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Мета: розглянути історію появи та розкрити визначення 

поняття  кубофутуризм , визначити головні ідеї та принципи 

формування творчих поглядів митців, проаналізувати 

діяльність найяскравіших представників українського 

кубуфутиризму :О.Богомазова та О.Екстер. 



Кубофутуризм - напрям авангарду 

початку ХХ століття в живописі і 

поезії,який поєднав в собі напрацювання 

французького кубізму (розклад предмета 

на складові структури) та італійського 

футуризму (розвиток предмета в 

«четвертому вимірі», тобто в часі) . 



Українські художники,які сьогодні 

визнані представниками 

загальноєвропейського аванґарду –О. 

Богомазов, О. Екстер, та ін. прагнули 

виразити динамічний дух часу за 

допомогою нових формотворчо- 

зображальних засобів, активних 

просторово-площинних зламів, косих 

зрізів і гострих кутів, складних 

ритмічних укладів, хаотичних 

нагромаджень пластичних елементів і 

ліній. 



Значним внеском у розвитку 

кубуфутуризму став трактат Олександра 

Богомазова «Живопис та елемент» у 

якому простежено генезис художньої 

форми, що народжується від моменту 

руху первісного елементу – крапки. 

Вперше розглядається ритм не лише як 

кількісна, але й якісна категорія і це 

стало новаторським відкриттям 

художника.  



О. Богомазов хотів самотужки розібратися у 

найсуттєвіших питаннях буття, осмислити 

роль і призначення людини, митця. Наукові 

дослідження О. Богомазова, його аналітична 

творчість не повинні, однак, заступати 

живої людини, романтика, мрійника, який 

вірив у безмежні можливості Почуття, 

Краси, Творчості.  



Як і всі кубофутуристи, Богомазов віддає перевагу 

урбаністичним сюжетам («Потяг», «Базар», «Київ. 

Гончарка»),але він не погоджувався з думкю тих хто трактував 

тему міста як місця, де руйнується і гине особистість . 



Олександра Екстер – одна з 

найвизначніших українських 

художників-новаторів. Вона була тою 

ланкою, що з'єднувала найновіші прояви 

європейського живопису з авангардними 

рухами в Україні та Росії. 



У більшості робіт головним героєм на 

полотнах стає міський архітектурний 

пейзаж з панівною урбанізацією. У 

творах «Місто вночі», «Генуя», 

«Флоренція», «Венеція» та ін. 

художниця формує особливий тип 

міського пейзажу з геометричних форм 

характерних для образотворчої мови 

кубофутуризму. 



Висновок: Український мистецький авангард творив справді 

високе мистецтво. 10–20-ті роки становлять собою цілу епоху 

в житті України. В цей період істинно ренесансного злету 

Україна показала, яке багатство талантів і обдарувань має 

наш народ. Митці стали робити власні художні композиції не 

статичними, а динамічними. Відбулося взаємозбагачення 

професійного і народного мистецтва. І це було унікальним 

явищем у світовій культурі 
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Дякую за увагу! 


