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Наречена з племені
Масаї. Кенія

Жінка племені Мурсі.
Ефіопія
Юнак зі шрамуванням

і середньовічним арабським світом. Однак як
у північній частині Судану, так і на східному узбережжі художня творчість місцевого африканського населення знайшла втілення переважно
в народній архітектурі, а також у різьбленні по дереву.
Пам'ятки стародавнього мистецтва Африки
були виявлені й у Південній Африці. Так, у горах
Матопо, що на півдні Родезії, у 1920-х роках були знайдені наскельні зображення міфологічного
змісту, сцен землеробських та побутових обрядів.
Безумовно, ці пам'ятки були створені народами
високої культури, вже знайомими із землеробством.
На крайньому півдні африканського континенту, у Драконових горах, і в гірських районах
Південно-Західної Африки виявлено численні розписи й малюнки. Стиль, сюжети й характер зображень є дуже різними, отже, імовірно, що наскельні малюнки Південної Африки належать
до різних епох і є пам'ятками художньої творчості різних народів.
Африка вважається колискою боді-арту
(мистецтва прикрашання оголеного тіла). У художній культурі її народів збереглося чимало художніх традицій первісного суспільства. Тож
неавтентичні форми мистецтва, пов'язані з прадавніми уявленнями африканців про красу людського тіла, набули на території Чорного континенту надзвичайного розвитку. Татуювання,
пірсинг, натільний розпис, зміна природних пропорцій людського тіла досі поширені в культурі
африканських племен.
Тіло прикрашали як чоловіки, так і жінки
з декоративною метою і для того, щоб показати
свій соціальний статус (наприклад, жінкам робили татуювання, за яким можна було визначити їхній сімейний стан, а чоловічі тату свідчили про мисливську вправність або військові
перемоги). Також із ритуальною метою на тілі
й обличчі робили порізи у вигляді сакральних
символів, утираючи в рану суміш із попелу й селітри. Після загоєння ран на шкірі утворювалися грубі рубці.
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Проколювання різних ділянок тіла практикувалося вже за кілька тисячоліть до нашої ери. Африканці носили всілякі металеві сережки, які вставляли у вуха, брови, губи, ніс. Загалом африканські племена — це єдине соціальне середовище, де позитивне ставлення
до пірсингу залишається незмінним уже впродовж кількох десятків
століть.

Землі, розташовані на захід від Єгипту, історично називали Магрибом. У перекладі з арабської Магриб — «країна, де заходить сонце» або «захід». Іноді Магрибом називали лише країну Марокко.
У VII—VIII ст. країни Північної Африки — Туніс, Алжир і Марокко — увійшли до складу Арабського халіфату. Мистецтво цих народів
отримало назву «магрибське», або «мавританське».
Історія термінів «маври» і «мавританський», що походять від
грецького слова «темний», сягає античної епохи, коли маврами називали корінне берберське населення давньої, розташованої в північнозахідній частині Африки держави — Мавританії.
Перші значні пам'ятки арабо-берберської архітектури були
створені в Північній Африці ще наприкінці VII ст. Серед них найвизначнішою є велична мечеть Сіді-Укба в Кайруані (Туніс), заснована як соборна мечеть міста, яке вважалося «надміру сухим містом
ісламу».
Її сучасний вигляд остаточно склався до кінця IX ст. Зовнішньому вигляду кайруанської мечеті притаманні риси фортифікаційної архітектури: будівля оточена глухими масивними стінами, укріпленими контрфорсами, з мінаретом у вигляді високої і потужної
квадратної вежі. Основне композиційне ядро — величезний внутрішній двір — оточене мармуровими і гранітними колонами, що підтримують підковоподібні арки.
Про середньовічний живопис Північної Африки відомо дуже мало. Збереглися стародавні рукописи, прикрашені вишуканим геометризованим орнаментом, у забарвленні якого переважають золото та інтенсивний синій колір.
Прикладне мистецтво, яке отримало назву «іспано-мавританське»,
досягло високої досконалості. У ремісничих майстернях виготовляли
парчу, дорогі шовкові тканини, вироби зі слонової кістки, фаянсовий
посуд і чудово оздоблену зброю. За часів раннього Середньовіччя країни Європи отримували коштовні тканини майже виключно з арабських країн Північної Африки і Близького Сходу, а також із Сицилії
і мавританської Іспанії.
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Мечеть Сіді-Укба. Кайруані. Туніс

Ваза Фортуни

Найбільш ранні вироби іспано-мавританської кераміки належать
до другої половини XIV ст. Це так звані альгамбрські вази. Серед них
до найдосконаліших належить ваза Фортуни.
Середньовічний Магриб та арабська Іспанія були одними з тих
мостів, які з'єднали духовне життя Сходу і Заходу. Арабська культура залишила глибокий слід у побуті та культурі Іспанії. Особливо
тривкими були традиції мавританського мистецтва в архітектурі, кераміці та інших галузях художнього ремесла.

Карфаген — місто, яке пов'язує Схід і Захід
Це давнє місто було столицею північноафриканської держави
Карфаген, що існувала протягом VII—II ст. до н.е. на території сучасного Тунісу. Народом, який у стародавні часи населяв ці землі, були
фінікійці.
Мистецтво Карфагенна відчуло вплив давніх культур Єгипту та
Греції, а згодом і Риму. Це яскраво виявилося у стильовому розмаїтті різних видів мистецтва. З одного боку, карфагеняни імітували східні стилі, а з другого, — запозичували традиції греків, етрусків. Загалом до V ст. до н.е. переважав вплив Сходу, а згодом — еллінської
культури.
Ювелірного мистецтва фінікійці навчились у мікенців і єгиптян.
У різьбленні по слоновій кістці простежуються єгипетські, м'ікенські
та ассирійські мотиви.
Яскравим прикладом впливу еллінської культури є карфагенські
саркофаги IV—III ст. до н.е. та поховальні споруди (мавзолеї), а також застосування в архітектурі давньогрецьких ордерів.
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Руїни Карфагена.
Туніс

Богиня Місяця Таніт, покровителька Карфагена

Скульптура з музею
Карфагена. Туніс

У часи, коли Карфаген став однією з провінцій Римської імперії,
він отримав нову культуру. Римляни зводили нові храми й будівлі громадського значення. Через деякий час Карфаген став одним із найкрасивіших міст, другим за розміром та величчю після Рима. Для задоволення потреб городян був побудований цирк на 60 тисяч глядачів
(карфагенський колізей), а також театр, амфітеатр, великі терми та
акведук завдовжки 132 км.
Відголоски художніх надбань митців Карфагена відчувалися багато століть після руйнування міста. Мармур і граніт, що колись прикрашали римське місто, були вивезені та використані для будівництва
соборів у Генуї, Пізі (Італія), а також, можливо, і Кентерберійського
собору (Англія).

Мистецтво єгипетської Александрії в мозаїці
Вважається, що мозаїка зі скляних кубиків (тесер) виникла
в III—II ст. до н.е. в єгипетському місті Александрія. Із винайденням
такої техніки мистецтво монументального живопису набуло нових засобів виразності: однотипні геометрично правильні мозаїчні елементи
давали митцям можливість ускладнювати художнє рішення твору —
зображення набували тривимірності. Шліфування й полірування мозаїчної поверхні посилювали інтенсивність кольорів і напівтонів тесер
настільки, що другорядні зображення (наприклад декоративні бордюри) відігравали роль рами для центрального панно.
Мозаїка з міста Тмуїс, розташованого в дельті Нілу, повністю
розкриває потенціал цієї техніки. Обрамлене кількома рядами бордюра центральне квадратне панно зображує жіночу напівфігуру. Вона
одягнена у військовий костюм, її голова увінчана головним убором
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Зразки александрійської мозаїки

у вигляді носової частини корабля (ростри), у руках вона тримає обвитий стрічками стяг флагманського корабля. Часто це панно трактується як уособлення Александрії. У панно проявляється нове ставлення до кольору: фігура більше не виглядає світлим силуетом
на темному тлі — місце темного фону займає світло-блакитний колір,
обличчя модельоване світлотінню багатих відтінків, одяг і головний
убір вікладені тесерами яскраво-червоного, пурпурового й золотого кольорів, грубі контури відсутні, майже зникають свинцеві вставки, широко застосовувані в ранніх єгипетських мозаїках (вони залишаються
тільки в контурах древка прапора й геометричних бордюрів).
Мозаїчна п л и т к а «Нільський сюжет» із храму Фортуни Прімігенії в давньому Пренесте відома також під назвою «Мозаїка Барберіні». Вона виконана в техніці, що дозволяє створювати реальну
імітацію живопису. Мозаїчні твори, виконані в цій техніці, були
в и ш у к а н и м и й високохудожніми.
Поєднання документальної точності, неприборканої фантазії і незрівнянної майстерності виконання є яскравим прикладом розквіту елліністичної традиції у створенні мозаїчних картин.

Декоративно-прикладне мистецтво Африки
У декоративно-прикладному мистецтві народів Африки, нерозривно пов'язаному з працею та побутовим устроєм життя, відобразилися творча фантазія народу й відчуття естетичної цінності людської
праці. Зокрема, це стосується виготовлення меблів і посуду.
У низинах річки Конго побутує різьблена дерев'яна скульптура
племен бавілі й баконго, дуже експресивна та грубувато-схематична
за формами. Скульптура південного Конго — народів балуба, бапенде
та інших
вирізняється ясним спокоєм образів і витонченістю фор-

Худо*

культура н

ми. Схожими за стилістикою є різьблені вироби
народу вачивокве, що жив на півночі Анголи.
Господарський уклад життя африканських
племен в умовах первіснообщинного ладу сприяв
тривалому збереженню самобутніх культурних- навичок і традицій. Скульптура різних племен
не тільки відрізнялася манерою виконання, а мала відмінності етнічного характеру.
Народи Західної Африки, головним чином
узбережжя Верхньої Гвінеї, від Ліберії до Нігера,
зберегли традиційну майстерність бронзового литва. У цих регіонах поряд із дерев'яною пластикою
створювали і скульптурні вироби з бронзи. Найвищого розквіту це мистецтво досягло в народів
південної Нігерії — йоруба, біні та іджо.
Особливий стиль наявний у скульптурах племені бага, що населяє узбережжя французької та
португальської Гвінеї. Виготовлення та характер
виробів декоративно-прикладного мистецтва Африки тісно пов'язані з місцем та умовами проживання їх творців.
Художній смак і властивий африканським
народам стиль виявляються не тільки в окремих
предметах, а й в оздобленні всього помешкання.
Так, різьблений дерев'яний посуд у Судані розставляється на глинобитних, часто розписних
підвищеннях. У районах тропічного лісу, де
поширені дерев'яні житла, стіни й підлога покриваються плетеними циновками зі складним геометричним орнаментом. У степових
Житло африканського племені Батаку

5. Художня культура, 11 кп.
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Ритуальні африканські
статуетки

Житло африканського племені Тода
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Африканська
статуетка

Африканські жіночі
прикраси

Африканське шитво
бісером

районах переважають глинобитні будівлі, прикрашені різьбленням
та розписом одвірків, карнизів, опорних стовпів та ін. Усе хатнє
начиння (посуд, меблі, предмети побутового вжитку) т а к о ж прикрашається орнаментом. Майстерність різьблення по дереву, орнаментування циновок, бісерних вишивок та ін. поширене в усіх народів тропічної Африки.

