструб, тож честь виконувати «Танець яструба» надавалася безстрашним воїнам після
перемоги.
Африканці сприймають музику і танець як спосіб комунікації
і певний ритуал, намагаючись залучити до спільного дійства
якомога більше учасників.
Із власного досвіду знайомства із сучасними субкультурами пригадайте, хто такі емсі. Який зв’язок між емсі і мистецтвом Африки?

Слово емсі походить від абревіатури М.С., тобто «майстер
церемоній». Емсі ще називають реперами або хіп-хоперами. Але
дослідники вважають, що мистецтво емсінгу дуже давнє. Його
практикували ще африканські жерці і віщуни, які ходили по селищах і розповідали мешканцям історії, сповнені життєвої
мудрості. Для впливу на людей вони мали володіти чіткою
дикцією, акторськими, ораторськими і музичними здібностями,
мистецтвом імпровізації та бути справжніми психологами.

МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНА МОЗАЇКА ТРОПІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ

2

4

3

5

6

Африканські музичні інструменти:
1. Джемба
2. Тріскачки з гарбуза та горіхів
3. Костяний ріг
4. Валіха
5. Балафон
6. Кора
7. Калімба

7
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МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНА МОЗАЇКА ТРОПІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ

3
1.
2.
3.
4.

Танець воїнів племені зулусів. Південна Африка
Танець воїнів племені бурунді. Східна Африка
Ритуальний мисливський танець племені масаї. Кенія
Жіночий танець племені пігмеїв. Уганда

ЗАВДАННЯ
Послухайте звучання африканських музичних інструментів, перегляньте відеозаписи африканських танців. Пофантазуйте, з якими подіями життя вони можуть бути
пов’язані.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

4

Проведіть експеримент: зімітуйте звучання перкусії. Найпростіші інструменти перкусії зробіть самі, використовуючи різні предмети (бляшанки або інші ємності, наповнені різними крупами, піском, камінчиками та ін.).
Кожен із цих «інструментів» матиме особливий тембр.
Якщо у вашому класі є музиканти, оберіть їх керівниками імпровізованого ансамблю.
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ЕНЕРГІЯ РУХУ В ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІЙ
СПАДЩИНІ

1

Археологічні знахідки свідчать про високу повагу давніх
єгиптян до мистецтва музики і танцю. У похованнях фараонів
збереглися зображення флейтистів, арфістів, кіфаристів, а також
танцівників та співаків, які мали розважати правителів
у потойбічному житті. Фараон Усеркаф, вражений талантом
і майстерністю музиканта Кафу-анху, навіть звів йому монумент
біля своєї піраміди. Зображення музикантів на стінах
давньоєгипетських храмів розповідають про любов єгиптян до
ансамблевого музикування.
Найбільш шанованим і найдавнішим інструментом єгиптян
була арфа — «цариця інструментів». Разом з лютнею і флейтою
арфа звучала в містеріях — насичених музикою виставах, присвячених життю, смерті й воскресінню Осіріса. Під час містерій
виконувалися хвалебні гімни і поховальні плачі. Уміння грати
на арфі й лютні для храмових жерців було обов’язковим, оскільки
виконання музики вважалося священнодійством. Недарма
єгипетський ієрогліф «арфа» означав «прекрасне, божественне».
Пригадайте, в якій культурі арфа мала символічне значення. З’ясуйте,
на державних символах якої європейської країни є зображення арфи.

1. Сліпий арфіст грає на арфі з червоною короною Нижнього Єгипту
(за малюнком Дж. Брюса)
Музичні інструменти Давнього Єгипту:
2. Арфа
3. Тріскачка
4. Систр
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Серед музичних інструментів особливу роль відігравав ударний інструмент систр, який звучав у релігійних процесіях. В уявленнях єгиптян систр був символом світової гармонії, наділений
містичною силою. Вони присвячували його Хатор — богині
родючості, захисниці всього живого й хранительці душ померлих. Величезний золотий систр стояв у головному храмі Хаткор
у місті Дендера. Вважалося, що ніжне брязкання систру відлякує
Сета (бога руйнування, війни та хаосу). Прикрашався систр зображеннями богині Хатор і богині-кішки Бастет.
Жодне побутове свято і жодне ритуальне дійство не обходилося без танців. Танець вважався вищим проявом радості.
Боги Хатор, Нехемаут і Хатій шанувалися як покровителі
веселощів, музики і танців. Цікаво, що на давньоєгипетських
зображеннях карлик Хатій танцював або грав на інструменті
для богині Хатор.
Танцювальний ритуал був частиною священних культів.
Існували танці святкові, поховальні і церемоніальні. Давньогрецький історик і філософ Плутарх описав танець єгипетських
жерців, що зображував ритмічний рух небесних тіл у Всесвіті.
Жерці-танцівники рухалися зі сходу на захід, символізуючи рух
неба, а потім із заходу на схід відповідно до руху планет.

ЕНЕРГІЯ РУХУ В ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІЙ СПАДЩИНІ

2

3

4
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ЕНЕРГІЯ РУХУ В ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІЙ СПАДЩИНІ

3

4

У 1869 р. у Каїрі був відкритий перший в Африці
оперний театр, де 1871 р. відбулася прем’єра написаної на замовлення єгипетського уряду опера
Джузеппе Верді «Аїда». До написання лібрето долучився відомий єгиптолог Марієтт-бей, який стверджував, що воно засноване на реальних подіях.
У постановках опери в танцях жриць, інших фрагментах режисери відтворюють найхарактерніші пози
і рухи, беручи за взірець зображення монументального мистецтва. До прем’єри опери для сцени урочистої переможної ходи єгипетського війська перед
фараоном з другої дії опери Дж. Верді замовив шість
прямих труб за зразком давньоєгипетських. Відтоді
за цими інструментами симфонічного оркестру закріпилася назва «єгипетські труби».

5

1.
2.
3.
4.

«Гурт музикантів». Фрагмент фрески
«Гра на арфі». Фрагмент фрески гробниці
«Музикантки». Фрагмент барель’єфа гробниці
«Музикантки». Фрагмент розпису гробниці фараона
Натха
5. Цариця Нефертарі, яка тримає систр. Фреска
в храмі цариці Нефертарі в Абу-Симбел
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ЕНЕРГІЯ РУХУ В ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІЙ СПАДЩИНІ
При храмах існували школи жриць-танцівниць, які майстерно володіли цим мистецтвом. На зображенні із зібрання Туринського музею бачимо танцівницю, яка виконує акробатичні
рухи. Музичний супровід танців підкреслював ритм — плескання у долоні та звучання різних ударних інструментів.
Вважається, що першими зображеннями танців були саме
давньоєгипетські. На них демонструвалися рухи і пози, кожна
з яких мала свій смисл. Припускають, що ці зображення могли
бути першими підручниками з танців.
Храмові містерії — прообраз театральних дійств. Єгипет —
батьківщина давніх містерій. Єгиптологи називають міфи про
Осіріса, Ісиду і Гора Біблією єгиптян. Масові театралізовані містерії
на честь царя потойбічного світу Осіріса в Давному Єгипті цілком
можна вважати передвісниками театру як виду мистецтва. Акторами також були жерці. Вони розігрували сцени з життя бога,
розповідали про його смерть і відродження. Серед найвідоміших
сюжетів — плач за Осірісом дружини Ісиди, його оживлення
і воскресіння. Повернення могутнього бога до життя асоціювалося
єгиптянами з весняним пробудженням природи (Осіріс помирав
і відроджувався щорічно). Окрім того, вважалося, що фараон
після смерті також ставав Осірісом — володарем підземного
царства.
Центром поклоніння Осірісу було місто Абідос. Саме там
Ісида поховала голову свого божественного чоловіка. В Абідосі
щорічно влаштовувалися «містерії Осіріса». Жерці одягалися
в костюми богів і відтворювали перед глядачами боротьбу Осіріса
з ворогами і своїм братом Сетом. Далі йшли сцени оплакування і урочистого воскресіння. У містеріях часто розігрувалися
і сцени боротьби бога Гора із Сетом.
Давньоримський філософ Луцій Апулей, який був родом з Мадаври — римської провінції Африки, захоплювався містичними єгипетськими обрядами. Він навіть здійснив подорож до Єгипту, щоби
пройти обряд посвячення в містерії Осіріса та Ісиди і стати верхов
ним жерцем Карфагена. Чимало фактів про обряди єгиптян він
описав у знаменитому романі «Метаморфози», більш відомому як
«Золотий віслюк».

