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Сучасне мистецтво 
 

поняття, яке не характуризується однозначністю 

термінології 

може означати мистецтво, що створюється в даний час 

більш ширше - сукупність мистецьких напрямків і течій, 

що виникли у другій половині XX століття 

може розглядатись як результат активної реакції 

суспільства на стан нинішнього світу 



Мета презентації: 
охарактеризувати стан розвитку українського 

мистецтва кінця XX — на початку XXI ст 

визначати характерні ознаки українського мистецтва 

на конкретних прикладах матеріальної та духовної 

культури  

на основі здобутків культури розвивати національно-

патріотичні та естетичні почуття 



Особливості 

• після розвалу СРСР згортання і переосмислення тоталітарної 

спадщини 

• перегляд культурного досвіду минулих епох, що не мали 

місця чи можливості розвиватися 

• визначення місця і ролі поміж сусідами 

• забезпечення збереження й відтворення економічного та 

морально-духовного потенціалу нації 

• пошук нових образів, засобів і матеріалів вираження 

• інтеграція культури нації у світову культурну співдружність 



Пінчук арт-центр 

це міжнародний 

центр сучасного 

мистецтва XXI 

сторіччя, відкрита 

платформа для 

митців, мистецтва 

та суспільства. 

надає чудові 

можливості для 

знайомства з 

найкращими 

творами сучасних 

художників 



Конкурси та фестивалі 
Україна є місцем проведення сучасних конкурсів і фестивалів у 

галузі сучасної та класичної музики, виконавської майстерності, 

театру, образотворчого мистецтва, індустрії моди тощо. 

Уже традиційними стали конкурси молодих естрадних виконавців 

"Червона рута" (з 1989 р. у різних містах України), "Крок до зірок", 

конкурс артистів балету імені Сержа Лифаря, музичний конкурс 

"Київ Музик Фест". 

Київський український драматичний театр ім. І. Франка проводить 

Міжнародний фестиваль жіночих монодрам "Марія" та конкурс 

акторської майстерності ім. М.Яковченка. 

Всього щороку у Львові проводиться понад 100 різних фестивалів. 

Проводяться міжнародні мистецькі пленери, що сприяють обміну 

досвідом українських та зарубіжних художників. 



Перемога на 

Євробаченні 
Перемога української 

співачки Руслани Лижичко 

на пісенному конкурсі 

"Євробачення - 2004" 

сприяла популяризації 

українського музичного 

мистецтва на Батьківщині та 

за її межами 

Використання народних 

мотивів була причиною 

особливості пісень Руслани. 

Презентація нашої держави 

на світовій арені мистецтва 

відбулась з утвердженням 

індивідуальності 

української пісні. 



Французька весна 
Французька весна в Україні -щорічний фестиваль французької культури в 

Україні. Кожного квітня фестиваль пропонує різноманітну програму в 

сфері образотворчого мистецтва, кіно, літератури та інших галузей 

культури. 

Відкриття у 2015 -

вулична вистава і 

світловий 

перформанс. 

 Лейтмотивом 

усього дійства 

стало прагнення 

українців до 

свободи. 



Література 

 

Сучасна українська література  — українська література останніх десятиліть, створена 

сучасними письменниками.  

Утім, під поняттям сучасна українська література найчастіше розуміють сукупність художніх 

творів, написаних від часу здобуття Україною незалежності в 1991 році й дотепер.  

Таке розмежування зумовлене відмиранням після 1991 року загальнообов'язкового для митців 

СРСР стилю соціалістичного реалізму та скасуванням радянської цензури.  

Унаслідок більшої свободи, відкритості українського суспільства до іноземних впливів та значно 

ширших контактів iз літературами інших країн сучасна українська література здебільшого 

відрізняється від радянської та класичної зверненням до досі заборонених тем, використанням 

нових стилістичних прийомів (постмодернізму, неоавангарду, уживання нецензурної лексики та 

суржику), різноманітністю та змішанням жанрів, своєрідною епатажністю, а також осмисленням 

соціальних проблем та історичної пам'яті. 

  



Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

• українське книжкове видавництво 

• "Сінігова королева» Ганса Крістіана 

Андерсена з ілюстраціями Владислава 

Єрка — своєрідна візитна картка у 

міжнародному книжковому світі 

• видана вже на більш ніж 15-ти мовах 

по всьому світу з даною ілюстрацією 

• оригінальні обкладинки від 

неперевершеного майстра багато 

фахівців узагалі визнають найкращими 

• видавництво пропонує чудові 

переклади зарубіжної літератури  



Театр і кіномистецтво 
за роки незалежності в Україні з'явилося багато нових театрів 

 зростає інтерес до народного та вуличного театру 

 українське драматичне мистецтво дедалі активніше інтегрується в 

європейський культурний простір 

світове визнання здобув театральний режисер Роман Віктюк, творчість 

якого стала вагомим внеском у світову театральну естетику кінця 20 

століття 

відомий далеко за межами України й інший український режисер — Андрій 

Жолдак 

низка талановитих акторів українського театру, Богдан Ступка, Наталія 

Сумська, Ада Роговцева, Анатолій Хостікоєв та інші, з великим успіхом 

знялися у вітчизняних і зарубіжних кінострічках 



Богдан Ступка 

Він творець істинної слави української сцени. Вітчизна нагородила його 

званням Героя, тому що все, що зробив Ступка для її мистецтва, 

прирівнюється до подвигу.  

Від сьогодні сучасна історія нашого театру та нашого кінематографу 

почне поділятися на дві епохи – на епоху Ступки та епоху після нього. 



Висновки 

Поступове подолання живописної обмеженості, яка була 

наслідком історично-культурного ізоляціонізму, пошук 

дієвих засобів здійснення критично-культурного аналізу, 

активне усвідомлення художніх традицій призвело до 

розширення сьогодні українського мистецтва в публічному і 

немистецькому просторі та посилення його соціальної дії. 

Для нього характерне усвідомлення своєї ролі як важливої 

комунікативної ланки, що вибудовує нові зв’язки при 

осмисленні історичної пам’яті, оточення, постколоніального 

та пострадянського досвіду в сьогоденні, служить важливим 

маркером соціальних зрушень та здатне конструювати 

громадську рефлексію. 
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Дякую за увагу! 