Африканські культові маски
Африканське мистецтво маски — це творчість цілого континенту. Феномен цього мистецтва
пов'язаний зі світовідчуттям африканської людини, яка не відділяє себе від природи. Африканські
Африканські
маски

Африканський шаман
у ритуальній масці
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маски існують від часів палеоліту та відіграють особливу роль у житті народів західного та екваторіального регіонів континенту.
Усі значні моменти життя людини: збирання врожаю, поховальні й весільні обряди, посвячення юнаків та дівчат — супроводжуються появою масок. Вважається, що під час танців та інших обрядових дій духи пращурів наділяють власника маски своєю
містичною силою.
Матеріал, з якого виготовляють маски, надзвичайно різноманітний: це може бути дерево, кістка, теракота або їх комбінування із додаванням шкіри, хутра, волосся, пір'я, рослинних волокон, зубів, намиста та ін. Візерунки на масках вирізаються й покриваються фарбою,
або просто розписуються, або викладаються з намистин і черепашок.
Кожна деталь орнаменту має символічне значення. Наприклад, зигзаг — це стежка предків, складний шлях, яким потрібно пройти з гідністю, щоб духи предків були задоволені; шаховий орнамент — подвійність світу, протистояння добра і зла, знання і невігластва,
чоловічого і жіночого начал. Для того щоб посилити виразність масок,
митці вдаються до вельми своєрідних прийомів. Наприклад, очі й рот
виконують у вигляді циліндрів, шо виступають над пласкою поверхнею, ніс з'єднують із чолом, а масивні надбровні дуги збільшують тінями навколо очей.
Загалом африканським маскам притаманний особливий внутрішній ритм, вони створюються в певному «емоційному ключі».
ЗАПИТАННЯ
• Які галузі художньої творчості найбільше розвивалися у народів Африки?
• Як африканці прикрашали своє тіло?
• Розкажіть про різновиди масок та їхню роль у житті африканських
племен.
• Схарактеризуйте архітектуру Північної Африки та назвіть найвідоміші
споруди.
• Яким було мистецтво давнього Карфагена?
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
• Створіть комп'ютерний проект-дослідження на тему «Римський спадок
в Африці».
• Підготуйте і проведіть конкурс на виготовлення африканських масок.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
• Виготуйте предмети побуту або їх ескізи в африканському стилі (робота в групах).
• Відтворіть у техніці аплікації з кольорового паперу фрагмент александрійської мозаїки.

Розділ IV
ХУДОЖНЯ

КУЛЬТУРА

ІНДІЇ

ТЕМА 1. М І С Ц Е ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ІНДІЇ У СВІТІ
Провідною релігійно-етичною системою народів Індійського регіону прийнято вважати індуїзм. Він набув поширення як в Індії, так
і в багатьох країнах Південно-Східної Азії. Багато індуїстських храмів є шедеврами архітектури та скульптури і зазвичай присвячені якомусь певному божеству.
Серед головних положень індуїзму є вчення про безліч перевтілень, через які проходить душа кожної людини. Усі злі і добрі вчинки мають відповідні наслідки, які виявляться в наступному житті
(учення про карму). Індуїстське суспільство поділене на касти, що визначають соціальний стан кожної людини від народження, рід її занять, життєвий устрій та ін.
Іслам — друга за значенням релігія в Індії, яка особливо сильно вплинула на індійську художню культуру. Поширений в Індії і буддизм, що зародився в V ст. до н.е. Буддисти вірять, що просвітлення,
тобто звільнення від страждань у нескінченному круговороті перероджень, може досягти кожна жива істота, а особливо людина. На відміну від індуїстів, буддисти не визнають каст. Кожна людина, яка щиро прийняла вчення Будди, може стати його послідовником.

Древнє місто Варанасі. Індія

Храм Лотоса. Нью-Делі
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Внесок

ІНДІЇ у

світову культуру

Десяткова система обчислення, винайдена індійцями, — одна з найпоширеніших у світі.
Для запису чисел найчастіше використовуються
символи 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тобто так звані арабські цифри. Вважається, що заснування такої системи обчислення пов'язане з кількістю
в людини пальців на руках. Найдавніший відомий
запис десяткової системи, який виявлено в Індії,
датований 595 р.
Індійська нумерація спочатку поширилася
в арабських країнах, а згодом і Західною Європою. Про неї розповів середньоазіатський математик Аль-Хорезмі. Прості й зручні правила додавання й віднімання чисел, записаних у десятковій
системі, зробили її особливо популярною. А оскільки праця Аль-Хорезмі була написана арабською,
то за індійською нумерацією в Європі закріпилася назва — «арабська».
Окрім винайдення десяткової системи, індійці дали світу надзвичайно інтелектуальну гру, яка
нині є однією з найпопулярніших. Це — шахи.
Історія шахів налічує не менш ніж півтори
тисячі років. На початку VI ст. на північному заході Індії з'явилася перша подібна гра — чатуранга. Достеменно її правила не відомі, проте
є кілька реконструйованих за різними джерелами варіантів, за якими стає зрозуміло, що чатуранга вже тоді мала цілком схожий «шаховий»
Крішна та Ратхі грають у шахи

Древнє індійське написання цифр

Старовинні індійські шахові фігури
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вигляд: ігрове клітчасте поле 8 x 8 клітин, 32 гральні фігури. Принципових відмінностей від сучасних шахів було дві: гравців було четверо, а не двоє (грали пара на пару), а ходи робилися відповідно до результатів кидання гральних кісток. Кожен гравець грав вісьмома
фігурами (чотири пішки, колісниця (човен), кінь, слон, король).
Для виграшу в партії потрібно було знищити все військо суперників.
З поширенням шахів на арабський Схід, а потім у Європу та Африку правила змінювалися. Такою, якою вона є в наш час, ця гра сформувалася до XV ст., а остаточно правила були стандартизовані в XIX ст.,
коли почали систематично проводитися міжнародні турніри.

Архітектура і скульптура Індії
Храмове зодчество Індії відображає епохи трьох панівних релігій — буддизму, індуїзму та ісламу.
Буддійська архітектура Індії становить три типи культових споруд — ступа (монументальна поховальна будівля), чайтья (молитовня) і віхара (монастир). До найдивовижніших буддійських пам'яток
належать печерні храми й монастирі, що видовбувалися глибоко в скелях. Прагнучи повторити планування й зовнішній вигляд цегельних
та дерев'яних храмів, майстри-ченці створили їхні кам'яні копії, вміло передавши фактуру цегли та дерева. За своїм архітектурним рішенням і художніми особливостями ці «печери світла» є видатним досягненням індійських архітекторів і не мають аналогів у світі.
Найвідоміші пам'ятки культової буддійської архітектури Індії — Велика ступа в Санчі (місце поховання Будди) та архітектурний комплекс скельних храмів і монастирів поблизу міста Аджанта.

Печерний буддійський храм. Аджанта

Велика ступа. Санчі
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Храм Шиви, який танцює.
Танджавур

Червоно-біла мечеть.
Комплекс Тадж-Махал. Агра

Індуїзм започаткував в архітектурі Індії нову мистецьку тенденцію храмового зодчества. Індуїстський храм — це велика, обнесена
високими стінами прямокутна територія, в середині якої розташовані будівлі з олтарями, місцями для богослужінь та інші храмові споруди, а також священний ставок. Із чотирьох боків такого архітектурного комплексу розміщуються величезні вежі на кшталт усічених
пірамід, прикрашені вишуканими рельєфними зображеннями богів.
Усі будівлі, колони, статуї індуїстських храмових комплексів висічені з каменю.
Кліматичні, ландшафтні, культурні та інші відмінності між північними рівнинами і гімалайським передгір'ям Індії зумовили формування в різних її регіонах двох основних архітектурних індуїстських
стилів, що мають дуже значні розбіжності. Так, давні тексти про архітектуру описують стиль Нагара (північні регіони), що дослівно перекладається як «міський», та сталь Дравіди (південні регіони).
Для індуїстського храму, зведеного в стилі Дравіди, характерною
є вежа у вигляді східчастої піраміди з чітко виділеними поперечними
поясами, завершена багатогранним дзвоноподібним перекриттям. Повторювані горизонтальні яруси візуально надають південним храмам
присадкуватості.
У храмі, зведеному в стилі Нагара, вежа має параболічні обриси
й завершується кулястою верхівкою. План храму заснований на квадраті, але стіни часто розбиваються елементами декору, в результаті
чого створюється враження, що вежа кругла.
Але найсуттєвішою відмінністю північних і південних індуїстських храмів є брама. На півночі головним елементом будівлі є вежа,
а брама зазвичай виконує другорядну роль і має невибагливий вигляд.
У південному стилі храмових споруд брама є одним із найошатніших
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Небесна танцівниця
Апсара