3

4

ЗАВДАННЯ
За допомогою додаткових джерел з’ясуйте, у чому полягає зміст єгипетського танцю «Око Гора».
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
Перегляньте фрагменти опери Дж. Верді «Аїда» («Танець жриць» та «Марш
тріумфаторів»). Зверніть увагу на відтворення у хореографічній постановці танцювальних рухів єгиптян та порівняйте їх із відповідними зображеннями на творах монументального мистецтва Давнього Єгипту.
Визначте найхарактерніші пози.

1. «Музикантки й танцівниці». Фрагмент
сцени бенкету з гробниці скульптора
Небомана
2. Єгипетська танцівниця. Зображення
на вапняку. Туринський музей
3. Гор, Осіріс та Ісида
4. Пам’ятний медальйон IV–Vст.
Припускають, що на ньому зображений Апулей
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АМЕРИКАНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН
Американський культурний регіон охоплює два материки,
що простяглися від Арктики до Антарктики. Після відкриття
Колумбом Нового Світу корінне індіанське населення було змушене поступатися територією проживання європейським
колонізаторам: іспанцям і португальцям на півдні й у центральній
частині, англійцям і французам — на півночі. З плином часу до
них доєдналися африканці, китайці, японці, представники інших
народів. Так протягом історії у вирі непростих, а подекуди
і трагічних подій, сформувалася своєрідна і багатобарвна культура Америки.

Аніш Капур. Хмарна брама, Міленіум-парк, м. Чикаго
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МИСТЕЦЬКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
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Наприкінці XIX ст. США (найбільша країна Північної Америки) за розвитком зрівнялися з провідними державами Старого
Світу. Швидке зростання міст на початку XX ст. та мільйони
імігрантів зі Східної Європи, Скандинавії, Ірландії, Італії, багато
з яких уславили США, зробили їх країною хмарочосів і гомінких
вулиць, стрімкого ритму, де стало популярним гасло виклику
самому собі «I did it!» і де реклама канонізує спосіб життя.
Рух — природний стан американця.
Увібравши та «переплавивши» творчі здобутки європейської,
африканської та індіанської цивілізацій, США протягом ХХ ст.
досягли надзвичайних успіхів практично в усіх видах мистецтва,
а в деяких навіть стали лідером. Упевненість американських
митців, їхня внутрішня свобода, прагнення перевершити досягнення минулих епох й усталених художніх традицій значною
мірою збільшили різноманіття напрямів в образотворчому
мистецтві, відкрили нові горизонти для музичного мистецтва та
сприяли оновленню театрального мистецтва й розвитку кіно.
Культура США — це простір для творчості, швидкість
у реалізації задуму, неймовірна палітра мистецьких пошуків,
трансформація елітарного в популярне й навпаки. Видатні митці
США відкрили нову сторінку в історії світового мистецтва, збагатили його звучанням невідомих досі ритмів і образів.

2
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО США:
ВИКЛИК ТРАДИЦІЯМ
Образотворче мистецтво ХХ ст. виявилося карколомним:
кардинально змінювалися традиційні уявлення про творчі методи, виникали небачені раніше стилі і напрями. І якщо в першій
половині століття в авангарді цього суцільного експерименту
була Європа, то в другій половині центр новітнього мистецтва
перемістився до США.
Першим мистецьким напрямом світового рівня, який виник
у США, став абстрактний експресіонізм (англ. аbstract
expressionism). Його особливість полягала в хоатичному і дуже
швидкому нанесенні фарб на полотно, а спосіб їх нанесення
міг бути найнесподіванішим. Представники цього напряму вважали своє мистецтво наслідком «спонтанного» або «автоматичного» акту творення.
Ідеологом і лідером абстрактного експресіонізму був Джексон Поллок (1912–1956). Свої перші картини він створив 1947 р.,
просто виливаючи на полотно фарбу з дірявих бляшанок.
Інший всесвітньо відомий представник цього напряму Марк
Ротко (1903–1970), уродженець Латвії. Він винайшов так званий
«живопис кольорового поля», у якому великі площини запов
нюються кольоровими плямами із невизначеними контурами.

1. Нью-Йорк — символ сучасної
американської культури
2. Джексон Поллок. Фреска
3. Марк Ротко. Композиція № 16
4. Джексон Поллок
5. Марк Ротко
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Культовим художником ХХ ст. став українець за походженням Енді Воргол (1930–1987). Його визнано одним із творців
поп-арту.
Митцям поп-арту для створення художніх образів особливо
цікавими є предмети масового вжитку, а також постаті знаменитих осіб, які теж стали свого роду «продуктами масового
вжитку». Послідовники цього художнього напряму вважали, що
будь-які повсякденні речі можуть втілювати творчу ідею, і що
митцем може стати кожен.
Поп-арт (скорочення від англ. popular art — «популярне
мистецтво») — напрям в образотворчому мистецтві, що виник
як реакція на абстрактний експресіонізм під впливом масової
культури. Джерелом його образного світу стали популярні комікси, реклама та промислова продукція. Одномоментність сюжету в живописі поп-арту часом підкреслюється технікою, що
нагадує ефект фотографії, а в скульптурі — ретельним відтворенням дрібних деталей.
На початку 1960-х pp. Воргол привернув загальну увагу до
своїх мистецьких експериментів, виконаних способом трафаретного друку. Найбільш відомими його роботами стали стилізовані
портрети Мерілін Монро, Жаклін Кеннеді, Елізабет Тейлор
та інших знаменитостей, а також зображення продуктів харчування і предметів побуту.

Енді Воргол
Енді Воргол. Упаковка мила «Брілло»
Енді Воргол. Мерседес-Бенц. Тип Ц
Енді Воргол. Мерілін Монро
Банка супу «Кемпбелл»
Енді Воргол. Елвіс Преслі

2
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Розгляньте портрети відомих особистостей ХХ ст.,
створені Ворголом. Які творчі засоби використовував
митець для створення унікальних художніх образів?

