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МЕТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

 

Продемонструвати найвідоміші 

картини В.В. Кандинського та на 

їх прикладі обґрунтувати основні 

принципи абстракціонізму та до-

слідити вплив діяльності художника 

на українську культуру. 



«АБСТРАКТНА АКВАРЕЛЬ» 

У 1910 році Василь Кандинський 

написав картину, яку назвав 

«Абстрактна акварель». З її 

появою і почалася історія 

абстракціонізму. Принадність 

абстрактних композицій полягає в 

тому, що кожного разу одна і та ж 

картина викликає нові емоції, 

залежно від емоційного стану 

глядача. 



СИНІЙ ВЕРШНИК 

У 1911 році Кандинський спільно з Ф.Марком 

заснував товариство «Синій вершник», що 

стало, свого роду, сполучною ланкою між 

символізмом і абстрактним мистецтвом, що 

тільки зароджувалось. У цьому ж році був 

опублікований трактат Кандинського «Про 

духовне в мистецтві», що став першим 

теоретичним обґрунтуванням аб-

стракціонізму. 

СИНІЙ ВЕРШНИК. 1903 р. 



ОСНОВА АБСТРАКЦІОНІЗМУ 

Основа абстракціонізму - подвійність 

сутності людини, в якій, поряд з фізичним 

тілом і свідомістю, паралельно існує душа і 

підсвідомість. В абстракціонізмі більшою 

мірою проявляється підсвідоме, тобто 

реакція душі художника і спонтанний вираз 

його внутрішнього світу.  

 

 

 

ІМПРОВІЗАЦІЯ. УЩЕЛИНА 1914 р. 



ЛІРИЧНА АБСТРАКЦІЯ 

Для абстракціонізму характерне 

використання виключно формальних 

елементів для відображення реальності, де 

імітація чи точне відображення дійсності не 

було самоціллю. Кандинський писав у 

напрямі лірична абстракція, в якій 

композиція організовується з форм, що 

вільно перетікають одна в одну.  

 
БІЛИЙ ЗІГЗАГ. 1922 р. 



«ПРО ДУХОВНЕ В МИСТЕЦТВІ» 

«... У всьому вищесказаному закладені зародки прагнення до 

нереалістичного, до абстрактного і до внутрішньої природи. Свідомо чи 

несвідомо художники слідують словам Сократа: "Пізнай самого себе!". 

      Свідомо чи несвідомо вони починають 

      звертатися головним чином до свого мате-

      ріалу; вони перевіряють його, кладуть на 

      духовні ваги внутрішню цінність його еле-

      ментів, необхідних для створення їхнього 

      мистецтва». З книги «Про духовне в мис-

      тецтві» 

 

ЖОВТЕ-ЧЕРВОНЕ-ГОЛУБЕ. 1925 р 



«ТРИ МІСТИЧНІ НЕОБХІДНОСТІ» 
«Три містичні необхідності», що впливають на 
створення твору художника: 

1) кожен художник, як творець, повинен 
висловити те, що йому властиво; 

2) кожен художник, як дитина своєї епохи, 
повинен висловити те, що притаманне цій епосі; 

3) кожен художник, як служитель мистецтва, 

повинен давати те, що властиво мистецтву 

взагалі. 

З книги «Про духовне в мистецтві» 

 

    МОСКВА. 1916 р. 
 



ПОДІЛ КАРТИН НА ТИПИ 

«1) Пряме враження від «зовнішньої 

природи», яке отримує вираження в 

мальовничій формі. Я називаю ці 

картини «імпресії». З книги «Духовне 

в мистецтві». 

           ІМПРЕСІЯ ІІІ (КОНЦЕРТ), 1911 р.       ІМПРЕСІЯ IV (ЖАНДАРМ), 1911 р.  



ПОДІЛ КАРТИН НА ТИПИ 
«2) Очним чином, несвідомо, здебільшого раптово виникли вирази 

процесів внутрішнього характеру, тобто враження від «внутрішньої 

природи». Цей вид я називаю «імпровізаціями». З книги «Духовне в 

мистецтві». 

 

ІМПРОВІЗАЦІЯ 14, 1910 р.     ІМПРОВІЗАЦІЯ 26, 1912 р 



ПОДІЛ КАРТИН НА ТИПИ 

«3) Вирази, що створюються вельми 

схожим чином, але виключно повільно 

складаються в мені; вони довго і майже 

педантично вивчаються і виробляються 

мною по перших начеркам. Картини 

цього роду я називаю «композиціями». 

Тут переважну роль грає розум, 

свідомість, навмисність, доцільність. 

Але вирішальне значення надається 

завжди НЕ розрахунком, а почуттю». З 

книги «Духовне в мистецтві». КОМПОЗИЦІЯ VI, 1913 р.  



ЗВ’ЯЗОК З УКРАЇНСЬКОЮ 
КУЛЬТУРОЮ 

В. Кандинський відіграв особливу роль в 

популяризації теорії та практики авангардних 

направлень у південно-українській художній 

культурі. Мальовнича естетика раннього авангарду, 

творчі пошуки В. Кандинського, зіграли важливу 

роль у розвитку південноукраїнського авангарду в 

50-ті-60-ті роки. На слайді представлена обкладинка 

каталогу «1910/11 «Салон-2», другої міжнародної 

пересувної виставки авангардного мистецтва, 

започаткованої одеським художником Іздебським, за 

участю Кандинського та багатьох інших діячів 

культури та мистецтв. 

 

 



ВИСНОВКИ 

 Картини Василя Кандинського 

подарували світу чудові відтінки 

синього, червоного і жовтого кольорів, 

вишукану геометрію форм, легкість і 

гармонію у взаємодії всіх графічних і 

колірних елементів. Можна 

обґрунтовано стверджувати, що твори 

Кандинського, поряд з творіннями 

Пікассо, Малевича і Шагала, 

сформували художній вигляд минулого 

сторіччя.   

 

НАПЛИВ ІМПРОВІЗАЦІЇ, 1913 р. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