Індуїстський бог багатства
Ганеша

Після мусульманських завоювань багато
пам'яток буддійської та індуїстської архітектури
було знищено, а їхні колони, деталі декоративного оздоблення, скульптурні фрагменти стали архітектурними елементами нових, мусульманських
споруд. В Індії з'явилася велика кількість чудових медресе та мечетей: Джама, Рані Сепарі та ін.
Неперевершеним зразком архітектурного мистецтва є мавзолей Тадж-Махал в Агрі. У цих спорудах гармонійно поєдналися художні традиції двох
різних культур — мусульманської та індійської.
У Давній Індії скульптура була одним із провідних видів мистецтва. На території країни існувало кілька регіональних шкіл скульптури, серед
яких найбільшими були гандхарська, матхурська
та школа Амараваті.
У художньому стилі гандхарської школи поєднувалися буддійські, греко-римські та середньоазійські традиції. Саме тут були створені перші
зображення Будди. У матхурській школі особливого значення набула не лише релігійна тематика
(фігури індуїстських божеств та Будди), а й світська (фігури правителів, визначних осіб). Твори
школи Амараваті загалом відповідають буддійському мистецтву, їх відрізняють витончене зображення людських фігур та виразна життєвість сюжетів. Мистецтво Амараваті згодом вплинуло
на мистецтво Південно-Східної Азії та ШріЛанки.
Особливої уваги в індійському мистецтві
скульптури заслуговують бронзові й мідні статуї
(здебільшого буддійського стилю), що датуються
гуптською епохою. Найбільш вражаючою є статуя Будди із Султанганджа близько 2,3 м заввишки, чий витончений силует задрапований
прозорою тунікою.
Як і більшість творів мистецтва того періоду, він справляє живе враження не реалістичністю деталей і дотриманням пропорцій, а відчуттям
руху в злегка нахиленому тілі та довгих тонких
пальцях, що ледь піднімають край плаття, і здається живим завдяки витонченості ліплення. Імовірний час створення цієї статуї — IX ст. Вона була виявлена в Біхарі — великому центрі буддизму,
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де за правління царів династії Пала розвинулась
одна з двох найбільших шкіл бронзового литва.
Окрім зображень божеств, індійські митці
створювали чимало статуй царів і цариць, які зазвичай розташовували в храмах навколо головного бога.
Статуї царя Крішни і двох його дружин, які
можна побачити в храмі Тірумалаї, вважаються
вершиною мистецтва бронзової скульптури. Ці три
постаті видаються втіленням величі й благородства давнього індуського ідеалу царської влади.
Шедеврами тамільського (південноіндійського) мистецтва є бронзові фігури Шиви, який
танцює, більша частина яких датується XI ст. Тамільським майстрам особливо подобалося зображувати бога саме як покровителя танцю: Шива поставав утіленням гармонії і життєвої сили,
небесного світла й вічної молодості.
На Цейлоні існувала розвинена школа бронзової скульптури, досить близька до стилю півдня
Індії. Найбільш оригінальним її твором є велика
фігура богині, яку зазвичай вважають буддійською
Тарою, але, можливо, це зображення Парваті, дружини Шиви.

Статуетка Крішни

Декоративно-прикладне мистецтво
Вироби з напівкоштовних каменів. Мистецтво виготовлення прикрас є популярним в Індії понад п'ять тисяч років. На відміну від європейського мистецтва, в індійській культурі прикраси мають не стільки естетичне призначення, скільки обрядове. Коштовні вироби були
як релігійного призначення (для прикрашання статуй богів, церемоніальних слонів і коней), так і ужиткового (для визначення соціального статусу або достатку людини).
Кожен регіон Індії спеціалізується на певному виді декоративноприкладного мистецтва й має власні художні традиції: наприклад,
в Оріссі і Андхра-Прадеш — це філігранна обробка срібла, у Джайпурі — мистецтво емалі, у Делі — ювелірна обробка золота й оправлення напівкоштовного й коштовного каміння. Різноманітні срібні вироби можна побачити в Раджастані, Гуджараті, Матхья-Прадеш
і Хімачал-Прадеш.
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Гребінь. Слонова кістка,
золото, рубін

Скриня для коштовностей.
Срібло, емаль

Підвіски. Золото, емаль,
діаманти

Різьблення по слоновій кістці, перламутру. Індія та Шрі-Ланка завжди були відомі своїм мистецтвом різьблення по кістці та перламутру, що є чудовими матеріалами для філігранної обробки завдяки своїй міцності, однорідності текстури та вишуканості ніжних кольорів.
Про високу майстерність індійських різьбярів свідчать хроніки
«Чулавамса». Вони розповідають про царя Джеттхатісса (IV ст.), який
славився високохудожніми виробами і навіть навчав інших цього мистецтва. На Шрі-Ланці зі слонових бивнів виготовляли статуетки, панелі, двірні відкоси, скриньки, книжкові оправи, жіночі прикраси,
гребні, ручки ножів та ін.

Музика і танець Індії
Індійська музика є однією з найдавніших і найсамобутніших
у світовій культурі. Важливий етап розвитку індійської музики
пов'язаний із давніми літературними пам'ятками — Ведами, насамперед із хвалебними Самаведами.
Сполучення музичних звуків розглядалися давньоіндійськими
мислителями як енергія космосу і життя та втілення ритмів розвитку
Всесвіту. У період мусульманського завоювання індійська музика запозичила традиції й інструменти в арабів, а в колоніальний період —
елементи музичної культури країн Європи.
У XX ст. зусилля багатьох індійських музикантів були спрямовані на збереження і примноження національних традицій. Зрештою
індійська музика стала одним із значних компонентів світової музичної культури. Індійська музична культура надзвичайно різноманітна
за формами й жанрами. Пісня для супроводу танцю, народна пісня,
ритуальний спів, інструментальна музика — усе це створює багату музичну культуру, що охоплює всі сторони життя народів Індії.
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Індійський танець. Витоки індійського хореографічного мистецтва — храмовий танець, присвячений богам. Це джерело класичного
танцю Індії, що нараховує сім основних стилів. Класичний індійський
танець досить складний у виконанні й потребує спеціальної підготовки та вивчення не лише хореографічної техніки, але й акторської майстерності, а також ґрунтовних знань у сфері національної художньої
культури.
У Давній Індії хореографія була обов'язковим елементом релігійних ритуалів. Ритмічними пластичними рухами храмові танцівниці
переповідали історії про богів, прославляючи їхні подвиги. Такі ритуальні танці виконували за суворими релігійними канонами, що були
викладені у священних писаннях (шастрах). Одне із цих писань, ведичний трактат «Натья Піастра», і дотепер є основним теоретичним
джерелом восьми класичних танцювальних стилів Індії.
Головною особливістю індійських танців є їхнє божественне походження. У місті Чидамбарам, що розташоване на півдні Індії, є храм
Шива Натараджа (Шива, який танцює). Стіни величезної споруди прикрашені численними скульптурними зображеннями людських постатей у різних вишуканих танцювальних позах. І це не просто данина
хореографічному мистецтву. Згідно з індійською міфологією, першим
танцівником був могутній бог Шива. Своїм космічним танцем Тандава він створив світ із хаосу і підтримує в ньому порядок. Якщо бог
зупиниться, Всесвіт загине.
Для того щоб зрозуміти сутність індійського класичного танцю,
необхідно знати міфи й легенди Індії, а також стародавні епічні поеми «Махабхарата» й «Рамаяна», оскільки танцювальні композиції
складаються за їхніми сюжетами. Танець є священнодійством, у якому рухи й пози танцівниці - інструмент для вираження певної ідеї.
Класичний індійський танець сповнений глибокого змісту. Міміка й жести виконавця у стилізованій формі передають різноманітні
емоційні стани, почуття, думки, можуть бути імітаційними, описовими, символічними. Поступово занурюючись у магічну атмосферу танцю, глядач починає з легкістю «читати» символіку рухів і розуміти
зміст дійства.
Г) |

У яких видах європейського театрального мистецтва хореографія викоН Є
У провідну роль? Порівняйте їх із мистецтвом індійського класичного
танцю, визначивши відмінні і спільні риси художньо-образної мови.

«Мова» індійської хореографії являє собою чітку художньообразну систему, в основі якої — 108 священних поз бога Шиви — караны. Із каран танцівник утворює своєрідні комбінації — ангахарамі.
Окрім того, він має досконало знати різні положення пальців {мудри),
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жести (хасти), а також численні канонічні рухи
шиї, голови, очей. Загалом будь-який рух руки
або ноги виконавця, кожна його поза самі по собі є витвором мистецтва.
За допомогою мудри виконавець може зображувати не лише різні предмети, а й дії, емоції,
абстрактні поняття. Ця своєрідна «мова жестів»
налічує понад п'ятсот символів-понять. І залежно
від їх чергування та комбінування виконавець може передати будь-який зміст. Перед глядачем розгортається справжнє дійство, у якому пластичні
комбінації тіла завдяки високій майстерності танцівника перетворюються на фрази, репліки, монологи й навіть діалоги.
Невід'ємним супроводом індійського танцю
є пісня. Вона не просто задає ритм рухів, а є своєрідною канвою, на якій створюється хореографічна композиція: танець може передавати конкретний зміст пісні або втілювати низку абстрактних
образів, що виникли в уяві виконавця.
Класичний індійський танець — це вишукана пластика, гармонійність рухів і глибокий філософський підтекст, поєднані в чарівне дійство.
Творчість відомих танцівниць Ваджифдар, Субраманьям, Даял і танцівників Кунджу, Гопала, Гопінахта стали взірцем національного хореографічного мистецтва Індії.
індійська манера співу. Спів в індійській музиці є традиційно найвищою формою виконавської
майстерності. Навіть музичні інструменти в Індії
«шикуються» в певному ієрархічному порядку
відповідно до їхньої подібності людському голосу.
Головними традиціями класичного індійського вокалу є друпад (найчистіший, позбавлений прикрас
і найбільш чіткий вокальний стиль) та кхаял
(більш романтичний, злегка прикрашений, є найпоширенішим у сучасній Індії). Існують й інші
стилі вокального виконання: дадра, тхумрі, гхазал, газель, а також кавалі — релігійна музика
суфійської традиції.
Емоційний зміст музики в Індії з давнини
має велике значення. Будь-яка інтонація або навіть окремий звук є виразниками певних людських почуттів та символічним позначенням
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Індійський музикант
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Індійські музичні
інструменти

Лата Мангешкар

явищ природи, що становить певну філософію музики. Характерним і давнім інтонаційним явищем в індійській музиці є система
шрути, що означає «ледве чутні, ледве сприймані». Це вокальна
манера виконання наспівів, у якій основна мелодійна лінія ніби обволікується проміжними й допоміжними звуками із застосуванням
дуже вузьких інтервалів, що наближаються до чверті тону. Це додає своєрідної поетичної витонченості мелодійному рисунку, емоційно забарвлює його. Такий прийом інтонування наспівів поступово
закріпився в ладовій структурі музики й отримав у V ст. н.е. теоретичне узагальнення в системі двадцяти двох звуків у діапазоні
октави (тобто шрути). Система шрути збереглася в індійській музиці й донині.
Однією з найвідоміших класичних співачок в Індії є Л. Мангешкар. Вона не лише виступає з концертами, але й бере участь в озвученні музичних епізодів багатьох індійських кінофільмів. Співачку називають «золотим голосом» Індії.

