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МЕТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ: 

• Ознайомитись з стилем в мистецтві – Фовізм 

• Дізнитаись, та проаналізувати життя та діяльність художника – Анрі Матіса 

• Ознайомитись з представниками фовізму в Україні 



ФОВІЗМ 

(фр. les Fauves — «дикі») — стиль певної групи француських 
художників початку 20 століття, чиї роботи були швидше зосереджені на 
мальовничості, декоративності та насиченості кольорів, аніж на 
зображальних чи реалістичних аспектах, як у французькому 
варіанті імпресіонізмі  



КАРТИНИ ФОВІСТІВ 
Альфред Морер.  

«Пейзаж у 

Провансі», 1912 р. 

Робер Пінчон. «Ринок в містечку Одеме, Верхня Нормандія» 

Гюстав Моро, 

«Викрадення 

Ганімеда орлом 

Зевса» 



Анрі́ Матіс́с (фр. Henri Matisse)  

Народився 31 грудня 1869 р. 

Французький художник, скульптор, 

графік, майстер декоративного 

мистецтва, один з 

найоригінальніших 

представників образотворчого 

мистецтва початку 20 століття.  



ДИТИНСТВО МИТЦЯ 

• Анрі Еміль Бенуа Матісс народився в Ле Като-Камбрезі на півночі 
Франції. Він був старшим сином у родині Еміля Матісса і Анни Жерар. 
Його дитячі роки пройшли в сусідньому містечку Боен-ан-Вермандуа, де 
його батько, торговець зерном, тримав крамницю.  

 



• З 1882—1887 рр. Анрі навчався в 
середній школі і, після неї, навчався у 
ліцеї Henri-Martin. У 1887 він виїхав до 
Парижа вивчати юриспруденцію в 
Школі юридичних наук. У серпні 1888, 
після закінчення навчання, 18-річний 
Анрі отримав право працювати за 
цією спеціальністю. Він повертається в 
маленьке містечко Сен-Кантен і 
починає працювати помічником 
адвоката. 

 

Картина “Японка” 1901р 



ПЕРШІ ЗАХОПЛЕННЯ МАЙСТРА 

 У 1889 у нього стався напад апендициту. 
Коли він одужував після операції, мати купила 
йому приладдя для малювання. Тоді юний Анрі 
вперше почав писати — під час двомісячного 
перебування в лікарні він копіював кольорові 
листівки. Це його так захопило, що він, на жаль 
свого батька, вирішив стати художником.  

Картина “Жінка читає” написана 1894 



НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВУ 
• У 1891 Анрі знову приїхав до Парижа. Він вступив до Академії Жюліана, 

де навчався у Бугро — майстра салонного мистецтва.Серед його 
чителів були В.Бугро ́, Г. Фер'є, пізніше - Гюстав Моро. Відомо, що Моро 
не обтяжував учнів копіюванням зразків мистецтва і нудними нотаціями. 
Можливо, саме це і приваблювало майбутнього лідера художиків-дикунів  

 

“Обідній стіл” написана в 1896-

1987 роках 



 КАРТИНИ ХУДОЖНИКА 

“Погляд Нотр-Дама” Автопортрет 



ОСТАННІ РОКИ ЖИТТЯ 

• Погіршення здоров’я 
змусило його спростити 
свій стиль. Щоб зберегти 
сили, він розробив техніку 
створення зображення із 
шматків паперу (так 
звані Papiers decoupes), 
котра давала йому 
можливість добитися 
довгоочікуваного синтезу 
малюнка і кольору.  

• 3 листопада 1954 року 
художник помер в Сіміїзі 
під Ніццею у віці 84 років. 

 

Картина “Сніп” написана в 1953 р “Равлик” 1953р 



ВИСНОВКИ: 

Отже Анрі Матісс був великим 
художником. За часи свого життя 
написав багато відомих картин. 
Вважається лідером серед художників 
фовізму. Любив подорожувати і відомий 
своїми картинами по всьому світу  



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

• Вільна енциклопедія Wikipedia (https://uk.wikipedia.org/wiki) 

• Офіційний сайт  (http://www.henri-matisse.net/biography.html) 

• Сайт присвячений художнику (http://www.anrimatiss.ru/) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki)
http://www.henri-matisse.net/biography.html
http://www.henri-matisse.net/biography.html
http://www.henri-matisse.net/biography.html
http://www.anrimatiss.ru/)


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 


