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Мета презентації
Мета презентації: дослідити витоки експресіонізму, визначити передісторію
цього літературно-мистецького потоку авангардизму, що сформувався в
Німеччині на початку ХХ століття. У презентації досліджується, хто були
попередники експресіонізму, історичні та соціальні передумови його
виникнення. Також досліджуються основні засади експресіонізму та
згадуються найвизначніші його представники.

Три попередника: Сера, Гоген, Ван
Гог
Можна вважати, що Сера, Гоген і Ван Гог заклали основи для розвитку
мистецтва експресії.

Вінсент Ван Гог
(1853 - 1890)
Жорж Сера
(1859 - 1891)

Поль Гоген
(1848 - 1903)

Франція: пошуки експресивності
Виставка 1905 була для фовістів підсумком тривалого розвитку. Безумовно,
група художників, що зібралася навколо Матісса, що не становила школи, не
відстоює ніякої обов'язкової естетичної програми. Більше того, кожен з
художників повинен був демонструвати власну оригінальність. Всі вони
прагнули до однієї мети: створювати нові форми на противагу академізму і
імпресіонізму.
Фовізм (фр. les Fauves — «дикі») — стиль певної
групи французьких художників початку 20 століття, чиї
роботи були швидше зосереджені на мальовничості,
декоративності та насиченості кольорів, аніж на
зображальних чи реалістичних аспектах, як у
французькому варіанті імпресіонізму.

У виборі сюжетів живопис фовістів обмежує себе пейзажем, людськими фігурами і
побутовими реаліями. Сюжет, по суті справи, майже байдужий, тому що мова йде
не про наслідування природі, не про створення оптичної ілюзії, а, навпаки, про
інтерпретацію натури, пропущеної крізь емоцію, внутрішнє переживання.

Андре Дерен «Човни в гавані
Колліура», 1905
Рауль Дюфі «Човни в
Мартіг», 1908
Моріс де Вламнік
«Вітрильник», 1913

Руо, з його насиченими, пекучими баченнями, став значним релігійним
художником ХХ ст. Почуття жалю і людської солідарності живило і творчість
Пікассо: в ранніх творах він передає драму людських страждань за допомогою
інтенсивного кольору.

Жорж Руо «Проповідь»

Фрагмент картини Пабло Пікассо, "Три
музиканти"

Молоде покоління об'єднує загальний настрій: його не влаштовувала ідея
реальності в традиційному сенсі і те, як вона була втілена в імпресіонізмі.
Художники почали усвідомлювати, що опис зовнішнього світу дозволяє
відобразити реальність лише в обмежених межах і позбавляє можливості
проникнути в суть речей.

Матіс «Танець»

Матіс «Музика»

«Я шукаю насамперед експресії. Експресія, як вона мені видається, відрізняється
від пристрасті, яка накладає відбиток на вираз обличчя або, приміром, на жест,
що стає поривчастим; експресія ж істотно впливає на всю побудову
зображуваного на полотні. Простір, заповнений тілами, порожнеча навколо них,
пропорції - все це стає значущим ». (с) Матісc

Німеччина: початок розвитку
експресіонізму
Художня еволюція, яка відбувається в Німеччині, паралельна французькій.
Вирішальною датою тут також виявляється 1905 - рік заснування дрезденського
об'єднання «Міст». Але, на відміну від Франції, події розгортаються тут не в одному
місті (Парижі) - вони відбуваються в різних місцях і захоплюють безліч дійових осіб.

Едвард Мунк «Поцілунок»

Джеймс Енсор «Інтрига»

Біля витоків руху стояли троє майстрів з різних місць Північної Німеччини:
Паула Модерзон-Беккер, Крістіан Рольфс і Еміль Нольде. В основі творчості
кожного з них своєрідність сприйняття навколишнього пейзажу

Крістіан
Рольфс
«Сюжет 22»

Еміль
Нольде
«Вітрильні
човни»
Паула Модерзон-Беккер
«Портрет з гілкою
камелії», 1907

Об'єднання «Міст»
«Міст» (нім. Die Brücke) — група художників у Німеччині в 1905–1913 роках, які
виступили засновниками німецького експресіонізму. 7 червня 1905 вважається
днем заснування однієї з найвідоміших мистецьких груп Німеччини. У цей день
чотири молодих студента, що вивчають архітектуру в Технічній школі Дрездена,
вирішили об'єднати свої зусилля зі створення нового мистецтва, нового живопису. Це
були Фріц Блейль, Ернст Людвіг Кірхнер, Еріх Хеккель і Карл Шмідт-Ротлуфа.

Хроніка групи «Міст»
Л. Кірхнера. 1913.

Поштова марка
ФРГ на честь 100ліття групи

Архітектура
Архітектура не залишилася осторонь від поширився в Європі в 1910-х рр.
широкого руху, що поставив під сумнів прийняті в мистецтві умовності. І це не дивно:
адже термін «експресіонізм» позначає якесь кипіння ідей у сфері культури, що
торкнулося не тільки естетичні уявлення, а й соціальні погляди, світогляд. Живопис
цього часу (ще до Першої світової війни) наповнений образами міст, вулиць, всіляких
споруд; крім того, тексти про архітектуру, твори архітектурної графіки публікуються в
періодичних виданнях - таких, як «Штурм», «Акціон», «Еребунг», «Дас Хої Уфер», були, на загальну думку, рупорами літературного експресіонізму.

Література
Експресіонізм заявив про себе в першу чергу
як рух, що повстав проти натуралізму,
неоромантизму і ар нуво: саме так розуміли
його представники молодого покоління
німецьких письменників. Одним з них, хто
азартно кинувся в битву за нове мистецтво і
став його глашатаєм, був Курт Хіллер,
який писав у липні 1911 р що зневажає всіх
цих письменників (маючи на увазі
натуралістів і імпресіоністів), «які являють
собою всього лише вмістилище природи,
свого роду воскові форми, в які відливаються
враження; машини, все скрупульозно і
детально реєструючі».

Висновки
Попередниками експресіонізму були Вінсент Ван Гог, Жорж Сера та Поль Гоген,
які перші відійшли від ідей імпресіонізму і почали розвивати своє бачення
мистецтва, які пізніше художники-експресіоністи взяли за основу для подальшого
розвитку мистецької течії. У Франції експресіонізм був започаткований
виставками фовістів. Серед них був Анре Дорен, Рауль Дюфі, Моріс де Вламнік та
багато інших. В Німеччині експресіонізм розвивається групою художників під назвою
«Міст», що була заснована в 1905 році. Експресіонізм започатковується також в
архітектурі та літературі. Молоді митці прагнуть до нового мистецтва, яка б дозволило
Їм проникнути у саму суть речей та виразити експресію.
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