Індійське кіно
Індійська кіноіндустрія є найбільшою у світі, а її головний кінематографічний майданчик розташований у Боллівуді в мегаполісі Мумбаї (колишній Бомбей). Продуктивність індійської кіноіндустрії — понад 1000 кінострічок на рік.
Усесвітнього визнання здобуло авторське індійське кіно, представниками якого є відомі режисери С. Рай та М. Сен.
1968 р. Сен опублікував «Маніфест нового кіно», у якому закликав колег до зближення мистецтва з життям, відмови від компромісу
з комерційним кіно, до орієнтування на інтелектуального глядача,
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створення недорогих к а р т и н у співтворчості з т е а т р а л ь н и м и а к т о р а м и
й аматорами. Основні положення цього документа були втілені у фільмі
самого М. Сена «Бхуван Шом» (1969).
Кіно — один із н а й в а ж л и в і ш и х видів мистецтва сучасної Індії. В індійських кінострічках відображаються культурні, особливості к р а ї н и та
її н а ц і о н а л ь н а самобутність. Н а й п о п у л я р н і ш и м и а к т о р а м и Б о л л і в у д у
є А. Баччан, А. Хан та Р. Мукхерджі. Від 1971 р. Індія утримує перше
місце у світі з виробництва художніх фільмів. Серед відомих індійських
кінострічок — фільми соціального спрямування: «Бродяга» (реж. Р. Капур), «Мати-Індія» (реж. Мехбуба), «Помста і закон» (реж. Р. Сіппі), «Месн и к » , (реж. П. Чакраварті).
Уміння танцювати д л я акторів індійського кінематографу є не менш
в а ж л и в и м , н і ж приваблива зовнішність. З і р к а м и індійського кіно є В. Мала, Р. Ганєшан, X. Маліні, М. Чакроборті, К. Хасан. Серед найталановитіших композиторів індійської кіномузики — А. Бісвас, Р. Барман, X. Мук е р д ж і , С. Пхадке та ін.

ІНДІЙСЬКІ

йоги

Поняття «йога» в індійській культурі означає сукупність різних духовних і фізичних практик, що розробляються в індуїзмі та буддизмі й націлені на управління психікою і психофізіологією людини заради досягнення
піднесеного духовного стану. У вужчому значенні йога — це одна з шести
ш к і л (даршан) філософії індуїзму. Вихідною метою йоги є зміна буття людини у світі.
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Історія йоги сягає своїм корінням у давні
часи. На кількох печатках, знайдених у долині
річки Інд, що належать до періоду Індської (Хараппської) цивілізації (3300-1700 рр. до н.е.),
зображено постаті в медитативних позах. Ці археологічні знахідки вказують на ймовірність того, що люди вже тоді практикували ритуал,
схожий на одну з давніх форм йоги. Поняття
йоги вперше згадується в найдавнішій пам'ятці
індійської літератури — «Ріг-веда». Вважається, що йога розвинулася з аскетичних практик
ведичної релігії, які згадуються в ранніх коментарях до Вед.
Основні напрями йоги — це раджа-йога,
карма-йога, джнана-йога, бхакті-йога і хатхайога. Йога згадується в різних писаннях індуїзму,
таких як Веди, Упанішади, Татри та ін. Кінцева
мета йоги може бути зовсім різною: від поліпшення фізичного здоров'я до досягнення вищого ступеня духовної гармонії.

Індійський йогат

ЗАПИТАННЯ
• Як відбилися індуїзм та буддизм на індійському мистецтві?
• Якими відкриттями відома Індія у світовій культурі?
• Які особливості притаманні індійській архітектурі та скульптурі? Наведіть приклади.
• Розкажіть про декоративно-прикладне мистецтво Індії.
• Що є головною особливістю індійського хореографічного мистецтва?
• Назвіть характерні риси індійського кіно.
• Що являє собою йога?
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
• Намалюйте зображення божеств Індії, зліпіть фігурки Будди (робота
в групах).
• Намалюйте фрагменти індійських храмових споруд.
• Відвідайте музей, де зберігаються твори індійського мистецтва (або перегляньте їх відеоряд).
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
• Створіть плакат, що популяризує декоративно-прикладне мистецтво
Індії.
• Опануйте основні позиції рук індійського танцю, спробуйте виконати
танці та мелодії пісень з улюблених індійських кінофільмів.

Розділ V
ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА
ДАЛЕКОГО СХОДУ

ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
ДАЛЕКОГО СХОДУ
Великий регіон, який називають Далеким Сходом, об'єднує Китай, Японію, Корею та інші країни, що подібні за типом культури, хоча й мають яскраві національні риси.
Творчість митців Далекого Сходу являє собою одне з найцікавіших явищ світової художньої культури. У всіх країнах регіону
сформувалося надзвичайно вишукане мистецтво, яке вражає і дивує
своєю неперевершеністю, філософським змістом, несхожістю із західноєвропейським. Разом із традиційними видами (архітектура,
скульптура, живопис і графіка) у східних країнах розвинулись власні, специфічні види мистецтва: каліграфія, чайна церемонія, мистецтво складання букетів (ікебана). А театральне, музичне і декоративноприкладне мистецтва набули у творчості цих народів зовсім іншого
змісту й форми.

Велика Китайська стіна

Брама Міядзима. Японія
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Статуетки китайського імператора
та імператриці. Слонова кістка

Воїни теракотової армії імператора
Цинь Шихуанді

Жителі Давнього Китаю — однієї з перших держав на Землі —
створили цікаву та самобутню культуру, як матеріальну, так і духовну. Вони вірили, що життя — це творіння божественної, надприродної сили, що все у світі перебуває в русі та постійно змінюється,
що призводить до зіткнення двох протилежних космічних сил — Світла й Темряви. У найдавніший період китайцям, як й іншим народам,
був властивий культ природи: вони вклонялися духам гір, землі, річок, Сонцю, Місяцю та ін.
У середині І тис. до н.е. в Китаї існували три головні ідеологічні напрями, що згодом перетворились на філософсько-релігійні системи. Це — даосизм, учення Конфуція та буддизм. Ці учення відіграли
величезну роль в історії художньої культури Китаю.
Засновником даосизму вважають китайськоСтаровинний сувій
го мудреця Лао-Цзи. Він мешкав у Китаї на рубе«Лао-Цзи та Конфуцій»
жі VI—V ст. до н.е. Основна філософська категорія даосизму — це «дао», тобто «закон». Згідно
з ученням Лао-Цзи весь світ підпорядкований одному закону. Дао — основа й джерело буття, а його визначальною ознакою є природність. Людина
не здатна змінювати природний порядок життя,
тож їй належить пасивно сприймати реальність,
не порушуючи хід подій. Лише в такий спосіб особистість зможе осягнути дао — найвищий рівень
гармонії існування з природою.
Засновником конфуціанства був давньокитайський філософ Конфуцій, який жив у VI—V ст.
до н.е. Він прагнув удосконалити людське суспільство на основі традиційних цінностей. Відповідно до
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розробленої Конфуцієм схеми, керування державою та суспільством повинне базуватися на лі (правилах). Дотриманню правил поведінки, що дозволяли людині зберігати гідність, він надавав особливого значення.
Окрім правил, Конфуцієм були розроблені сяо — норми, що забезпечили
характерний для Китаю культ родинних відносин. За Конфуцієм правильно налагоджені відносини в родині та між родичами є запорукою встановлення правильних відносин у суспільстві і державі.
Світогляд китайців істотно відрізняється від європейського. У цій
країні не було послідовного розвитку і зміни художніх напрямів і стилів, як у країнах Європи. Саме поняття історії не має в Китаї ознак
«тривалості», а мистецтво — ознак еволюції. Художні «стилі» і «школи» пов'язуються не з розходженнями творчих методів, а з технічними прийомами і матеріалами.
У китайському мистецтві «мірою всіх речей» є не людина, а природа, що нескінченна і тому непізнавана. У мистецтві відбувається
не відображення життя, а його продовження в рухах пензля і мазках
туші. На цій своєрідній основі відбувалося становлення китайського
мистецтва, предметом якого ставав не образ людини-героя і не духовні ідеали, а життя природи. Звідси особливий естетичний смак і художній такт традиційного мистецтва Китаю.

Китайська порцеляна
Китай — батьківщина порцеляни, історія якої налічує понад тисячоліття. Початок виробництва порцеляни в Китаї належить приблизно до II ст., коли шляхом вдосконалення технологій і добирання початкових компонентів стали отримувати вироби, що вирізнялися
білизною й тонкістю черепка. Між іншим, у китайців найціннішим
вважався посуд ручної роботи з відбитками пальців майстра.
Прикладом високої якості давньої китайської порцеляни можуть
служити вироби марки «Яобянь», які за цінністю і вишуканістю не по-
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ступалися золотим і нефритовим. Найвідомішими
в той час були вироби майстерень Дехуа і Лунцюань. Вироби Дехуа зазвичай покривалися лише білою глазур'ю, часто прикрашалися гравіюванням
і рельєфним малюнком. У майстернях Лунцюань
створювалися вироби, вкриті ніжно-блакитною або
ясно-зеленою глазур'ю.
Відомий синій фарфор Цинци, виготовлений
у провінції Чжецзян, надзвичайно цінувався. Казали, що його синява подібна до нефриту, чистота — до дзеркала, а звук, який він видає при дотику, подібний до звучання гуциня (давнього
музичного інструмента).
У перші століття нашої ери майстерні з виробництва порцеляни
з'явилися в одному з міст провінції Цзянси, яке згодом стало називатися Цзіндечжень. Порцелянові вироби із Цзіндечженя вирізнялися
високою якістю: «вони сяяли, як сніг, були тонкими, як аркуш паперу та міцними, як метал».
В епоху династії Мін (XIV—XVII ст.) значного поширення набув
спосіб прикраси порцелянових виробів підглазурним кобальтом. Ранні
вироби відрізнялися світлим сіро-блакитним відтінком, найчастіше в розписі застосовувався рослинний орнамент. На початку XV ст. разом із кобальтом почали використовувати червону фарбу природного походження. Із середини XVI ст. дуже поширеним став метод оздоблення доу цай
(«боротьба кольорів») — поєднання підглазурного кобальту з яскравими
емалевими фарбами. Для мінської епохи в цілому характерним є винахід нових видів кольорової глазурі й емалевих фарб.
В епоху Цин (XVII — початок XX ст.) тривало виробництво всіх
раніше наявних видів порцеляни. Найбільш яскравим періодом у розвитку порцеляни епохи Цин є XVIII ст., коли по всьому Китаю працювали сотні майстерень. Серед них виділялися заводи Цзіндечженя,
що випускали високохудожню і високоякісну продукцію. У цей час
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китайські порцелянові вироби відрізнялися надзвичайним різноманіттям форм, з'явилася велика кількість дрібної пластики з порцеляни.
Слід сказати ще про декілька центрів порцелянового виробництва
в Китаї — це Ліліна (провінція Хунань), Таншань (провінція Хебей),
Ісин (провінція Цзянсі), Цзибо (провінція Шаньдун). Порцелянові вироби, виготовлені в тих містах, і нині вирізняються своїм стилем і колоритом. Сучасні китайські порцелянові вироби свідчать про продовження кращих традицій минулого і значні нові досягнення.
В Україні китайська порцеляна завжди високо цінувалася. Захоплюючись виробами східних майстрів, заможні українці не лише купували вишуканий китайський посуд для побутового вжитку, але й охоче колекціонували його. Нині в музеях України зберігаються безцінні
колекції кращих взірців стародавнього китайського мистецтва порцеляни. Найбільше вона представлена в експозиції київського Музею
мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків.
Також зібрання китайської порцеляни є у Львівському музеї меблів та порцеляни, у музеї «Дрогобичина» (м. Дрогобич Львівської
обл.), Одеському музеї західного і східного мистецтва.
В Одеському муніципальному музеї приватних колекцій
ім. О. В. Блещунова постійно діє експозиція «Секрети порцеляни»,
у якій представлено історію керамічного виробництва від найдавніших
часів до наших днів. Відвідувачам музею на прикладі музейних експонатів — найрізноманітніших видів порцеляни — розповідають
про виникнення порцеляни в Європі, на Сході, зокрема в Китаї. Серед
різноманітних творів декоративно-прикладного мистецтва в зібранні
Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка привертає увагу колекція порцеляни й фаянсу кінця XVIII — першої третини XX ст.
Відвідувачі зазначених експозицій неодмінно переконуються, що за
своїм художнім значенням китайська порцеляна — чи не найбільш істотний внесок у мистецтво світової кераміки.

