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Живо́пис (маля́рство, фр. peinture, англ. painting, болг. живопис, пол. 

malarstwo, чеськ. malířství) — видобразотворчого мистецтва, пов'язаний з 

передачею зоровихобразівнанесенням фарб на твердіабогнучкіповерхні, а 

також твори мистецтва, створені таким способом.До живопису відносять і 

виконані фарбами зображення на декоративному посуді, поверхня якого 

може матискладну форму. Живопис - найпоширеніший вид образотворчого 

мистецтва. Слово живопис означає "живо писати" - писати з життя, твори 

живопису створюються за допомогою фарб, щонаносяться на будь-яку 

поверхню.Види живопису: -монументальний; -станковий; -декоративний; -

декораційний; -мініатюра. 

 Хоча у XIX століттіголовним центром освіти в Російськійімперії і 

далі 

булаАкадемія мистецтв у Петербурзі, багатьох художників приваблює 

Україна — «нова Італія», як їїтоді називали. Уперше перехід до 

реалізмубулоініціювано учнем Боровиковського, українецем грецького 

кореню з Ніжина Олекса Венеціанов (1779 — 1847). Вінзібрав у своїй 

майстерні у Петербурзької академії мистецтв досить значнугрупу учнів. Але 

коли в тридцятих рокахзновузаблисло запізненим 

блискомкласичнемалярство в творчості Карла Брюллова, то учніВенеціанова 

перейшли до цього модного професора.В числі учнів Брюллова були й 

останніукраїнські майстри класичногомалярства — ІванСошенко, Тарас 

Шевченко, Дмитро Безперчий та ін. ТарасШевченко, генійукраїнського 

слова, був з фахумайстром малярства й мавдуже великий малярський талант. 

Йоготворчістьяскравовиявилася в різнихгалузях малярства: портретовій, 

жанровій, пейзажевій, релігійній.Розвиток малярства у середині та 

другійполовині 19 століття пов’язаний з відкриттям ряду спеціальних 

навчальнихзакладів (малювальні школи в Одесі, Харкові, Києві). Центральне 

місце в післяшевченківському живописі займаютьсцени з української 

природи, історичніподії та інші. Великого значення для розвитку 

образотворчого мистецтва набуврух ―передвижників‖ – пересувних 

художніхвиставок (1870). До передвижників належали МиколаГе (картини 

філософсько – релігійноїтематики), Олександр Литовченко (драматичні 

сюжети з московськоїісторії), Ілля Рєпін (картини з 

козацької тематики – ―Запорожціпишуть листа турецькому султану‖),Микола 

Бондаревський та інші.У 80 – 90 – ті роки провідне місце в образотворчому 

мистецтві займаєукраїнська школа пейзажного живопису. Був відомим 

художник І.Труш – віннаписав серію портретів видатнихдіячів української 

культури: портретиІ.Франка, Л.Українки, В.Стефаника, М.Лисенка. 
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Український монументальний живопис був представлений роботами 

Й.Бокшай(розписиінтер’єра палацу митрополита у Чернівцях), 

М.Врубеля(реставрація фресок у Кирилівській церкві), С.Васильківського 

таВ.Кричевського (розписбудинку Земства у Полтаві), М.Лимоненка 

(розписВолодимирського собору Києва) тощо. 

Свій внесок у національно-культурне відродження України зробили 

представники архітектури, образотворчого мистецтва та музики. Так, 

зокрема, художник К. Брюллов виховав багато українських майстрів, серед 

яких були І. Сошенко, А. Мокрицький, Т. Шевченко та ін. Завдяки К. 

Брюллову з кріпацтва було викуплено Т. Шевченка.Першим серед 

художників, хто відкрив українську природу й українського селянина, був 

В.Штернберґ. У 1838 р. В. Штернберґ познайомився і подружився з Т. 

Шевченком, а 1840 р. до Шевченкового "Кобзаря" він зробив гравюру 

"Кобзар з поводирем".Проте найяскравішою постаттю українського 

образотворчого мистецтва 1840-1860 pp. був сам Т. Шевченко. Вступивши 

1838 р. до Петербурзької Академії мистецтв, він закінчив її 1845 р. із срібною 

медаллю, одержавши звання "вільного художника". Своїм фахом Т. 

Шевченко вважав саме малярство. Талант Т. Шевченка як художника 

виявився в портретному, жанровому, пейзажному та релігійному малярстві. 