5

6
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З кінця 1960-х рр. великого поширення у США набув
гіперреалізм (або надреалізм) — мистецький напрям, що полягав у створенні картин, які з фотографічною точністю
наслідували реальне життя. Для досягнення гіперреалістичного
ефекту художники використовували спеціальні пристрої, які
проектували фотографічні зображення на полотно.
А гіперреалістичні скульптури відливали, застосовуючи гіпсові
форми, отримані з живих прототипів або з реальних предметів.
Для цього напряму характерними є картини великого розміру
та перебільшена увага до дрібних деталей. Найвідоміші представники гіперреалізму — Річард Естес (нар. 1932), Ральф Гоїнгз
(нар. 1928), Чак Клоуз (нар. 1940) та ін.
Слово «фотореалізм» було придумано Луї Мейзелем 1968 р. Він
склав визначення фотореалізму з п’яти пунктів:
1) фотореаліст використовує камеру та фотографію для збору інформації;
2) фотореаліст використовує механічні та електромеханічні засоби
для переносу інформації на полотно;
3) фотореаліст повинен мати технічну можливість зробити фінальний результат виглядаючим фотографічно;
4) художник повинен мати виставлену роботу як фотореаліст від
1972 р. для того, щоб вважатися значним фотореалістом;
5) художник повинен присвятити як мінімум п’ять років створенню
та показу робіт в стилі фотореалізму.

2
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По-справжньому «революційним» напрямом мистецтва 1960–
1970-х pp. став відео-арт, у якому художній образ створюється
засобами відеотехніки. Його засновником вважається американо-корейський митець Нам Джун Пайк (1932–2006). Його перша персональна виставка «Electronic Art», що відбулася 1965 р.
в Нью-Йорку, стала і першим показом відео-арту. Художнім
матеріалом митця були екрани увімкнених телевізорів, з яких
він складав різноманітні конструкції. Відтоді відео-арт
розвивається паралельно з технологічним прогресом, і в наш
час його головний творчий засіб — комп’ютерні технології.

4

ЗАВДАННЯ
Пофантазуйте на тему мистецтва майбутнього. Яким чином, на вашу
думку, розвиток відео- та інформаційних технологій впливатиме на
образотворче мистецтво?
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
Створіть на папері власну композицію у стилі Джексона Поллока. Для
цього використайте художню техніку «фунтик». Здебільшого під цією
технікою розуміють розпис, що імітує вишивку гладдю. Але її виразні
можливості набагато ширші. Тому на відміну від традиційного «фунтика» вам не потрібно зображувати реалістичні або стилізовані образи.
Навпаки, спробуйте передати в кольорі емоції та почуття. Об’єднайтеся
у три групи. Перша створюватиме композицію в теплих кольорах, друга — у холодних, а третя — у змішаних. Матеріали: великі аркуші
ватману, гуаш, фунтики в кількості потрібних кольорів.

5
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Ральф Гоїнгз. Американські улюбленці
Річард Естес. Телефонні будки
Нам Джун Пайк. Супершосе
Нам Джун Пайк у своїй майстерні
Нам Джун Пайк. Стаючи роботом
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1

Музика США — дивовижне переплетіння різних етнічних
традицій і стилів. У ньому чуємо мелодії корінних мешканців
континенту — американських індіанців. Ці мелодії наче злиті
з природою — голосами птахів і диких звірів, шумом річок
і шелестом листя, що відтворюються характерними музичними
інструментами — різноманітними свистками, тріскачками, барабанами, ніжними флейтами. Безумовним є вплив традицій, привезених сюди з інших континентів і країн.
Але, звісно, у центрі «музичної мозаїки» континенту — джаз.
Як вам вже відомо, одним із передвісників джазу і найяскравішим
жанром музичного фольклору є спірічуелс (англ. spiritual —
духовний) — духовні пісні афроамериканських невільників. Щирі
проникливі мелодії втілювали настрої туги, зневіри, глибину
душевних страждань. Ритми-«погойдування», колективні
імпровізації, мелодика «наче ковзання», характерна африканська поліритмія і плескання в долоні, — усе це поєднується зі
стриманістю й емоційністю виконання. У текстах — звернення
до Бога. Пісні стали символом свободи. Серед найпопулярніших
спірічуелс — «When The Saints Go Marching In» («Коли святі
крокують») — своєрідний гімн джазової музики.
Різновидом афроамериканської світської музики став сумний
ліричний блюз (англ. blues — зневіра, хандра), що народився
на бавовняних плантаціях у дельті Міссісіпі. Тексти блюзу
розповідали про труднощі, що неминучі в житті кожної
Французький художник Анрі Матісс є творцем не лише «джазових»
картин, а й автором цілої книги «Джаз», у тексті якої висловив
свої думки про це мистецтво. Митець пояснював, що написані ним
тексти слід сприймати як візуальний акомпанемент картинам.

Розгляньте твори із серії А. Матісса «Джаз». Чи вдалося художнику
виразити інтонаційне багатство музики в кольорі та формах?

1.
2.
3.
4.
5.
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Бессі Сміт
Анрі Матісс. Ікар. Серія «Jazz»
Луї Армстронг
Елла Фіцджеральд
Виступ першого професійного джазового гурту
«Original Dixiland Jazz Band»
6. Дюк Еллінгтон
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безправної людини в Америці. Визнаною «імператрицею блюзу»
була неперевершена Бессі Сміт.
Ще одним передвісником джазу є регтайм (імовірно, назва
походить від англ. ragged time — розірваний час). Регтайм виконувався на фортепіано способом, що імітує звучання банджо.
Визначним автором регтаймів є Скотт Джоплін (1868–1917),
а його найпопулярнішим регтаймом є «The Enter tainer» («Артист
естради»).
Народившись на початку ХХ ст., джаз став музичним символом Америки та поширився всіма континентами. Колискою
джазу називають Нью-Орлеан. Це місто — батьківщина Луї Армстронга (1901–1971), геніального трубача і співака, одного
з найзнаменитіших джазових музикантів світу. Держдепартамент
США присвоїв Армстронгу неофіційне звання «Посол джазу».
Джаз відкрив світу легендарні імена Френка Сінатри, Елли
Фіцджеральд, Чарлі Паркера і багатьох інших талановитих американських музикантів ХХ ст. Серед найвидатніших джазових
композиторів і виконавців — Дюк Еллінгтон (1899–1974). Його
композиція «Caravan» («Караван») стала класикою.

Джаз виник майже в той час, коли в Америці стрімко розвивалося
кіномистецтво. Улюбленими кінострічками стали музичні фільми. У легендарній стрічці «Серенада сонячної долини» грає оркестр Глена
Міллера. Досі не сходить з екранів і неперевершена музична комедія
1950-х рр. «У джазі лише дівчата» з Мерілін Монро у головній ролі.