Естетичний феномен китайського живопису
Самобутній характер художнього мислення китайського народу
найповніше виявився в живописі, який відрізняється від західного
не стільки набором технічних засобів, скільки принципово відмінною художньою мовою, більш умовною і декоративною. У Китаї живопис ніколи не ґрунтувався на математичних розрахунках, як,
наприклад, грецький канон. Художники не намагалися, як у реалістичному мистецтві, імітувати натуру, не приділяли великої уваги
особистісним враженням, як це робили романтики й імпресіоністи.
Там, де європейці відображали об'єм за допомогою світлотіні, китайці прагнули до лінійної виразності.
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Першими відомими в Китаї зображеннями
були вузькі фризи в печерних храмах. Пізніше
ці умовні, майже орнаментальні смуги розширилися до великих розмірів. Також ці храми прикрашалися вертикальними і горизонтальними сувоями. Вертикальний сувій — це зазвичай одна
або кілька жанрових сцен, розміщених одна
над одною, а горизонтальний — нескінченна в обидва боки картина, своєрідна живописна книга. Сувої призначені для зосередженого споглядання
є предметом колекціонування, отже, зберігаються
у спеціальних скриньках і ніколи не вивішуються надовго.
Головними жанрами традиційного китайського живопису є анімалістичний («Квіти і птахи», «Рослини й комахи»), побутовий («Люди
і предмети») і пейзажний («Гори і води»).
У традиційному живописі Китаю немає натюрморту у звичному для нас розумінні: нерухомі
предмети з точки зору східних митців є мертвими
через відсутність динаміки руху життя і часу. Тож
китайці завжди зображували живу природу: якщо
це камінь, то поряд із ним має бути рослина; якщо це фрукт, то такий, що росте на гілці.
«Квіти і птахи» є дуже популярним жанром
китайського живопису. Але для китайських художників — це не просто предмет милування,
а алегоричні символи. Виходячи з традиційного
уявлення про гармонійне співіснування людини
з природою, китайські художники надавали
об'єктам зображення глибинного символічного
змісту. Так, наприклад, сосна уособлює довголіття, квітучі сливи — уміння стійко переносити знегоди і чистоту помислів, пишні квіти півонії —
багатство і розкіш, бамбук — непохитність
і моральну стійкість та ін. Маючи на увазі
пов'язану з окремими представниками фауни
і флори символіку, художник зображував їх для
того, щоб через цю символіку передати свою моральну позицію або побажання. Таким чином,
картини жанру «Квіти і птахи» майже завжди
сповнені прихованого ідейно-емоційного змісту.
Пейзажний жанр китайського живопису —
це «Гори і води». Живописці епохи Сун, зокрема

Ні Цзань. Води
і бамбукова хатинка

Чжао Юн.
Весняна поїздка
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І розділ V
Лі Сисюнь і Лі Чжаодао, користувалися особливою декоративною системою і писали сповнені відчуття радості, яскраві за колоритом картини з нагромадженням палаців і персонажів.
У VIII ст. н.е. склалися дві основні манери
письма: ретельна ґун-бі («старанний пензель») та
вільна, з ефектом незавершеності се-і («передання
ідеї»). Поєднання і динамічна рівновага протилежностей було найважливішим поняттям як для всієї китайської культури в цілому, так і для живопису зокрема. Багато сучасних художників,
успішно поєднуючи прийоми традиційного китайського і західного живопису, відкривають нові
ш л я х и творчості.

Ци Байши. Айстри

Каліграфічне письмо. Одним із напрямів китайського живопису є каліграфія — шу фа («спосіб написання, правопис»). Це давнє мистецтво
розвинулось одночасно з китайською писемністю.
Китайське ієрогліфічне письмо є одним із найдавніших на Землі, його унікальність полягає в тому, що воно і зараз не втратило актуальності
й продовжує розвиватися.
Китайські ієрогліфи являють собою не просто слова, а й історію, культуру, мистецтво. Близько IV ст. до н.е. китайські митці створили систему знаків, за допомогою я к и х позначали
різноманітні природні я в и щ а . Ці піктограми
є найдавнішим взірцем абстрактного мислення
людини. Із цих знаків були розроблені тисячі ієрогліфів й основні стилі письма. Нині в китайській каліграфії вирізняють п'ять стилів: кай шу
(уставне письмо), сін шу (напівскоропис), лі шу
(ділове письмо), цао шу (скоропис) та чжуань
(стиль давніх печаток).
Каліграфія здавна була найшанованішим видом мистецтва на Сході. Наприклад, без володіння
каліграфією неможливо було скласти іспит на отримання державної посади. Протягом століть багато
хто з видатних філософів, художників, поетів, лікарів були також професійними каліграфами.
Сьогодні в китайському живописі каліграфія
є способом самовдосконалення й досягнення внутрішньої гармонії.
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Китайська музика
Пентатоніка — звукова система, що має п'ять звуків різної висоти в межах октави. Пентатоніка є визначною рисою музичної культури країн Далекого Сходу (Китаю, В'єтнаму, Японії, Кореї). Існує чотири типи пентатоніки: безпівтонова (власне пентатоніка), напівтонова,
змішана й темперована.
Перше теоретичне пояснення пентатоніки, що дійшло до нас, належить ученим Давнього Китаю (імовірно, перша половина І тис.
до н.е.). У рамках акустичної системи люй (12 звуків по чистих квінтах), розробленої за часів правління династії Чжоу, зведені в одну
октаву п'ять сусідніх звуків давали безпівтонову пентатоніку в усіх
її різновидах.
Окрім математичного обгрунтування ладу пентатоніки, у найдавнішій пам'ятці — трактаті «Гуань-Цзи» (VII ст. до н.е.) — була розроблена складна символіка ступенів пентатоніки, де п'ятьом звукам відповідали п'ять стихій, п'ять смаків і п'ять символічних значень
(тон гун символізував правителя, шан — чиновників, цзюе — народ,
чжі — діяння, юй — речі).
Китайська музична нотація. Нотна писемність Давнього Китаю була ієрогліфічною. Теоретичною базою музики була система з дванадцяти нормативних звуків — люй. Система люй не становить ладової
основи китайської музики, вона є абсолютно абстрактною побудовою,
яка підкреслює загострену увагу китайців до властивостей окремого
звука. Кожний люй пов'язували з одним із місяців року, оскільки вважалося, що музика має безпосереднє відношення до устрою Всесвіту
і його рівноваги. Існували музичні інструменти, які реалізували люй
у звуках, але це були інструменти, з яких можна було видобути тільки один звук (звучні камені, дзвони).
Народний китайський ансамбль
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Китайська нотація передає взаємозв'язок між люй і пентатонікою. Тексти, призначені для співу, розподілялися на два паралельні
списки: запис слів і запис мелодії. Запис мелодії являв собою ієрогліфічні позначення ступенів пентатоніки, що відповідають кожному
складу (ієрогліфу) мовного тексту. Якщо склад виспівувався на кілька звуків, то його ієрогліфу відповідало поєднання з декількох нотієрогліфів. Спеціальним символом позначалася і пауза.
У китайській нотації дуже ретельно записувалася висота звуків.
Існували спеціальні позначення для руху мелодії: вгору, вниз і горизонтального руху. При виконанні соло китайські інструменталісти користувалися нотацією типу табулатури, у якій струни і положення
пальців на них позначалися цифрами. Імпровізаційні можливості виконавця були обмежені точними позначеннями висоти, і проявити
свою індивідуальність він міг тільки в ритмі і темпі.
Отже, у Давньому Китаї була ретельно розроблена музична писемність, на підставі якої можна зробити деякі припущення про характер
давньокитайської музики, а також її походження, про надзвичайну важливість якості та висоти кожного окремого звука.
Традиційні музичні інструменти. Традиційні китайські музичні інструменти символізують китайську народну культуру. Водночас вони є поширені і в сусідніх із Китаєм країнах (Японії, Кореї, Індії та ін.).
Кунхоу — давній китайський музичний струнний інструмент, історія якого налічує понад дві тисячі років. У давнину кунхоу досить широко використовували як музичний супровід народних вистав. Особливої популярності кунхоу набув в епоху правління династії Тан, коли
його почали використовувати придворні музиканти імператора.
Бамбукова флейта — один із найпопулярніших духових музичних інструментів у Китаї. Це маленький і нескладний музичний інструмент, історія якого налічує понад сім тисяч років. Виконавська
техніка і виражальні можливості китайської бамбукової флейти дуже
різноманітні.
Китайська бамбукова флейта

Кунхоу
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Глиняний сюнь

Китайські цимбали

Глиняний сюнь (глиняна окарина) — один із прадавніх духових
музичних інструментів Китаю, рід флейти-свистка. За китайською легендою, сюнь бере початок від так званих «кам'яних метеоритів»,
з яких люди виготовляли знаряддя для полювання. В епоху Чжоу
(XI ст.— 256 р. до н.е.) сюнь став важливим духовим інструментом
у складі китайського національного оркестру.
Цимбали — популярний струнний ударний інструмент у Китаї.
Тембр із цього інструмента дзвінкий, а музична палітра дуже багата.
За часів династії Мін із Персії до Китаю потрапив музичний інструмент сатар. Завдяки доопрацюванню китайських музикантів він поступово перетворився на народний інструмент ян цинь (цимбали). У сучасному музичному мистецтві Китаю цимбали зберегли традиційні
особливості й національний колорит і залишаються улюбленим музичним інструментом.
Інструментальна музика завжди була важливим елементом китайської культури. Повною мірою це стосується і найдавніших оркестрів,
які відігравали роль своєрідного посередника між світом людей і світом
духів, між людиною і Всесвітом:. Поступово а Китаї сфо^іл^р.ал-ос.-я, чкізгька десятків типів оркестрів, які обслуговують різні прошарки суспільства. Найдавнішими видами професійних оркестрів у Китаї вважалися
палацові та храмові. Музиканти брали участь в обрядах та палацових
церемоніях, а також виконували військову й розважальну музику.