Він пробував себе в скульптурі, різьбі й гравюрі. Особливе визнання мали 

його офорти. За них 2 вересня 1860 р. рішенням ради Академії його було 

обрано академіком з гравірування на міді, малював картини, пейзажі й 

портрети, звертаючись до історії українського народу, його побуту. У 

Петербурзькій Академії мистецтв він створив картини у романтичному стилі 

"Хлопчик, що ділиться хлібом із собакою", "Циганки" та ін. Реалізмом 

відзначається його найбільший за розміром твір олійного живопису 

"Катерина", який через драму української дівчини-кріпачки розкриває 

трагедію самої України. Сценка з життя українського селянина змальована в 

картині" Селянська родина".Подорожуючи Україною і зібравши багатий 

матеріал, Т. Шевченко задумав створити серію офортів під назвою 

"Живописна Україна". Здійснити це йому не вдалося. Проте уявлення про 

зміст і характер нереалізованого задуму дають офорти "Судна Рада", "Дари в 

Чигирині", "Старости", "У Києві" та "Видубицький монастир", що 

відзначаються блискучою технікою, життєвою та історичною правдою. 

Український живопис у другій половині XIX ст представлений різними 

жанрами. Пореформена демократизація суспільства сприяла активному 

розвитку побутового жанру, Видатним майстром побутового жанру був М. 

Пимоненко. Художник з етнографічною точністю відобразив українські 

народні звичаї, пов'язані зі сватанням. У 1891 році Пимоненко створює 

картину "Весілля у Київській губернії", яка яскраво свідчила про його творчу 

зрілість. Вона експонувалась на академічній виставці і мала великий успіх. 

Значна роль у творчому становленні М. К. Пимоненка належить І. Ю. Рєпіну. 

За його порадою Пимоненко став експонентом пересувних виставок, а у 1899 

році його було прийнято у члени Товариства передвижників.У ряді творів 

останнього періоду художник торкається вічної для людства теми кохання. 



«Шукачем сонця», майстром сонячного пейзажу називали В. Орловського, 

автора неповторних своєю виразністю картин — «Сінокіс», «Жнива», «Хати 

в літній день». Цими творами художник заявив про себе як витонченого 

майстра колориту та світлотіньових ефектів. Найяскравішою зіркою 

пейзажного жанру в цей час був C. Васильківський, творча спадщина якого 

налічує майже 3,5 тис. полотен.  У західноукраїнських землях у побутовому 

жанрі творили Є. Максимович, Е. Бучевський, у пейзажному — Т. Романчук, 

А. Монастирський, А. Кохановська, жанром портрету оволодівали К. 

Устиянович, Т. Копистецький, Ю. Пигуляк, у історичному жанрі вагомим був 

творчий доробок М. Івасюка.Тісно пов'язаною з Україною була доля 

художника-мариніста Івана Айвазовського, який значну частину життя 

провів у рідній Феодосії і заповів цьому місту свою картинну галерею. 

Українська тема звучить у його роботах «Очерети на Дніпрі поблизу містечка 

Алешки» та унікальній для художника жанровій картині «Весілля на 

Україні».Новаторською для пейзажу стала творчість Архипа Куїнджі, який 

народився поблизу Маріуполя. Перша ж виставлена ним картина — «Ніч на 

Дніпрі» — стала сенсацією в Петербурзі. Художник володів тонким 

мистецтвом передавати на полотні гру світла і повітря.Родом з-під Чугуєва 

був художник-реаліст І. Рєпін. Він не раз гостював у маєтку Качанівка 

українських меценатів Тарновських. У Качанівці Рєпін створив перші етюди 

до знаменитої картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану». 

Взагалі, в його творчісті та житті Україна посідала дуже значне 

місце.Малярство в західноукраїнських землях у першій половині XIX ст. 

мало скромніші досягнення, ніж у східноукраїнських землях. Тут воно було 

представлене такими українськими майстрами, як Остап Білявський, В. 

Береза  і Л.Долинський. Серед них, зокрема, виділявся Л. Долинський - 

уроженець Білої Церкви. Він навчався в Київській академії та Академії 

мистецтв у Відні, постійно працював у Львові. Його твори мали переважно 

релігійний зміст, написані у стилі класицизму з оригінальними українськими 

стилістичними ознаками. Низка художників українського походження 

служила інтересам польської або німецької культур. Серед таких були Ю. 

Коссак, Т.Яхимович, Р.Гадзевич  та ін.Романтизм у живопису вирізнявся 

динамізмом композиції, стрімкими рухами зображень, яскравими кольорами, 

контрастом світла і тіні, екзотичністю сюжетів. Риси художніх творів епохи 

класицизму - велич, статичність фігур - відійшли в минуле. Художні 

романтичні твори першої половини XIX ст. зображували в портретах 

характерні риси, сум'яття почуттів, драматизм і трагічність образу. У 

романтизмі на той час не було певної системи принципів, це було більше 

відчуття, емоційний твір. 

Отже, попри постійні утиски українського народу на національному 

ґрунті, його культура не припиняла свого поступу. Представники 

прогресивної інтелігенції цього періоду багато зробили для українського 

культурно-національного відродження, формування національної 

самосвідомості, утвердження української мови, розвитку музичного, 



образотворчого мистецтва та театру, що спиралися на міцні традиції 

культурних надбань українського народу. 
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