6
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Рок-музика (англ. rock music) — узагальнена назва численних
напрямів і стилів американської музики другої половини ХХ ст.:
від рок-н-ролу — до «важкого металу» (heavy metal).
Найвидатніші виконавці рок-н-ролу (від англ. rock and roll —
гойдатися й хитатися) — Елвіс Преслі, Чак Беррі. У різних стильових напрямах творив Джимі Хендрікс, який за версією журналу «Rolling Stone» був визнаний найкращим гітаристом світу.
До золотого фонду американської музики увійшли й пісні Боба
Ділана — композитора, поета і співака, володаря премій «Греммі»
та «Оскар».
Зазвичай рок-музика протиставляється іншому музичному
напряму сучасного музичного мистецтва — поп-музиці, головними рисами якої є простота й невибагливість інструментального супроводу, легкі для сприйняття мелодії, чіткі та зручні
для танців ритми. Цікаво, що поп-музика породила такий феномен, як поп-зірка. Визнаним «королем» поп-музики є культовий американський співак Майкл Джексон.

Рок-музикант Боб Ділан — найтитулованіший митець в історії масової культури. Крім музичних премій він також удостоєний звання лауреата Нобелівської премії 2016 р. з літератури «За створення нових поетичних експресій американської пісенної традиції».
До речі, Боб Ділан — талановитий художник, що видав шість
книжок зі своїми малюнками, а створені ним картини експонуються в багатьох галереях.

1.
2.
3.
4.
5.

Елвіс Преслі
Боб Ділан
Виступ рок-гурту «Rolling Stone»
Джордж Гершвін
Обкладинка п’єси «4’33’’»

Дізнайтеся про творчість Чарльза Айвза
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Одна з найважливіших сторінок американської музики —
творчість Джорджа Гершвіна (1898–1937), який поєднав симфонічну музику і джазові елементи. Найкращими творами композитора вважаються «Rhapsody in Blue » («Рапсодія у стилі блюз»)
для фортепіано з оркестром, що змінила ставлення світу до
джазу, та опера «Поргі і Бесс».
Для знаменитої колискової «Summertime» з опери «Поргі
і Бесс» Дж. Гершвін узяв за основу українську пісню «Ой, ходить
сон коло вікон», яку почув у виконанні хору Олександра Кошиця в Нью-Йорку.
Геніальним «музичним винахідником», «філософом ритму»,
«майстром випадковостей», а також «дослідником тиші» і автором «музики мовчання» називають Джона Кейджа (1912–1992),
яскравого представника музичного авангарду. Композитора цікавили звукові вібрації. Він казав: «на Землі вібрує усе, і тому
немає жодної речі, яку не можна було б почути». Так, наприклад,
Дж. Кейдж експериментував зі звучанням фортепіано, закріплюючи на струнах сторонні предмети, що дозволяло імітувати
ударні інструменти. Квінтесенцією його творчості стала п’єса
для фортепіано «4’33”», що викликала бурхливі дискусії. «4’33”» —
це чотири хвилини і тридцять три секунди реальної тиші, паузи, упродовж яких глядач — за задумом композитора — сам
обирає звуки з довкілля і створює образи у своїй уяві.
Одна з технік, яку використовував Дж. Кейдж, має назву
алеаторика, що поширилася в музиці ХХ ст.

ЗАВДАННЯ:

Рапсодія — одночастинний музичний
твір довільної форми, в основі якого —
кілька мелодій, переважно народних.
Алеаторика — техніка композиції, заснована на випадковостях, що вважаються першоджерелом творчості.
Джордж Гершвін походив із родини
емігрантів з Одеси. Образ композитора був створений в одній із серій
телесеріалу «Хроніки молодого Індіани Джонса».

4

 Поміркуйте, що означає поняття «симфоджаз». Поясніть свою думку
на прикладі «Рапсодії у стилі блюз» Дж. Гершвіна.
 Здійсніть пошук в інтернет-джерелах і у вільний час перегляньте
найвідоміші кінофільми, в яких звучить джаз або відтворено сюжети, пов’язані з мистецтвом джазу. Обміняйтеся враженнями з однокласниками в обраний вами спосіб (ілюстрована розповідь, конкурс
есеїв, слайд-шоу, фоторепортаж, відеомонтаж тощо).
 Послухайте п’єсу Дж. Кейджа «4’33”». Як ви гадаєте, чому критики
порівнювали її з відомим усім «Чорним квадратом» К. Малевича?
Дізнайтесь більше про цього цікавого митця.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
 Влаштуйте у класі вечірку у стилі рок-н-рол, під час якої звучатимуть
найвідоміші хіти. Подискутуйте про сучасні музичні напрями. Для
цього утворіть групи «прихильників» та «опонентів». Визначте правила та організуйте «словесні двобої» між ними, за якими будуть стежити глядачі, обираючи найбільш переконливого співрозмовника.
 Організуйте конкурс-презентацію кросвордів, що містять назви найвідоміших і найяскравіших музичних напрямів американського музичного мистецтва ХХ ст. (спірічуелс, блюз, джаз, свінг, бін-бенд,
регтайм, рок-н-рол, рок, поп, кантрі, бібоп, ритм-енд-блюз, фри-джаз,
джаз-рок, фьюжн, фанк та інші, на ваш розсуд.)

5
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НА СЦЕНІЧНИХ ПІДМОСТКАХ

1

1. Дж. Баланчін
2. Сцени з балету Дж. Баланчіна «Коштовності»
3. Будівля Метрополітен-опера. НьюЙорк, США

2
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Одним з найпрестижніших оперних театрів світу є Метрополітен-опера у Нью-Йорку, виступати на сцені якого вважають
за честь і мріють усі світові зірки. Знаменита оперна трупа,
заснована ще 1880 р., з 1966 р. працює у спеціально побудованому театрі в Лінкольн-центрі. На сцені Метрополітен-опера
виступали й знані українські співаки — Анатолій Солов’яненко,
Людмила Монастирська, Володимир Гришко та ін.
У світовому музичному театрі важко переоцінити мистецькі
відкриття Джорджа Баланчіна (1904–1983) — видатного балетмейстера, основоположника сучасного американського балету.
Найбільше його цікавив так званий «чистий» і злитий з музикою
танець, що не потребує «допомоги» літературного сюжету і декорацій. Таке бачення хореографа втілено в балеті «Коштовності». Кожна з трьох частин присвячена певному коштовному
камінню і відповідному кольору: «Смарагди» (зелена) на музику
Габріеля Форе, «Рубіни» (червона) на музику Ігоря Стравінського та «Діаманти» (біла) на музику Петра Чайковського. Костюми
танцівників також прикрашені камінням, що відповідає назвам
частин.
Всесвітньо відому американську танцівницю Айседору Дункан (1877–1927) і досі називають прекрасною «босоніжкою».
Засновниця так званого «вільного танцю», Дункан у пошуках
виразності орієнтувалася на пластику танцівниць античної Греції і саме від них запозичила сценічний образ. Заперечуючи
канони класичної хореографії, Айседора не боялася «негарних»
рухів, танцювала босоніж, у легких туніках. Її манера швидко

3
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Окрилена успіхом, Айседора створювала свої хореографічні школи
для дівчаток. Вона казала їм: «Я не навчаю вас танців. Я хочу навчити вас літати, як птахи, гнутися, як молоді дерева від вітру,
радіти, як уранці метелики, дихати вільно, як хмаринки, стрибати
легко, як сіра кішка».