Китайська опера
Китайське театральне мистецтво має тривалу і складну історію.
Його витоками є музичний фольклор, релігійні ритуали та придворні
церемонії. Найпростіші форми театрального дійства існували в Китаї
ще наприкінці минулого тисячоліття в епоху династії Хань, а перша
театральна школа з'явилась на початку нинішнього тисячоліття.
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Формування національного театрального мистецтва відбувалося
на основі драматичних дійств, що розігрувались під музичний супровід і включали елементи хореографії, поезії, пантоміми, а також акробатичного, циркового та військового мистецтв.
Вершиною національного китайського театрального мистецтва
є столична музична драма — так звана Пекінська опера. Вона виникла наприкінці XVIII ст.: 1790 року до Пекіну були запрошені кращі
театральні трупи із різних провінцій Китаю для святкування 80-річчя імператора. Залишившись у столиці, ці творчі колективи заклали
основу нового, загальнонаціонального китайського театру. Пекінська
музична драма (опера) увібрала найкращі мистецькі здобутки й традиції багатьох театральних шкіл Китаю і об'єднала їх у гармонійну
художньо-образну систему.
Репертуар Пекінської опери складається з вистав, що відтворюють життя та образи людей Давнього або середньовічного Китаю.
Це сюжети національного епосу, легенд, казок. Усі вистави поділяються на сім категорій: повчальні, історичні, палацові, судові, любовні,
чарівні та про відданість. Особлива увага в них приділяється моралізації твору та створенню щасливого фіналу. Найпопулярнішими традиційними виставами Пекінської опери є «Переполох у небесному палаці», «Легенда про Білу змійку», «Князь прощається з наложницею»,
«Примирення полководця із першим міністром».
Музичне оформлення вистави характеризується єдністю звука,
слова і танцю. Так, усі рухи акторів підпорядковані одному ритму
і час від часу переходять у танець, а інтоноване наспівне мовлення —
у спів. Інструментальний супровід співу й танцю відзначає найдраматичніші кульмінаційні події спектаклю.
Оркестр Пекінської опери складається із специфічних національних духових, струнних, шумових та ударних інструментів. Серед них
пекінська скрипка цзинху, скрипка ерху, місяцеподібна мандоліна
Актори Пекінської опери
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Сцена зі спектаклю Пекінської опери

Сцена битви

юйцинь, лютні піпа та сяньцзи, труба сона й китайська флейта. Чільне місце в оркестрі посідають ударні — гонги та барабани різних видів і розмірів. Роль диригента в оркестрі виконує барабанщик, який
за допомогою бамбукових паличок створює найрізноманітніші звуки
(гучні, експресивні, тихі, лагідні та ін.), тим самим регулюючи ритмічність дійства та посилюючи емоційне сприйняття глядачами відтінків акторської гри.
Для китайської опери характерна чітка узагальнена система акторських амплуа. Чоловічі ролі називаються шень, жіночі — дань, комедійні — чоу, а герой із кількома різними масками — цзин. Ці чотири типи характерів є обов'язковими. Серед чоловічих ролей кілька
амплуа: молодий герой, літній та полководець. Жіночі амплуа — це дівчина, заміжня жінка, літня та жінка-воїн. Комедійні амплуа поділяються на цивільних персонажів та воїнів.
Вокальні оперні партії складаються із мовлення (речитативу та
розмовного) і співу. Для кожного амплуа існує своя специфіка виступу. Актори в амплуа юнака застосовують комбіновану техніку співу —
природний голос і фальцет, дотримуючись вишуканої яскравої манери
виконання. Амплуа воєначальника або міфічного героя передбачає спів
природним голосом, але з енергійною динамікою.
Жіночі арії (дружин, матерів, шляхетних жінок) мають звучати
мелодійно, вишукано, із ніжними переливами голосу. Арії дівчинипростолюдинки або служниці, як правило, виконуються у формі побутового мовлення та співу без постановки голосу. Виступи жінки-воїна
подібні до чоловічих партій і супроводжуються гучним дзвоном гонгів
та дробом барабанів.
Оперне дійство в китайській опері не обмежене ані часом, ані
простором, декорації умовні, а в акторській майстерності широко застосовуються символіка (грим, костюми, хода, рухи), акробатичні номери й військові прийоми зі зброєю. Особливого значення надається
пластиці. У кожному русі актора наявний символічний зміст. Так,
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наприклад, розроблені певні жести для рук, що «заперечують», «відпочивають», «хапають», «приховують», «плачуть».
Пекінська опера — дивовижне, унікальне мистецтво. Воно вмістило майже всі форми національної китайської культури і узагальнило народну духовну спадщину багатьох поколінь. Протягом століть
розвиток пекінської опери здійснювали видатні талановиті актори, які,
вдосконалюючи власну техніку співу й пластики, збагачували вікові
традиції прекрасного театрального мистецтва своєї країни: Мей Ланьфан, Сяо Чанхуа, Юань Шихай, Чжоу Сінь-фан та ін.

Культура Японії
До останнього часу на мистецтво Японії головним чином впливали Китай і Корея, але віддавна країна мала власну культурну традицію. Вона передбачає створення виробів із неміцних ефемерних матеріалів
(наприклад,
ікебана,
мистецтво створення
букетів),
із необроблених матеріалів і надає творам мистецтва форму, що нагадує природну. Одним з улюблених є жанр карикатури, починаючи від
малюнків тушшю до сучасних коміксів.

поиська ландшафтна архітектура
Японська художня культура повною мірою проявляється в ландшафтній архітектурі граційних синтоїстських і буддійських храмових
комплексів. Витончена композиція також є характерною рисою японських садів.
Як у живописі, так і в садовому мистецтві існують досить суворі канони. Відтворити на обмеженому просторі величний пейзаж або
живописний куточок природи для душевної втіхи — головна мета майстра японських садів, яким притаманна атмосфера спокою, чистота
форм, витонченість і досконалість деталей. При проектуванні саду передусім обирається його «головний герой». Залежно від вибору створюються: сад дерев, сухий сад, що зветься також садом каменів, сад
води, чайний сад або сад цубо, що з'явився в пізньому Середньовіччі
з розвитком великих міст. Найвідомішими садами Японії вважаються
Кенрокуен, Ґоракуен, Кайракуен.

Формування основ японського садівництва відбувалося під впливом розвитку національної архітектури та релігійно-філософських уявлень знаті. Спочатку сад прикрашав резиденції аристократів, але згодом був запозичений буддійськими монастирями і самураями. Із XIX ст.
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Сад Ґоракуен

Сад Тендзюен

садівництво поширилось у середовищі простих городян і стало
невід'ємним елементом національної японської культури.
Японський сад — це майстерно відтворений у мініатюрі природний ландшафт, усі елементи якого наділені символічним змістом
й утворюють злагоджену систему. Наприклад, великий камінь символізує гору, маленькі камені й штучне джерельце — водоспад або гірський потік, білий гравій — море, купа піску — пагорб, кам'яна вежа — храм та ін. Чіткі лінії та бездоганні геометричні фігури (кола
і квадрати) практично відсутні в композиціях японського саду. Найбільш поширені асиметричні варіанти з каменів і гальки, моху і невисоких рослин або груп карликових дерев з урахуванням періодів їхнього цвітіння. Переважають зелений, коричневий і сірий кольори,
доповнені яскравими плямами квіток і плодів.
Японський сад символізує досконалий світ земної природи, а інколи виступає уособленням світу. Пейзаж саду формується за допомогою дерев, кущів, бамбуку, квітів, трав і моху, що покликані передавати відчуття змін пір року.

