
Український модернізм. Розвиток 
українського модернізму у світових 
тенденцій авнгардного мистецтва. 





Модернізм як конкретно-історичне явище виник у Франції, 
поширившись незабаром в інших європейських літературах. 
 
В українській літературі епоха модернізму тягнеться 
приблизно з 90-х рр. XIX ст. до середини XX ст. Слово 
«модернізм» у значенні художнього напряму прийняла в 
1899 р 

 Модернізм. Модернізм в українській 
літературі. Модернізм (фр. Moderne - сучасний, 
новітній) - загальна назва літературно-
мистецьких явищ, що виникли в Європі на 
рубежі XIX і XX століть. 
 



Поширення ідей модернізму на Західній Україні пов'язане 
насамперед з літературним угрупованням «Молода Муза», що 
існувало в Львові в 1907-1909 рр., І київським журналом 
«Українська хата» (1909-1914), які мали значний вплив на 
подальший розвиток української літератури по обох боках 
України.  





У розвитку українського модернізму 
виділяють три етапи або так звані три 

хвилі. 

Перший етап - це 90-і рр. 
XIX - 10-і рр. ХХ ст. 

Другий етап – це 20-ті 
роки ХХ ст. 

Третій етап – це  
1945-1948 рр. 



Мистецтво авангарду зруйнувало традиційні засади 
художньої творчості. Якщо стиль модерн був викликаний 
неприйняттям індустріалізації та урбанізації, то авангард 
пов'язаний з цими процесами органічно -- він є прямим 
породженням нових ритмів життя, прискорених темпів 
змін, величезних, емоційних та психологічних 
перевантажень -- і загалом світу, в якому панують 
катаклізми, а людина втрачає узвичаєну точку опори. 
 
Авангардизм у живопису -- це різні напрями, які 
виступали щр-разу з позицій відкриття нових ідейіОднак у 
всіх авангардних течій є спільне, що дає підстави єднати їх 
в одну художню епоху. 



Історію авангардного живопису в Україні (як і в 
усьому світі) можна умовно поділити на два 
періоди. Перший охоплює 1907--1914 роки. 

Світова і громадянська війни перервали певною 
мірою цей Процес. Другий період починається 
з 1920 року, коли знову вибухнули творчі сили у 

всіх видах мистецтва: літературі, театрі, 
живопису, архітектурі 



Першу виставку нового мистецтва в Україні, названу "Ланкою" за 
спогадами художника Д. Бурлюка, громадськість не сприйняла, а 
критика "зухвало обілляла брудом". 1914 року новоутворена група 

"Кільце" влаштувала свою (через світову війну першу і останню) 
виставку, в якій взяв участь 21 художник.  





Яскраво виразили себе у 
сценографії й О. 
Хвостенко-Хвостов. 
 
Мав пряме відношення до 
сценографії і художник 
Анатоль Петрицький.  



Школа монументального українського мистецтва, представлена творчістю 
Михайла Бойчука і його учнів, надихалася формами візантійських ікон, 
релігійного Ренесансу, живописного примітивізму безіменних українських малярів 
минулих віків. В основі естетики тогочасного монументального живопису -- 
уникнення зайвих деталей, випадкових, не характерних ракурсів 



Гордістю українського авангардного 
мистецтва є також всесвітньо відомий 
скульптор-кубофутурист Олександр 
Архипенко  



Висновок: 
Незважаючи на нелегку і складну долю українського мистецтва, в сучасному 
культурному житті України можна відзначити обнадійливі позитивні тенденції, 
які віддзеркалюють процес національного духовного відродження українського 
народу. 
Можна виділити декілька чинників, що впливатимуть на подальший розвиток 
української культури, а саме:  
1) поглиблення національного самопізнання та самоусвідомлення;  
2) створення умов для існування, розвитку, співпраці та змагання розмаїтих 
філософських, релігійних, літературних, образотворчих, музичних течій, напрямів, 
шкіл, тобто дійсне ствердження свободи духовної творчості;  
3) врахування світового культурного досвіду, усвідомлення власної національної 
культури як ланки світового культурного процесу, співучасть у світовому 
культурному обміні за умов визнання пріоритету загальнолюдських цінностей та 
усвідомлення землі як спільного дому усього людства;  
4) всебічне використання резервів національної культурної традиції, можливостей 
національної ментальності, орієнтація на створення оригінальних культурних 
цінностей, що мають не лише національне, але й загальнолюдське, світове 
значення, адже останнє і є критерієм зрілості культури. 
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