стала модною у столицях Європи. У своїх імпровізаціях танцівниця втілювала велич музики Вагнера, Чайковського, Бетховена.
Танцювала революційні мелодії «Марсельєзи», «Інтернаціоналу»
і навіть картини та поезію.
Видатний французький хореограф ХХ ст. Моріс Бежар до
100-річчя танцівниці поставив балет «Айседора», що відтворював
стиль її танцю, протилежного «класиці». Популярність здобули
такі номери балету, як «Музичний момент» на музику Ф. Шуберта, варіація на музику «Марсельєзи» — найвідомішої пісні
Французької революції. У фіналі на сцені з’являлися діти — як
нагадування про численні школи танцю Айседори.
Американські відкриття в танці модерн пов’язані з іменами
Марти Грехем (1894–1991) і Хосе Лімона (1908–1972), які створили несхожі, навіть протилежні стилі та унікальні техніки, відкриваючи нові виразні можливості людського тіла.
Власну філософію танцю М. Грехем висловила так: «Рух визначає емоцію точніше, ніж слово. Рухи ніколи не обманюють».
У постановках М. Грехем утілився її інтерес до американської
історії і фольклору.
У творчості Х. Лімона, мексиканця за походженням, бачимо
синтез танцю модерн, мексиканських та іспанських традицій.
В основі його хореографічної техніки — невід’ємність протилежних, але одночасних напрямків руху: падіння і вставання,
«гра з гравітацією». Всесвітню славу Х. Лімону приніс одноактний
балет «Павана Мавра» за мотивами трагедії В. Шекспіра «Отелло» на музику англійського композитора Генрі Перселла.

6

7
4. Айседора Дункан
5. А. Дункан проводить заняття в танцювальній школі
6. Марта Грехем
7. Хосе Лімон
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Пісня «Оклахома!» з мюзиклу була
настільки популярною, що стала офіційним гімном однойменного штату.
А сам мюзикл американські школярі
найчастіше обирають для постановок
у шкільному театрі.

Перегляньте екранізацію мюзиклу
«Вестсайдська історія». Пригадайте,
з яким безсмертним твором світової
літератури пов’язаний сюжет мюзиклу. Чи вдалося автору мюзиклу і режисеру екранізації перенести події
в американське життя ХХ ст.? Які
фрагменти музики справили на вас
найбільше враження?

2

У світовому сценічному просторі Сполучені Штати Америки
презентують себе театральними трупами нью-йоркського Бродвею. Вистава «Оклахома!» композитора Річарда Роджерса ознаменувала народження цього театрального жанру мюзиклу.
Класикою американського мюзиклу є знаменита «Вестсайдська історія» з музикою славетного композитора і диригента
Леонарда Бернстайна. Екранізація «Вестсайдської історії» 1961 р.
отримала десять премій «Оскар».
На Бродвеї побачили світло рампи і знамениті твори англійського композитора Ендрю Ллойда Уеббера — рок-опера
«Ісус Христос — суперзірка», мюзикли «Кішки», «Привид опери».

ЗАВДАННЯ:
� Перегляньте балет Дж. Баланчіна «Коштовності». Уважно зіставте
образність музики кожної частини («Смарагди», «Рубіни», «Діаманти»)
і танцювального образу. Чи виникають у вас асоціації хореографічної мови з певними мистецькими стилями і мистецтвом певних
країн? Поясніть свої враження.
� Знайдіть в інтернет-мережі й перегляньте екранізацію мюзиклу за
вибором («Звуки музики», «Вестсайдська історія», «Моя чарівна леді»
або інший). Які найхарактерніші риси цього жанру ви можете відзначити?
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ:

1. «Вестсайдська історія»
2. Вистава «Оклахома!»
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Створіть сценарій або сценарний план театралізованої подорожі «На
березі Міссісіпі» за сюжетом повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра
та Гекльберрі Фінна». Доберіть музичне оформлення з відомих творів;
продумайте танцювальні номери.
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ГОЛЛІВУД — ІМПЕРІЯ КІНОІНДУСТРІЇ
Найвизначнішим культурним здобутком США по праву можна вважати і мистецтво кінематографа. Його центром став славнозвісний Голлівуд, колись фермерське містечко, а нині передмістя каліфорнійського міста Лос-Анджелес.
Першим фільмом, відзнятим у Голлівуді ще до створення
численних кіностудій, стала мелодрама Девіда Гриффіта (1875–
1948) «У старій Каліфорнії». Цей видатний режисер, актор, сценарист і продюсер справив величезний вплив на становлення
мистецтва кінематографа.
Перша голлівудська кіностудія була створена 1911 р., а першим повнометражним фільмом був вестерн «Чоловік індіанки»
(1914). Відтоді Голлівуд неодноразово ставав першопрохідцем
у кіномистецтві. Наприклад, саме тут народилися перші у світі
фільми, що в різні роки здійснили прорив у розвитку кіно:
звукова стрічка «Джазовий співак» (1927), кольорова стрічка
«Беккі Шарп» (1935), стрічка «Плащаниця» (1953), відзнята в широкоекранному форматі.
Ви знаєте, що перші твори кіномистецтва були німими, тобто не мали синхронної фонограми? Замість неї звуковим супроводом слугувала музика у виконанні піаніста або невеличкого
оркестру. Репліки героїв та пояснення ключових моментів сюжету глядачі читали з окремих кадрів, що були вклеєні у стрічку.
Гра у такому кінофільмі потребувала від акторів особливої
пластичної і мімічної виразності. Символом епохи німого кіно
став видатний кіноактор і режисер Чарльз Спенсер Чаплін
(1889–1977).

3

4

5

3. Девід Гриффіт
4. Чарлі Чаплін в образі «маленького
бродяги»
5. Кадр із фільму Ч. Чапліна «Вогні великого міста»
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Чаплін визнаний одним із найкращих коміків в історії світового кіно, тричі нагороджений почесною голлівудською премією кіномистецтва «Оскар». Найвизначнішими в його творчості стали фільми «Малюк», «Пілігрим», «Парижанка», «Золота
лихоманка», «Нові часи». Один з найкращих фільмів німого кіно,
в якому Чаплін зіграв головну роль, — «Вогні великого міста»
(1931). Це сентиментальна історія про кохання жебрака до сліпої продавчині квітів.
Як не парадоксально, але поштовх розквіту кінематографа
у 1930-ті рр. дала Велика депресія — глобальна економічна
криза, яка охопила США. Насправді це закономірно, адже в часи
тяжких випробувань люди потребують порцій радості, задоволення, яскравих емоцій, гумору. Усі ці «рятівні пігулки» їм постачав кінематограф. Тому цей період назавжди увійшов в історію як «золотий вік» американського кіно, а за Голлівудом
закріпилася назва «Фабрика мрій».
Популярним у кіно стає жанр мелодрами. Блискучим зразком цього жанру стала однойменна екранізація роману «Віднесені вітром» (1939) американської письменниці Маргарет Мітчелл
(режисер Віктор Флемінг). Це одна з найбільш касових стрічок
в історії американського кіно — збори від її прокату склали
100 млн доларів. Окрім того, фільм отримав вісім премій «Оскар».
У головних ролях — зірки кінематографа на всі часи Вівьєн Лі
і Кларк Гейбл.

