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МЕТА 

Визначити, що являє собою футуризм, 
його характерні ознаки. Дослідити 

особливості українського футуризму, його 
представників та основні стадії розвитку. 
Детальніше вивчити творчість найбільш 

визначних представників – М. Семенка та 
Д. Бурлюка. 



ВИНИКНЕННЯ І 
ВИЗНАЧЕННЯ 

• Футуризм – це авангардний напрям у літературі й мистецтві, 
що розвинувся на початку XX століття  обстоював крайній 
формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав 
загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми.  

• Творець - Філіппо Марінетті 

(1909 р. публікація в газеті «Ле 

Фіґаро» «Маніфест футуризму») 



ФУТУРИЗМ - ЦЕ 

Мистецтво антигуманізму 

Три «М»: місто, машина, маса 

Тотальне заперечення 

Поетизація потворного, антиестетизм 

Динамізм 



УКРАЇНСЬКИЙ 
ФУТУРИЗМ 

Особливості 
• Відсутність сприятливого ґрунту 

• Гостра критика 

• Відмова від народництва і провінціалізму 

• Звернення до європейських традицій 

 

 

1914 р. – М. Семенко, В. Семенко, П. Ковжун., видавництво 

«Кверо» (початок українського футуризму) 

Українські футуристичні 
угрупування і журнали 
• «Флямінго» (1919-1921 рр.) 

•  «Аспанфут» (1921-1924 рр.) 

• «Нова генерація» (1928-1930 рр.) 

 

 



ПРЕДСТАВНИКИ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ФУТУРИЗМУ 

М. Семенко В. Гнєдов Г. Шкурупій Д. Бурлюк 

О. Влизько М. Скуба О. Полторацький Ю. Шпол 

та інші 



КВЕРОФУТУРИЗМ 

• Пошуковий футуризм, коли обожнювалися рух, шукання, 
динаміка 

•  Мистецтво йшло «по колу» — всі рівні, все однаково цінне 

Твори: М. Семенко "Prelude", "Дерзання", "Кверофутуризм" та ін. 

• Опора на філософську 

концепцію викладача 

Петербурзького 

психоневрологічного 

інституту К. Жакова 



ПАНФУТУРИЗМ 

• Смерть «старого» мистецтва 

• Нове метамистецтво  

• Метод поезомалярства: єдність 
художнього слова й 
споглядального мистецтва 
(практикує Семенко) 

• Найголовніше — бути сучасними 

• Поезію треба розкласти до букви, а 
образотворче мистецтво —до 
складників фарби 

• Термін «панфутуризм» увів поет 
Гео Шкурупій 

Твори: М. Семенко «Кобзар», «Моя 

мозаїка», «Весна», «Степ» та ін 



М. СЕМЕНКО (1892-1937) 
• Народився 1892 року в селі Кибинці на Полтавщині 

• Теоретично обґрунтував ідейно-естетичні основи 
новонародженого українського футуризму 

• Кинув виклик кумирам, заявивши про спалення 
«Кобзаря» 

• Потужною зброєю в мистецькому арсеналі є іронія і 
сатира 

• Вітав революцію, руйнування устоїв життя, 
електрифікацію, механізацію 

 

"Семенко зважився захопити під українську поезію нові 

території і використати українську мову в немислимі 

способи. Завдяки методам водночас рішучим і тонким 

він змушує своїх читачів подумати про поезію, 

літературу і письменника геть по-новому". 

О. Ільницький, літературознавець 

• Штучно вилучено з історії літератури, тому він не 

мав впливу на наступне покоління, але його 

вплив позначився на творчості письменників 

сучасної української літератури 



М. СЕМЕНКО, «МІСТО» 

Твір "Місто", що складається з одного речення, позбавленого 

будь-яких внутрішніх розділових знаків, є взірцем урбаністичної 

поезії Михайля Семенка. Місто для нього — центр поезії. 



Д. БУРЛЮК (1882-1967) 
• Народився на хуторі Семиротівка Харківської 

губернії (нині Лебединського району Сумської 
області) 

• Називають «український батько російського 
футуризму», «американський Ван Гог» 

•  Живописець, графік, художник театру, критик, поет, 
теоретик і практик футуризму 

• Написав у реалістичній манері портрет Шевченка, 
картини "Святослав", "Козак-Мамай", "Запорожці в 
поході 

• Філософія індивідуалізму, можливість 
самовираження для кожного – основа творчої 
концепції 

“Мій колорит глибоко національно український. 

Помаранчеві, зелено-жовті, червоні, сині тони б`ють 

Ніагарами з-під мого пензля. Коли я рисую, мені здається, 

що я дикун, котрий тре сук однієї фарби об іншу, щоб 

одержати кольоровий ефект. Ефект горіння. Ефект 

сластолюбства, збудження статтю однієї фарби 

характерних рис і особливостей іншої”. 

Д. Бурлюк 



Д. БУРЛЮК, КОРОТКИЙ 
ЖИТТЄПИС 



ВИСНОВКИ 

• Футуризм – авангардистська течія, яка пропагує урбанізацію, 
заперечення традиційної культури, прагнення до новації, бунту, 
антиестетичності . 

• Український футуризм зародився у 1914 р., основоположник і 
символ – М. Семенко. 

• Український футуризм в силу існуючих історичних та культурних 
обставин не здобув популярності і не мав впливу на інші творчі 
покоління (повернення до нього тільки наприкінці ХХ століття). 

• Дві основні стадії футуризму – кверофутуризм і панфутуризм. 

• Д. Бурлюк – один з засновників і найбільш яскравих 
представників як українського, так і світового футуризму. 

• У середині 20-х років футуризм, як український, так і світовий, 
завершує своє існування, а його досвід переймають 
представники інших авангардистських течій і угрупувань. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