Філософія ікебани та чайної церемонії
Мистецтво ікебани. Слово ікебана в перекладі з японської означає «нове життя квітів» (іке означає шлях, ана — квіти). Ікебана зародилася в Китаї в VII ст. Спочатку вона використовувалася як ритуальне підношення богам, але згодом стала своєрідною візитівкою
світської японської культури. У наш час мистецтвом ікебани займаються переважно жінки, але в давнину цим займалися виключно
чоловіки-ченці.
На відміну від звичайних європейських букетів із квітів, створених
лише за принципом естетичної привабливості, ікебана підкоряється
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Зразки японської ікебани

чітким законам геометричної будови. Японський букет — це передусім лінійні аспекти оформлення, за допомогою яких підкреслюється
простота природних елементів. Сутність ікебани полягає у створенні
гармонійної композиції з квітів і гілочок, що відображає зв'язок між
землею, небом і людиною. Основа ікебани — це трикутник: найвищі
гілки символізують небо, коротші — людину і найкоротші гілочки —
землю.
Ікебана — це асиметричний букет. До його складу входять
не тільки квіти, але й маленькі гілочки. Це можуть бути гілки абсолютно висохлі, з пофарбованими листочками та квітами. Також букет
можуть становити стебла трав, листя дерев і рослин. Вважається,
що заняття ікебаною дозволяє людині досягнути внутрішньої гармонії
і спокою. У кожному листку видно ліс, у кожній квітці — сад.
Чайна церемонія. До Японії чай потрапив у VIII ст. із Китаю.
Спочатку цей напій пили під час релігійних ритуалів та медитацій.
Поширенню культури чаювання сприяв засновник одного з напрямів
буддизму (дзен), священик Доген. У XII—XV ст. з посиленням впливу дзен-буддійських монастирів пиття чаю стало популярним не тільки серед ченців, а й у самураїв та аристократії.
Особливого поширення чайна церемонія набула в XIV—XV ст. завдяки спеціальним турнірам, що влаштовувалися заможними городянами. У ході чайного турніру гості мали правильно визначити за смаком
сорти напою. Той, хто визначав найбільшу кількість сортів чаю, нагороджувався призом. У народі колективне чаювання отримало назву
«чайні збори». На відміну від розкішних чайних турнірів аристократів,
це були скромні, часом мовчазні зустрічі. Внутрішню зосередженість
і душевну згоду учасників таких зібрань прагнув втілити в естетиці мистецтва чаю творець чайної церемонії — Мурата Дзюко (XV ст.).
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Проведення чайної церемонії

Згодом чайна церемонія перетворилася на своєрідний ритуальнофілософський міні-спектакль, у якому кожна деталь, предмет, порядок речей мали певне значення, навіть сад та інтер'єр «чайного» будиночка, куди запрошували гостей. Зрештою ритуал проведення чайної
церемонії канонізували, заданими стали послідовність дій і поведінка
учасників.
Важливою умовою чайної церемонії були правила ведення бесіди: у цей час не можна було говорити про повсякденні справи й проблеми, оскільки розмова мала приносити естетичну насолоду співбесідникам.
Нині в Японії існує багато шкіл чайної церемонії. Однією з найвідоміших є школа Урасенке в Кіото.

Японські театри Но і Кабукі
Традиційний японський театр — це складне, багатогранне мистецтво, історія якого налічує близько півтори тисячі років. Його найважливіші атрибути — маски й танці — спочатку були елементами
ритуальних шаманських обрядів у національній японській релігії синто («шлях богів»). Пізніше разом із духовними традиціями буддизму
культура Японії запозичила й деякі мистецькі надбання Китаю, Індії
та Кореї. Пристосувавши їх до власних уподобань і поєднавши із місцевим творчим досвідом, японський народ створив унікальне за красою й різнобарвністю театральне мистецтво.
Японський театр поділяється на кілька різновидів, кожен із яких
має свою специфічну художньо-образну мову. Найвідомішими формами традиційного японського театру є Но (Ногаку) — синто-буддійський
середньовічний містеріальний театр масок та Кабукі — театр пізнього
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середньовіччя, що показує історико-героїчні вистави й побутові драми.
Особливістю традиційного японського драматичного мистецтва є те,
що воно є суто чоловіче, і лише у XX ст. до оволодіння акторською
майстерністю стали долучатись жінки.
Теа р Но. Цей театр сформувався в XIV ст., його назва буквально перекладається як «талант». Зорієнтований на глядачів із вищих
верств суспільства (самураїв та аристократію), він був недоступний
для широкого загалу. Здебільшого джерелом для постанов Но є сюжети давніх легенд, міфологія, історичні події та класичні твори епохи
середньовіччя (зокрема «Сказання про дім Хейке» та «Повість про Ґендзі»). За змістом усі вистави театру можна поділити на кілька категорій: божественні (розігрується містична історія), військові (оспівується героїчна загибель воїна), костюмовані, або жіночі (містить складні
танцювальні та пісенні номери), п'єси духів та п'єси демонів (побудовані на міфологічних сюжетах).
Спектакль Но сприймається не як життєва історія, а, скоріше,
як урочисте обрядове дійство, у якому події не мають часового або просторового обмеження. Умовне обладнання сцени, одноманітні (на перший погляд) рухи акторів та символізм покликані розбудити уяву аудиторії. Наприклад, актор може зробити лише кілька кроків, але
за репліками та співом хору глядачі мають зрозуміти, що персонаж
подолав довгий шлях.
Акторський склад трупи Но чітко узгоджений, дії на сцені також регламентовані. Спочатку на сцену виходять скромно вдягнені інструменталісти та хор із шести-восьми осіб. Потім з'являється в розкішному вбранні виконавець «допоміжної» ролі (вакі). Останнім
із темряви під звуки барабанів і флейти на сцену виходить яскраво
вбраний головний персонаж (сите). Під акомпанемент хору, барабанів
і флейт сіте оповідає історії із життя людей і духів, богів і демонів,
а також про видатні давні військові походи.
Маски театру Но
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Засобами художньо-образної мови театру
Но є музика, вишукані рухи акторів, поетична декламація, а також яскраві костюми та маски, які
вдягають головні персонажі.
Чудовим доповненням костюма є віяло —
обов'язковий аксесуар актора, без якого не відбувається жодна постанова. У танцях-пантомімах,
що виконуються під відповідний музичний супровід, виконавець за допомогою віяла символічно
змальовує сонце, вітер, морські хвилі, хмари,
дощ та ін.
Головним елементом традиційного японського театру Но є характерні маски (омоте).
Загалом вони поділяються на чоловічі, жіночі
та демонічні, але їх можна класифікувати за типами персонажів: літні особи, чоловіки, жінки,
боги, демони, духи та маски конкретних легенСтатуетка «Актор
дарних героїв. Роль омоте у створенні художтеатру Но в масці»
нього образу надзвичайно важлива: вона сприймається японцями не як звичайний предмет
реквізиту, а як своєрідне вмістилище духу того
чи іншого персонажа. Тож одягаючи маску, актор немов перетворюється на свого героя, втрачаючи власну особистість.
Омоте виготовлена таким чином, щоб залежно від рухів актора
в куті освітлення її вираз змінювався. Найпростіші прийоми — «освітлити» маску (трохи підняти) або «затемнити» (нахилити). У першому
випадку омоте має радісний вигляд, у другому — сумний. Вважається, що поводження з маскою вимагає від актора великої майстерності, оскільки вона має заміняти міміку.
Но — перша досконала художньо-образна система японського театрального мистецтва. Театр масок існував в історії багатьох національних культур — від античності до італійської комедії дель арте.
Проте лише в Японії маскове дійство стало не проміжним етапом розвитку сценічного мистецтва, а окремим досконалим театральним жанром, що існує й понині.
Театр Кабукі Жанр Кабукі з'явився в XVII ст. як простонародний варіант вишуканого театру Но і нині є однією з найпопулярніших
і найвідоміших форм японського театрального мистецтва. Його назва
означає «пісня, танець, майстерність».
Важливою особливістю театру Кабукі є його художня узагальненість. Він увібрав усі види театрального мистецтва, які існували в Японії. Наприклад, елементи сценічної техніки та репертуар Кабукі
6. Художня культура, 11 кл.
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Сцена зі спектаклю театру Кабукі

Актор у ролі самурая

запозичив у театрів Но та Бунраку, а також відомого комедійного
театру Кожен. Більше ніж половина традиційних постанов Кабукі —
твори, написані японськими драматургами для Бунраку.
Усі постанови Кабукі можна поділити на три види: історичні
(«Тюсінгура»), простонародні («Диво в Цубосака») і танцювальнодраматичні («Танець дерев'яних черевиків», «Дівчина з храму Додзьодзі»).
Кабукі відрізняється й особливим облаштуванням сцени: актори виходять на неї прямо з глядацького залу по довгій доріжці,
що зветься «квітучою стежкою». Сцена, на якій безпосередньо відбуваються події, рухома, а зміна декорацій відбувається посеред дійства за допомогою спеціальних працівників («невидимих»), одягнених у чорний одяг.
Саме неперевершене мистецтво акторів, доведене до найвищого
рівня досконалості, здобуло театру Кабукі всесвітньої слави. Унікальна техніка акторської гри — це не результат досягнень конкретної людини, а накопичений досвід, що передається акторами від покоління
до покоління. Зараз у Японії є навіть акторські династії мистецтва Кабукі, які налічують кілька століть. Актор повинен досконало володіти хореографічною технікою, вокалом, а також мати ґрунтовні знання
й уміння з гримування. Справжніми зірками Кабукі є актори-чоловіки,
які грають жіночі ролі (онагата).
Музичне оформлення постанов здійснюється за допомогою гри
на сямісені та дерев'яних трісочках, що створюють динамічний ритм
дійства. Вокальні партії являють собою дещо середнє між співом і мовленням та виконуються у формі мелодекламації.
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Необхідну стилістику своєму образові актор надає за допомогою
гриму. Основою для нього служить шар рисової пудри на обличчі. Розпис обличчя наділений символічним змістом і відповідає амплуа актора. Особливість чоловічого гриму — нанесення на обличчя кольорових
ліній, кожна з яких має певне значення. Грим акторів онагата — великі очі, густі чорні брови й маленькі червоні вуста.
Головна причина популярності Кабукі у світі — досконала форма цього театру, його видовищність та витончена краса.

Декоративно-прикладне мистецтво Кореї
З найдавніших часів корейський народ славився художньою обробкою металу. На території Кореї знайдено велику кількість виробів
із бронзи, що належать до бронзового віку, зокрема дзеркала, сокири,
ножі, дзвони і дзвіночки, прикрашені оригінальним геометричним
і зооморфним орнаментом.
Мистецтво художньої обробки металів у Кореї поступово досягло
досконалості. У Національному музеї Сеула зберігається велика колекція прикрас із коштовних матеріалів. На особливу увагу заслуговують
вироби із царських поховань (V—VI ст.) поблизу міста Кенджу — «Могили щасливого фенікса», «Гробниці золотої корони», «Гробниці ошатних черевичків». Майстерність і ретельність, із якою виконані золоті
корона, пояс, сережки та інші предмети, свідчать про надзвичайний
талант корейських ювелірів і досконале володіння технікою ювелірного мистецтва.
Також витонченістю форми, багатством звучання й значними
розмірами славилися бронзові дзвони того періоду. Найпоширенішим орнаментом було зображення лотоса з крученими шпилястими
Вироби стародавньої корейської
кераміки

Золотий пояс із «Гробниці
золотої корони»
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пелюстками та круглою рельєфною серцевиною. Найбільшим зі збережених храмових дзвонів Кореї є «Священний дзвін короля Сондока»,
або «Дзвін Емілле», відлитий наприкінці VIII ст. Він прикрашений чудовими медальйонами у формі лотоса, а також зображеннями квітів,
фей і язиків полум'я.
Великою популярністю користується і корейська кераміка, яка
має глибокі традиції: від давнього глиняного посуду неоліту з грубою,
шорсткою поверхнею до вишуканих селадонових ваз, прикрашених інкрустацією. Вершиною гончарного мистецтва в Кореї вважається період ХІІ-ХІІІ ст., коли місцеві майстри заснували виробництво блакитнозеленої селадонової глазурі різних відтінків і винайшли техніку
нанесення підглазурних візерунків методом інкрустації.
У період династії Чосон провідні позиції в кераміці зайняла біла порцеляна, що розписувалася кобальтом. До речі, секрет створення блискучої блакитно-зеленої глазурі різних відтінків був втрачений,
доки його не відкрили знову в XX ст.
ЗАПИТАННЯ
•
•
•
•
•

У чому полягає самобутність китайської культури?
Назвіть основні риси китайського живопису.
Чому китайська порцеляна вважається однією з найкращих у світі?
Чим відрізняється китайська опера від європейської?
У чому полягають відмінності японського і європейського садівництва?
• Схарактеризуйте японський театр та його основні різновиди.
в Які види декоративно-ужиткового мистецтва Кореї є найбільш розвинутими?
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
•
•

•

Зробіть ескізи малої пластики в китайському стилі (робота в групах).
Відвідайте музей (здійсніть подорож до відеомузею), де зберігаються
зразки китайської порцеляни, ознайомтеся із художніми альбомами
зразків китайської порцеляни.
Намалюйте тушшю сувій у китайському стилі.