2

1. Вівьєн Лі
2. Кларк Гейбл
3. Кларк Гейбл і Вівьєн Лі. Кадр із фільму «Віднесені вітром»
4. Кадр із фільму «Білосніжка і семеро
гномів»
5. Кадр із фільму «Бембі»
6. Волт Дісней з фігуркою персонажа
7. Заставка кіностудії «Walt Disney»
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Картина розвитку кінематографа США 1930-х рр. буде неповною без імені Волта Діснея (1901–1966) — засновника американської анімації. Художній метод митця ґрунтувався на принципі олюднення тварин і надання їм рис характеру та звичок
пересічного американця. Зокрема, цей метод митець використав для створення образів улюбленців мільйонів глядачів —
славнозвісного мишенятка Міккі-Мауса, каченятка Дональда Дака,
песика Плуто, а також героїв популярного фільму «Троє поросят».
Міккі-Маус навіть удостоївся власної зірки на Алеї слави.
Першим у галереї знаменитих діснеєвських персонажів був
кролик Освальд, а першим героєм, який заговорив з екрана
(до речі, голосом самого Волта Діснея), став той самий МіккіМаус. Мультфільм В. Діснея «Пароплавчик Віллі» є першим в історії анімаційного кінематографа твором із синхронним озвученням.
Вершиною творчості В. Діснея стали шедеври світової анімації «Білосніжка і семеро гномів» — перший повнометражний
анімаційний фільм, «Фантазія» та «Бембі». Вони захоплюють високою професійною культурою, яскравими характерами персонажів, цікавими сюжетами.

6

Під час однієї з прогулянок зі своїми
дітьми Волту спало на думку: чому
б не створити таке ігрове містечко,
де всі діти могли б весело і цікаво
відпочивати? Так народилася ідея Діснейленду — знаменитого парку
атракціонів. Нині це також символ
США і символ щасливого дитинства.

5

7
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У другій половині ХХ ст. американський кінематограф продовжив бурхливий розвиток. Розширилися його технічні можливості, з’явилися нові жанри і засяяли нові «зірки». Серед
акторів особливе місце посіла улюблениця американців усіх
суспільних верств Мерилін Монро. І в наш час фільми з її участю («Все про Єву», «Ніагара», «У джазі тільки дівчата» та ін.)
демонструються по телебаченню і приваблюють глядачів. Мерилін стала свого роду «ідолом поп-культури». Невипадково до
її образу звертався у своїй творчості Енді Воргол.
З іменем яскравого режисера Альфреда Гічкока (1899–1980)
пов’язане становлення жанру «трилер» (від англ. thrill — тремтіння). Одним із найкращих фільмів у цьому жанрі вважається
містичний трилер Гічкока «Запаморочення» (1958), в якому розповідається про страх висоти головного героя (у головних ролях — Джеймс Стюарт і Кім Новак).
1
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Зірка одного з найталановитіших акторів — Аль Пачіно —
зійшла після виходу на екрани трилогії Френсіса Форда Копполи «Хрещений батько» (1972), в якій він створив образ голови мафіозного клану Майкла Корлеоне. Ця культова гангстерська
історія за романом Маріо Пьюзо відзначилася неймовірними
касовими зборами — 269 млн доларів (при бюджеті 6 млн доларів).
Величезної популярності набув і жанр фантастичного кіно,
зокрема захоплива космічна сага режисера Джорджа Лукаса
«Зоряні війни» (1977–1983). Згодом, протягом 1999–2005 рр. на
екрани вийшла трилогія-приквел «Зоряних війн».
Продовження космічних пригод знімають і в наші дні. Так,
2017 р. на екрани вийшов восьмий епізод саги — «Останні
джедаї» (режисер Райан Джонсон).
У голлівудський конвеєр включені майже всі сучасні кіножанри, що тяжіють до взаємодії: гангстерський фільм («Одного
разу в Америці» С. Леоне); трилер — синтез детективу й фільму жахів («Мовчання ягнят» Дж. Деммі, «Мис страху» М. Скорсезе); вестерн («Танці з вовками» К. Костнера); психологічні
драми («Людина дощу» Б. Левінсона, «Аромат жінки» М. Бреста);
фільм-катастрофа («Титаник» Дж. Камерона) та ін.
Голлівуд — місце, де не тільки відбувається кіновиробництво
на численних студіях, а й проводяться кінофестивалі, вручаються почесні кінопремії. На знаменитій «Алеї слави» з 1960 р.
закладають зірки з іменами найкращих акторів.
ЗАВДАННЯ:
Які голлівудські кінофільми останніх років вам запам’яталися? Чим
саме? Поділіться враженнями.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ:
Влаштуйте костюмовану вечірку — інсценізацію церемонії вручення премії «Оскар», де ви самі зіграєте ролі ваших улюблених акторів і презентуєте «ваші» фільми.

7

8

Дізнайтеся самостійно з інтернетджерел, що означає термін «приквел»
і протилежний йому — «сиквел».

1.
2.
3.
4.
5.

Мерилін Монро
Альфред Гічкок
Кадр із фільму «Запаморочення»
Френсіс Форд Коппола
Аль Пачіно. Кадр із фільму «Хрещений батько»
6. Кадр із фільму «Зоряні війні. Епізод І»
7. Постер фільму «Зоряні війні. Епізод ІІІ»
8. Знак Голлівуду
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Культура Латинської Америки представлена традиціями
понад тридцяти країн, колишніх іспано-португальських колоній, розташованих на території від США до Антарктиди. Цей
регіон охоплює Мексику, держави Центральної Америки, островів Вест-Індії та материк Південна Америка. Це вражаючі
барви природи, що надихають митців; неповторні традиції
різних етносів, які дбайливо їх зберігають, поважаючи інші.
Це таємниці унікальних цивілізацій майя, ацтеків, інків. Це
й аргентинське танго, бразильський карнавал, архітектурні
шедеври Мексики, колоніальна архітектура Парагваю, іспанська архітектура, перегони на каное в Пуерто-Рико, водоспади Венесуели.

2
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СТІНОПИСИ МЕКСИКИ:
ЕКСПРЕСІЯ БАРВ, ФОРМ ТА ПОЧУТТІВ
Протягом минулих років навчання ви багато дізналися про
мистецтво майя, ацтеків, інків та інших корінних народів Латинської Америки доколумбового періоду. А чи знаєте ви про мистецькі досягнення цього регіону у новітній час?
Щоб ознайомитися з одним із таких досягнень, вирушимо
до Мексики. Ця країна збагатила світову культуру ХХ ст. своїм
монументальним мистецтвом, яке дістало назву муралізм (від
ісп. muralismo, mural — стіна, настінний живопис). Його історія
пов’язана із суспільно-політичними подіями в країні початку
минулого століття. У той час молоді художники, натхненні Мексиканською революцією, проголосили нові творчі ідеї: мистецтво
має бути масовим, національним, звертатися до народу і відроджувати давню культуру індіанців.
Відтоді стіни громадських будівель стали оформляти циклами фресок, сюжети яких відображали життя народу, його боротьбу та історію країни. Згодом муралізм набув значної популярності у США. Мексиканські художники отримували багато
замовлень, а їхні роботи перетворювалися на взірці для на-

3

1.
2.
3.
4.

