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*Мета: 

Продемонструвати, що саме Париж та 

Франція загалом є основоположником 

такого напряму в мистецтві та головним 

чином в кіноіндустрії як авангард. 



«Це мистецтво повинне протистояти 

театральному мистецтву і літературі, які 

залежать від слова.»   

Поль Валері 

«Поки фільм буде користуватися літературними 

 та театральними джерелами, з нього нічого не  

вийде.» 

 

«Помилкою в живописі є сюжет. Помилка кіно –  

сценарій. Звільнення від цього вантажу може  

допомогти кіно стати гігантським мікроскопом  

для речей, що ніколи не бачаться, ніколи не  

відчуваються.» 

            Фернан Леже 



*Авангард виник у 20-х роках ХХ ст. Він став 

продовжувачем традицій французьких 

кіноімпресіоністів. Саме кіноімпресіоністи під 

керівництвом Луї Деллюка першими підняли бунт 

проти комерційного кінематографу, бездумно 

копіюючого твори театру та літератури.  

Луї Деллюк 



*Режисери на чолі с Л.Деллюком прагнули затвердити 

принципи високого кіномистецтва, приділяючи при цьому 

велику увагу пошукам оригінальних засобів вираження; 

вони закликали розкривати суть змальовуваних об'єктів за 

допомогою широкого використання ритмічних монтажних 

прийомів, ракурсів, нефокусною зйомки і ін. 

Фільм Бануеля і Далі «Андалузький пес» 



Автори показали на екрані 

незв’язний, вільний законів 

логіки ланцюжок 

випадкових асоціацій. Над 

розшифровуванням змісту 

цього фільму міркували 

шанувальники сюрреалізму, 

але, як можна було знайти 

зміст там, де автори ставили 

завдання заперечити логіку 

й розум! 
 



*Усі авангардистські фільми Альберто Кавальканти 

ґрунтувалися на ясних і зрозумілих сценаріях. Він дебютував 

із сентиментальним репортажем про життя буденного 

Парижа «Тільки час» (1926). Фільм був першою спробою 

кінематографічного огляду великого міста, його 

архітектурних і соціальних контрастів. 

Альберто Кавальканти 



*                                          Зазвичай французький авангард                                                                   

*                                          поділяють на перший та другий. 

 

 

 

 

 

 

«Перший французький авангард – це  

та частина історії кіно авангарду, яка  

давно вже вважається класикою.  

Кінематограф став авангардистським в  

той момент, коли досяг своєї творчої  

зрілості, коли навчився, працюючи з  

монтажем, кадром, зображенням,  

розповідати історії.» 

                                        Кирило Разлогов 



*Але, коли кажуть про авангард, то зазвичай 

мають на увазі представників та творчість 

періоду другого авангарду.Другий авангард 

виник після 1924 року. Це насамперед 

картини Манн Рея, Марселя Дюшана, Рене 

Клера, Луїса Бунюеля, Сальвадора Далі. 

*Це те кіно, яке поступово перейшло до кіно 

безпредметного - або, як вони самі це 

називали,  

  «чистого кіно». 

Манн Рей 

Марсель Дюшан 

Як, наприклад, фільм «Механічний 

балет» Фернана Леже 1924, який 

вважається першим фільмом цього 

напрямку, або кіно представника 

німецького напрямки Ганса Ріхтера. 

Це гра з геометричними формами, 

простором, ритмом рухів. 



*На окрему згадку заслуговує авангардний вклад 

французького композитора Еріка Саті в музичний 

супровід німих фільмів. Мова йде про його 

останній твір, музичний антракт «Cinema» з 

балету «Relâche» (чи «Вистава відміняється»). Під 

цю оркестрова музику (у живому виконанні), що 

само по собі вже було зухвалим експериментом, 

проектувався вже згаданий фільм «Антракт» Рене 

Клера. 

Написана в листопаді 1924 року, 

музична партитура «Cinema» є дотепним 

застосуванням принципу довільного числа 

повторів короткої музичної фрази. 



*Україна також відчула на собі вплив авангардної течії. 

Найпомітніше це відобразилось на образотворчому 

мистецтві 10 – 20-х років ХХ ст. К. Малевича, Д. Бурлюка, 

М. Бойчука, О. Архипенка, О. Богомазова, О. Екстер. – 

українські художники-авангардісти, які стали всесвітньо 

відомими.  



*

*Отже, роблячи висновок, хочу сказати, що 

саме Франція та зокрема Париж був 

Батьківщиною авангарду, який передусім 

знайшов своє відображення в кіноіндустрії. 

Кіноавангардісти внесли дуже вагомий 

внесок в теорію і естетику кінематографу. 



*
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