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Мета презентації 

     Проаналізувати, які характерні риси 
вирізняють необароко та 
продемонструвати, як проявилося 
необароко в українському менталітеті 



    Необароко (від грец. Neos - "новий")- один із неостилів, що склався в 
європейському мистецтві XIX ст. До необароко іноді відносили творчість 
живописців-романтиків першої половини XIX ст. Ж.-А. Гро, Теодора Жеріко, 
Ежена Делакруа, навіть англійського пейзажиста Джона Констебла . 
 

Антуан-Жан Гро «Битва при 
Абукире» 
 

Теодор Жерико «Плот 
"Медузы"» 



Жорж Рециро. 
Скульптурна група 
«Гармонія перемагає 
Розбрат», 1900 р.,Великий 
палац,Париж. 

Велика Опера, Париж, 
архітектор Шарлем Ґарньє, 

1860-1875 рр. 



Кафедральний собор у Сальті, 
Аргентина. 

Фойє Паризької опери, 
відкритої 1875 р. 



Необарокова 
дзвіниця, 
Почаївська лавра. 

Будинок вчених, 
м. Львів. 

«Костел Сакраменток», 
Львів, 1884-1894 рр.. 



Стара Прилука. Колишній палац 
С.Ф. Мерінга, нині дитячий 
інтернат. 

Стара Прилука. 

Козелец. 
Вознесенская 

церковь. 1866-74. 
Необарокко 



Як особливе світовідчуття бароко 
характеризується глибинним почуттям 
примарності, фальшивості, театральності життя, 
яке ховається за зовнішньою карнавальні, 
пишнотою, демонстративним благополуччям і 
легкістю. У суспільстві барочного типу будь-яка 
подія сприймається як проста умовність, чистий 
символ, позбавлений змісту і історичного виміру. 
Необарочне суспільство не сприймає науковий та 
ідеологічний тоталітаризм. У той же час саме воно 
характеризується відсутністю наукового 
обгрунтування, комплексу ідей і цінностей, що 
забезпечують його функціонування як цілісності. 
Своєрідним девізом необарокової суспільства 
стає принцип: "Головне - не бути, а здаватися". 



Технічний прогрес, запровадження надточної 
апаратури створили ілюзію керування, контролю над 
світом. Очевидно, необхідністю позбавитися від ілюзії 
точності пояснюється конструювання приблизності, 
невизначеності в сучасному мистецтві. 

Для необарокового мистецтва характерний також 
феномен нестабільності. 

У пластичних мистецтвах елемент нестабільності 
виникає на різних рівнях структурного твору. Часто 
художники розробляють спеціальну технологію, яка 
гарантує недовговічність твору: „ зникаючі“ 
фотографії К. Фарбезе,живопис Ф. Пансенки, який 
поступово знебарвлюється, скульптури Ж. Тенгелі, що 
самознищуються. 



Скульптури Жана Тінгелі 



Скульптури Жана Тінгелі 



Висновки: 

Отже, нова наука та необарокова культура 
сповідують два основні загальні принципи: 
• відмова від уніфікованих, спрощених моделей та 

погляд на світ як на фрагментарну множинність, 
де різноманітні моделі протистоять одна одній, 
змагаючись між собою; 

• уявлення про те, що в світі переважають не 
стабільні моделі, а навпаки, моделі складні, 
комплексні, багатомірні, динамічні. 
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