Кубинскі вуличні музиканти
Мачу-Пікчу
Дієго Рівера.
Діего Рівера. Історія Мексики. Фреска
в Національному палаці Мехіко
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слідування. Найуславленішими представниками мексиканського
муралізму були Хосе Ороско, Дієго Рівера і Давид Сікейрос.
У столиці країни Мехіко ми відвідаємо визначну пам’ятку
муралізму — Поліфорум, музей сучасного мистецтва, відкритий
1971 р. Він збудований і розписаний за проектом і під керівництвом видатного мексиканського художника Давида Альфаро
Сікейроса (1896–1974).
Це грандіозна дванадцятигранна будівля, в якій мовою монументального мистецтва виражені погляди автора на життя,
минуле і майбутнє народів; відображені як трагічні, так і героїчні моменти історичного поступу людства. Сам Сікейрос визначив головну тему Поліфоруму як «переможний марш людства,
що почався на зорі цивілізації і спрямований крізь теперішнє
у майбутнє».
До створення Поліфоруму митець залучив багато майстрів
з різних країн світу. Учні Сікейроса під його керівництвом здійснювали розпис зовнішніх стін, а він сам розписав весь інтер’єр —
суцільну фреску на стінах і стелі загальною площею 4331 м2.

4
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Коли глядач потрапляє в Поліфорум, пневматичний ліфт
піднімає його в зал із рухомою підлогою, що обертається. Глядач пересувається вздовж стін, то віддаляючись від них, то наближаючись. У поле його зору потрапляють різні фрагменти
фрески. Такий прийом, за задумом митця, дозволяє глядачеві
відчути себе частиною зображеного дійства.
Любов мексиканців до монументального живопису має глибоке коріння, яке сягає доколумбової епохи. Справжньою сенсацією ХХ ст. стало відкриття 1946 р. фресок у Бонампаку. Американський фотограф Джайлз Хейлі, який досліджував на півдні
Мексики життя нащадків давнього народу майя, потрапив у загублене в джунглях священне місто Укуль.
За архітектурною традицією майя, головною спорудою
центральної частини міста був триярусний акрополь, на якому розташовано понад десять різних культових будівель.
В одному з цих храмів Хейлі виявив унікальні кольорові розписи, датовані кінцем VIII ст. Завдяки їм місто отримало нову
назву — Бонампак, що в перекладі означає «розфарбовані
стіни».
На щастя, Храм фресок (така назва закріпилася за розписаною будівлею) майже не зазнав руйнувань, що й дозволило
творам давнього живопису добре зберегтися до наших днів.
Вони суцільно вкривають стіни і склепіння трьох залів храму,
а їхня загальна площа становить 144 м2.
Усі настінні зображення об’єднані в декілька сюжетних цик
лів. У першому залі увічнено церемонію вшанування спадкоємця престолу придворними і жерцями. Там можна побачити

Поміркуйте: які риси національного
характеру виражає живопис Давида
Сікейроса? Як у його творах передано
стрімкий рух часу й подій?

Д
 ізнайтеся про архітектуру давнього міста МачуПікчу.

1.
2.
3.
4.
5.

Хосе Ороско «Автопортрет»
Хосе Ороско «Сапастисти»
Давид Сікейрос «Автопортрет»
Давид Сікейрос «Автопортрет»
Давид Сикейрос. «Марш людства».
Фрагмент розпису Поліфоруму
6. Будівля Поліфоруму
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людей в ошатних білих вбраннях, які спілкуються між собою, —
це палацова знать. Нижче зображено процесію музикантів з інструментами, танцюристів у химерних костюмах і головних
уборах з пір’я та сцени загальних веселощів.
Фрески другого залу зберегли сцени битв і військових тріумфів. На них верховний правитель Укуля веде своє військо
у бій і нищить ворогів, а виснажені полонені, стоячи на колінах,
готові бути принесеними у жертву богам.
Яку роль, на вашу думку, відігравав фресковий живопис храмів у культурі майя?

3

Стіни третього залу прикрашають зображення ритуальних
танців з нагоди святкування перемоги. Головні дійові особи
в них — правитель і його дружина, придворні дами з величезними віялами, музиканти й танцюристи.
Завдяки відкриттю фресок Бонампака унікальне мистецтво
настінного живопису давнього народу «виринуло з небуття»,
збагативши художню картину світу, а ми маємо наочне уявлення про побут, одяг, звичаї й ритуали майя.
ЗАВДАННЯ:
1. Подумайте, чому Д. Сікейрос дав своєму творінню назву «Поліфорум».
Як би ви інтерпретували назву? Наскільки сучасним є творчий задум
Сікейроса?
2. Пригадайте твори архітектури і образотворчого мистецтва народів
доколумбової Америки, з якими ви знайомилися у попередні роки.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ:

1. Акрополь Бонампак
2. Інтер’єр одного із залів Храму фресок
3. Фрагменти розпису Храму фресок
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Розгляньте уважно репродукції фресок Бонампака. Зверніть увагу на
яскраві кольори, чіткі силуети, плавні лінії, ритмічність зображень. Як
вдало вони передають урочистий, піднесений настрій важливої події!
Спробуйте створити ескіз розпису на цікаву для вас тему, використовуючи подібні художні засоби.
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МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНА МОЗАЇКА
Музика і танцювальні ритми Латинської Америки — насправді строката мозаїка з фольклору різних країн та етносів,
переплетіння іспанського, португальського, африканського і, звичайно ж, індіанського коріння. Це життєдайні традиції, що народжувалися у вирі складних історичних подій.
Латинська Америка подарувала світу особливу музичнотанцювальну культуру. Від початку ХХ ст. латиноамериканські
танці проникли у США і Європу, склавши окрему програму
бальних танців.
З Аргентини походить танго, що народилося наприкінці ХІХ
ст. у передмісті Буенос-Айреса, куди стікалися захоплені «срібною лихоманкою» імігранти з усього світу. У танго поєдналися
народні музичні інтонації аргентинських креольців, уругвайців,
кубинців, європейців. Цікаво, що від самого початку танго було
чоловічим танцем, і лише згодом жінки стали партнерками чоловіків. Цей пристрасний танець називають «сумною думкою,
яку танцюють», оскільки його головним змістом є невизначеність
і туга за кращими часами. Сучасне аргентинське танго — це
особлива музично-танцювальна імпровізаційна розповідь, що
дозволяє кожному виразити свої почуття.
Поступово танго стало національним надбанням, з’явилися
навіть танго-оркестри, а відомий композитор, актор і виконавець
пісень під музику танго Карлос Гардель (1890–1935) став улюб
ленцем усієї Аргентини. Саме в день його народження, 11 грудня, відзначається Міжнародний день танго.
«Великим Астором» аргентинці називають композитора і виконавця на бандонеоні Астора П’яццолу (1921–1992), автора
понад 300 танго. Цей митець винайшов сучасний оригінальний
стиль танго — tango nuevo («нове танго»), увівши до традиційної музичної тканини твору елементи джазу, складні дисонансні звучання і навіть елементи барокових форм, зокрема, характерні контрастні зіставлення у фактурі, динаміці.
Улюбленим інструментальним складом П’яцолли був квінтет,
до складу якого входили бандонеон, скрипка, фортепіано, електрогітара, контрабас. Кожен виконавець виявляв себе в імпровізаціях, а композитору вдавалося імітувати звучання тембрів
цілого симфонічного оркестру. Одним з найпопулярніших творів
А. П’яццоли є його знамените «Лібертанго» (від ісп. libertad —
свобода і танго).
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У 2009 р. ЮНЕСКО визнало танго нематеріальною культурною спадщиною людства. Музичним інструментом — символом аргентинського танго є бандонеон. В Аргентині 11 липня навіть відзначається Національний день бандонеону.

