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Мета: 

Розкрити тему життя Анрі Руссо та “заснування 

ним примітивізму” 



   Примітивізм — 

художня 

стилістика, для якої 

характерні 

спрощені, зазвичай 

пласкі, форми, 

локальні, чисті 

кольори, 

відсутність 

повітряної 

перспективи та 

інших 

ознак академізму 



Rousseau, Henri Julien Felix (1844-1910), прозваний 

Митником (Le Douanier), французький художник.  



   Анрі Жюльєн-Фелікс Руссо народився 21 травня 1844 року в Лавалі, 
головному місті департаменту Майенн. Спочатку Анрі служив у судового 

пристава, однак кілька місяців потому йому вдалося знайти місце на 
міській митниці, звідси його прізвисько - «Митник».  



     У картині 1886 року 

«Карнавальний вечір» вже 

присутні майбутні риси 

індивідуального стилю Руссо 

чергування планів, розмін 

фігур на тлі пейзажу і ретельне 

опрацювання елементів 

композиції.  



     У 1894 році в Салоні «Незалежних» представлена велика картина 
Руссо «Війна»  



У 1896 році він створює ще одну значну картину — «Спляча циганка». 



Трапеза льва 



     Після дворічної перерви в 1901 році 

Руссо виставив у Салоні 

Незалежних картину «Неприємний 

сюрприз»  



«Заклинателька змій» (1907 рік) 



     На камені скульптор Бранкузі та художник Ортис де Сарате 
вигравірували эпітафію, яку Аполлінер спочатку написав 
карандашом: 

 

     Милый Руссо, ты нас слышишь? 

     Мы приветствуем тебя, 

     Делоне, его жена, 

     Господин Кеваль и я. 

 Пропусти наш багаж без пошлины к небесным вратам. 

 Мы доставим тебе кисти, краски, холсты, 

 Чтобы свой священный досуг, озаряемый светом истины, 

 Ты посвятил живописи, 

 И чтобы, как когда-то меня, ты написал звездный лик. 



     У кінці серпня 1910 року 
художник поранив собі 
ногу, але не надав цьому 
значення, між тим рана 
нагноілась, і почалася 
гангрена. Руссо помер 2 
вересня 1910 року. 



«Сон Ядвіги». 1910 рік      

У Руссо не було учнів, але він став родоначальником нового напряму в 
мистецтві. Його послідовників стали називати «примітивістами». 



      Марія Оксентіївна Примаченко 
— українська народна художниця, 
представниця «народного 
примітиву» («наївного 
мистецтва»); лауреат Національної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка, 
одна з найвідоміших українських 
художниць.  



   Пам'ятник Примаченко 

перед Яготинською 

картинною галереєю  



     На честь художниці названо 
малу планету 14624 
Примаченко. 

     2009 року бульвар Лихачова в 
Києві був перейменований 
на бульвар Марії 
Приймаченко. 

     2009 рік — за 
рішенням ЮНЕСКО — визнано 

роком Марії Примаченко.  



     У рамках Kiev Fashion 
Days дизайнер Ольга 
Андрєєва представила 
під своїм брендом 
жіночу колекцію, 
основною темою якої 
стала творчість Марії 
Примаченко - відомої 
української художниці 
наївного мистецтва. 
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Дякую за увагу! 


