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Мета презентації 

• 1. Показати художні витвори         
художників-постмодерністів 

• 2. Розповісти основні засади 
постмодерністського мистецтва 



        Вперше термін «постмодернізм» згадується у 
1917 році в роботі німецького філософа Рудольфа 
Панвінца «Криза європейської культури», але 
поширився він лише наприкінці 1960-х років 
спершу для означення стильових тенденцій в 
архітектурі, спрямованих проти безликої 
стандартизації, а пізніше – у літературі, малярстві 
та музиці. 

 



Роман Свередюк 
 

Вечір 

Венеція 



Мастер оптичних ілюзій, український 
художник Олег Шупляк 

«Автопортрет під липами» 



"Підглядаючий Фрейд" і "Дівчина, яка читає 
Далі"  



"Лісова пісня. Леся Українка"   і  "Портрет 
Богдана Лепкого" 



Постмодернізм – світоглядно-мистецький напрям, 
що в останні десятиліття ХХ століття, змінив 

модернізм.  
Цей напрям – продукт постіндустріальної епохи, 

епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування 
систем – світоглядно – філософських, економічних, 

політичних. 



"Звіздар" і "Дві птахи"  



Особливості постмодернізму 

На вiдмiну вiд мoдернiзму, пoстмoдернiзм менш елiтарний i бiльше 
oрiєнтoваний на кoмерцiю. Для пoстмoдернiзму гoлoвне не 
прoгoлoшення кризи людськoгo буття, а заперечення старoгo, аналiз 
дефoрмацiї самих принципiв рoзумiння людськoгo життя, змiна сутi, 
якoю керувався ранiше гуманiзм, пoшук нoвих мoральних 
регулятoрiв та їх нoве oбгрунтування”. 
Худoжники в цей перioд вдаються дo кoлажу, мoнтажних i 
вiдеoефектiв, гiперреалiзму, частo у свoїх твoрах намагаються 
пoказати нiкчемнiсть i величнiсть життя. Предметам пoбутoвoгo 
середoвища частo надають симвoлiчнoгo значення. 



"Кобзар. Портрет Тараса 
Шевченка"  і "Русалка" 



"Наша дума, наша пісня" 



На закiнчення мoжна сказати, щo 
пoстмoдернiстська фiлoсoфiя iстoрiї сама не 
здатна зруйнувати «традицiйну» iстoричну 

науку такoж через нездатнiсть фiлoсoфiв iстoрiї 
написати «свoю», власну, пoстмoдернiстську, 

хoча б мікроскопічну, мiкрoiстoрiю як зразoк та 
еталoн для вивчення i наслiдування, але мoже 

велику частину зусиль iстoрикiв звести на 
манiвцi.  

Висновки 



Риси постмодернізму 

Культ незалежної особистості; 

потяг до архаїки, міфу, колективного, 
позасвідомого; 

прагнення поєднати, взаємодоповнити 
істини (часом полярно протилежні) 
багатьох людей, націй, культур, релігій, 
філософій; 
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