4. Бандонеон
5. Карлос Гардель
6. Астор П’яццола
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Карнавал в Рио
Парад шкіл самби на карнавале в Ріо
Румба
Ейтор Віла Лобос
Алісія Алонсо
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Символом Бразилії та її знаменитих карнавалів визнана самба — музичний жанр і жвавий ритмічний танець. Характерними
для самби є так звані баунс — досить складні рухи згинання
і розгинання колін; синкоповані ритми і загалом — ритмічна
поліфонія, що ство-рюється використанням широкого спектра
ударних інструментів. Однією з варіацій самби, що увібрала
елементи джазу, є босанова (порт. bossa nova — новий ритм).
Світове визнання здобула ламбада, що походить від карімбо —
танцю індіанців з Амазонки.
Куба — батьківщина румби й ча-ча-ча, дуже популярних
латиноамериканських танців.
Румба — парний танець, який народився в бідних кварталах Гавани, де щосуботи збиралися гурти містян, щоб розважитися та забути про життєві негаразди. Для музичного супроводу румби їм було достатньо підручних предметів — ящиків,
ложок, каструль та ін. Найвідомішою мелодією румби стала
знаменита пісня Хосе Фернандеса Діаса (1908–1979)
«Guantanamera», що тепер є класикою.
Ча-ча-ча — танець, який створює безтурботний, навіть бешкетливий настрій. Його назва походить від особливого синкопованого й чіткого ритму, що весь час повторюється, і від характерного звучання маракасів. Виконання ча-ча-ча потребує
зовсім невеликого майданчика, оскільки характерним рухом є
мінімальне просування. Виконавці танцюють майже на місці,
а враження легкості створюється завдяки рухам на носках з переносом ваги тіла вперед.
Д
 ізнайтеся про традиції бразильського карнавалу

МИСТЕЦЬКИЙ КОЛОРИТ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Всесвітньо відомим бразильським композитором є Ейтор
Віла Лобос (1887–1959), творець національної професійної музики та знавець музично-поетичного фольклору своєї країни.
У його творах майстерно відображений синтез особливостей
бразильської народної та європейської академічної музики. Зокрема, задум знаменитого циклу «Бразильські бахіани» виник
у композитора з величезної шани і поклоніння перед генієм
Йоганна Себастьяна Баха. Водночас ця музика є глибоко націо
нальною за духом і мовою.
Куба подарувала світовому мистецтву балетмейстера і танцівника Альберто Алонсо (1917–2007), в хореографії якого балетна класика органічно поєднана з латиноамериканськими та іспанськими елементами. Алонсо є автором хореографії
та лібрето «Кармен-сюїти», одноактного балету, створеного за
мотивами знаменитої опери французького композитора XIX ст.
Жоржа Бізе.
Сюжетну основу балету, як і опери, складає новела французького письменника ХІХ ст. Проспера Меріме. Музичну партитуру твору Бізе перекомпонував і оркестрував видатний сучасний композитор Родіон Щедрін, врахувавши особливості
драматургії балетних вистав. Партію Кармен на прем’єрі балету
в Москві (1967) виконала видатна балерина Майя Плісецька.
Майже одразу відбулася прем’єра і в Національному балеті Куби,
де сценічний образ палкої красуні втілила видатна кубинська
балерина Алісія Алонсо.

3

ЗАВДАННЯ:
� Прослухайте Бразильську бахіану № 5 Е. Віла Лобоса. Поміркуйте,
чому твір має таку назву.
� Перегляньте відеозаписи виконань партії Кармен. Хто з балерин, на
вашу думку, найглибше відтворює характер головної героїні?
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ:
� Якщо у вашому класі є виконавці латиноамериканських танців, організуйте майстер-клас.
� Влаштуйте колективне читання поезії Олени Теліги «Танго» під музику «Лібертанго» Астора П’яццоли. Визначте, хто з читців завоював
найбільше «глядацьких симпатій».
І знову з’єднались в одну оману
О, дивне танго, — і сум і пристрасть.
Пливу на хвилях твого туману
Згубила кермо, спалила пристань!
І б’ється серце, і гнеться тіло,
В твоїм повільнім і п’янім вирі —
Блакитне сонце мені світило,
А буде чорне, а може, сіре…
Чекає прірва на кожнім схилі —
Та сум і пристрасть манять так п’яно.
Пливти все далі, віддавшись хвилі,
Та завтра, вранці, під перший промінь
Зрадливе танго, твого туману.
Мені не пристрасть туманна сниться —
Зоріє ясно в чаду і втомі,
О, світла ніжність, твоя криниця.
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ДАЛЕКОСХІДНИЙ
КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН
Загадкове і втаємничене мистецтво Далекого Сходу охоплює
мистецькі традиції Китаю, Японії, Монголії, В’єтнаму, Камбоджі,
Кореї. Воно пройшло тривалий шлях розвитку — самобутній
і самодостатній, заснований на мудрих філософських поглядах
й унікальних духовних системах самозбереження культурної
традиції. Найголовніше в них — зв’язок людини з природою,
прагнення самовдосконалення, гармонія людини і світу. Кредо
далекосхідних культур: «Спочатку вдосконалюй себе, а потім
і світ навколо себе».
На Сході все може перетворюватися на мистецтво — витончене й привабливе. Мистецтво Далекого Сходу — це не
лише архітектура і музика, танець і живопис, поезія і театр.
Мистецтво Далекого Сходу — це і чайні церемонії, і бойові
мистецтва, засновані на спостереженнях за рухами диких звірів.
Це і заворожлива «стіна» ієрогліфів, у смисл яких закладено
енергію життя.

Мандруючи Далеким Сходом, відвідаємо країни, які
вплинули на мистецтво своїх найближчих сусідів,
а також на культуру Європи і Америки. Безумовно,
і в Україні високим є інтерес до мистецьких традицій
Китаю та Японії. І він невпинно зростає, адже
мистецтво цих країн вражає не лише спадком давніх
митців, — воно спрямоване в майбутнє.

ДАЛЕКОСХІДНИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН 

МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ КИТАЄМ

1

Китай — країна, якій світ багато в чому завдячує прогресом:
тут створено один із перших сонячних календарів; винайдено
компас (III ст. до н. е.), сейсмограф (II ст. до н. е.), порох (X ст.
н. е.), папір (І ст. н. е.), книгодрукування (VI–VIII ст.), порцеляну
(III–V ст.); складено один із перших каталогів зірок та ін. Мистецтво Китаю — дивовижне й багатогранне. Воно міцно пов’язане
з філософсько-релігійними вченнями конфуціанства, даосизму,
буддизму, які вплинули на історію китайської культури та мистецтво всього Далекосхідного регіону.
«Вірю в давнину і люблю її!» — у цій відомій фразі Конфуція втілено глибоке шанування традицій, що стало підвалиною
китайської культури.
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