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
•
•

•

Підготуйте для молодших школярів свято китайських ліхтарів.
Підготуйте і проведіть вечір з однокласниками та вчителями за чаюванням у японському стилі. Прикрасьте церемонію ікебаною, створеною власноруч (робота в групах).
Організуйте читання фрагментів із п'єс Тікамацу, перегляньте відеоматеріали про мистецтво Далекого Сходу.

Розділ ¥1
ХУДОЖНЯ
КУЛЬТУРА

ТЕМА

АМЕРИКИ

1. ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ

КУЛЬТУРИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Латинська Америка — це регіон, у якому відбулося поєднання
різних культур, етносів, рас і навіть цивілізацій. Саме тому мистецька спадщина латиноамериканських країн така багата, яскрава й незвичайна.
Художні досягнення давніх народів (інки, майя), що жили в Південній Америці, вражають високим рівнем культурного розвитку: монументальна архітектура, скульптура, дрібна пластика, фресковий живопис, писемність, ткацтво й прикладні ремесла за красою та
масштабністю творчого задуму не поступалися мистецтву Давнього
Єгипту, античній Греції, Вавилону.
Завоювання й колонізація Південної Америки європейцями (зокрема іспанцями) змінили самостійний розвиток культурних осередків
континенту, проте створили умови для нового синтезу художніх традицій, що стали основою сучасних національних особливостей латиноамериканських країн.

Гавана. Куба

Залишки міста Теотіуакан. Мексика
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тво доколумбової Америки
Культура майя. Давня й надзвичайно багата
культура майя розвивалася на території, що нині
розподілена між кількома латиноамериканськими
державами: Мексикою, Гватемалою, Гондурасом
і Сальвадором.
Про високу розвиненість культури майя свідчать прекрасні пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва. Майя зводили унікальні архітектурні комплекси з великих кам'яних блоків,
завжди прикрашаючи фасади будівель багатим рельєфом. Відмінна риса храмів та палаців майя —
квадратне планування, сувора простота й чіткі
пропорції. Монументальність своїх споруд давні
майстри вміло підкреслювали вільним простором:
розташуванням майданів, вулиць та ін. На основі
цих принципів майя звели багато чудових міст, залишки яких і нині
викликають захоплення. Найвідомішими і найдавнішими архітектурними пам'ятками майя є піраміди покинутих міст Теотіуакан і ЧиченІце. У Теотіуакані добре збереглися дві найбільші піраміди доколумбової епохи — Сонця й Місяця, а також храм головного божества
Кетцалькоатля. Кращими архітектурними пам'ятками Чичен-Іце
є Храм ягуарів і Храм воїнів.
Невід'ємним елементом оздоблення архітектурних споруд майя були скульптура та живопис із зображеннями божеств, правителів, побутових та військових сцен. Майя досконало володіли всіма техніками
мистецтва скульптури: різьбленням, барельєфом й об'ємною пластикою.
Як матеріал використовували камінь (обсидіан, кремінь, нефрит), кістку, дерево. Імовірно, що скульптурні вироби майя розфарбовували
Фрески Бонампака

Храм Сонця. Паленке
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в яскраві кольори — про це свідчать залишки фарби на деяких фрагментах барельєфів, що прикрашають стіни храмових споруд.
Про самобутні традиції живопису давнього народу Америки свідчать фрескові твори. Класичним зразком творчості майя є величезні настінні розписи міста Бонампака (кінець VIII ст. н.е.). Яскраві образи воїнів і бранців, знаті і рабів у ритуальних, побутових та військових
сюжетах передані надзвичайно реалістично й створюють атмосферу драматичної напруженості подій. Чудовим зразком монументального живопису є Храм Сонця в Паленке (друга пол. VII ст.): на задній стіні святилища розташований барельєф, що зображує маску бога Сонця. Ця
маска підвішена на двох схрещених списах, біля яких зображено дві
людські фігури, схилені у молитовній позі.
Музична культура майя також досягла високого рівня розвитку.
Про це свідчать знайдені під час археологічних розкопок музичні інструменти (різні види барабанів, брязкалець і дзвіночків, букових труб,
флейт, свистків) та їхні зображення у творах фрескового живопису.
Досліджуючи ці пам'ятки, мистецтвознавці дійшли висновку, що музика майя була пов'язана з хореографічним мистецтвом і мала здебільшого ритуальний характер.
Культура інків. Імперія інків, що існувала
протягом XI—XVI ст. на території сучасних Перу,
Еквадору, Болівії, Чилі, Аргентини й Колумбії,
мала надзвичайно розвинену культуру.
Одним із провідних видів мистецтва в інків було ювелірне. Жодні народи доколумбової Америки
не володіли такою кількістю технічних прийомів обробки металів, як майстри інків. Цей феномен художньої культури пояснюється тим, що інки сповідували культ Сонця.
Інки називали золото «потом Сонця», а срібло — «сльозами Місяця». Тож вироби з дорогоцінних металів мали сакральне значення. Верховні правителі вважалися нащадками бога Сонця,
саме тому їхні палаци щедро оздоблювалися золотом, для них виготовляли найвишуканіші прикраси.
Відомо, що найпоширенішою технологією інків в обробці золота
було холодне штампування (хоча вони знали й способи відкритого
та закритого литва). Ковалі та ювеліри виковували із заготівки золотого злитка первісну форму майбутнього виробу за допомогою гладких
каменів. Після цього вони переходили безпосередньо до ювелірної обробки виробу, відбиваючи отриману форму молотком на рельєфному
шаблоні або гравіруючи на ній зображення голкою.
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Залишки
міста Мачу-Пікчу

Правитель інків на золотому троні
(реконструкція)

Багатство Імперії інків оспівують багато легенд.
Одна з них розповідає про «Золотий сад Куско». Він
являв собою своєрідну модель реального світу, відтворену в золоті: кукурудзяні лани, стада лам із дитинчатами на пасовиську, пастухи, які зривають золоті
плоди із золотих яблунь. Також у саду «росли» золоті кущі та квіти, на яких сиділи золоті бджоли.
По землі «повзали» золоті змії та жуки.
Окрім ювелірного, значного розвитку в інків
набуло керамічне мистецтво. Типовими глиняними виробами були великі посудини з вузьким горГончарні вироби інків
лечком, подібні до грецьких амфор. В оздобленні
гончарних виробів використовували переважно
геометричні орнаменти: ромби, смуги, кола й трикутники. Орнаментальні комбінації створювали за допомогою коричневого, червоного,
чорного, білого, оранжевого та фіолетового кольорів.

Процес «змішування культур»
Етнічний склад Латинської Америки досить різноманітний. Умовно його можна розділити на три групи. Першу групу складають корінні індіанські племена. Друга група — це європейські переселенці,
переважно іспанці та португальці, оскільки саме мандрівники цих держав першими відкрили шлях до берегів Америки (Васко да Гама,
X. Колумб, А. Віспуччі та ін.). Третю групу сформували африканці,
яких сюди привозили як рабів для роботи на плантаціях.
Народи, що живуть у Південній Америці, створили прекрасну самобутню культуру, що не має аналогів у світі.
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Індіанське мистецтво Латинської Америки — це архітектурні
пам'ятки величних давніх міст, чудові ювелірні вироби, скульптурні
твори; європейські традиції якнайкраще відобразилися в архітектурних пам'ятках епох Ренесансу та бароко, формуванні загального життєвого устрою суспільства; африканці збагатили музичне й хореографічне мистецтва континенту запальними екзотичними ритмами своєї
батьківщини.

Легенда про «золоту країну» Ельдорадо
Перша згадка про країну Ельдорадо пов'язана з відкриттям Америки. Поширенню легенди сприяли розповіді іспанських конкістадорів про надзвичайні золоті скарби інків, які зберігаються у найпотаємнішому місці Південної Америки.
Насправді легенда про Ельдорадо основана на релігійних обрядах
жерців індіанців муїска. Цей народ поклонявся силам природи й особливо вшановував сонце та воду. З ними й пов'язані своєрідні форми
релігійного культу: принесення «сонячних дарів» (золотих виробів) божествам води. Найурочистіший обряд був пов'язаний із коронацією
молодого вождя. Жерці приводили його на берег озера (за деякими
припущеннями, Гуатавіта), де вже стояв пліт, навантажений золотом
та смарагдами.
Жерці роздягали обранця, змащували його з голови до ніг глиною, а потім обсипали золотим піском. Сяючи, немов сонце, «золота
людина» (іспанською — «ель дорадо») сходила на пліт, який відводили на середину озера. Тут обранець кидав у воду коштовні дари й пірнав, щоб змити із себе золото.
Європейці неодноразово намагалися знайти легендарну країну,
але жодні пошуки" не мали успіху.
Озеро Гуатавіта

Золотий пліт
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Періодом особливого розквіту архітектурного мистецтва Латинської Америки є XVII—XVIII ст. Активна будівельна діяльність була
одним із способів утвердження панування іспанців та португальців
у Новому Світі. Більшість архітектурних споруд того часу — храми,
що зводилися з метою пропагування католицької релігії. І разом із тим
злиття елементів європейського та місцевого зодчества дало цікавий
результат. У кращих пам'ятках латиноамериканської архітектури традиції іспанського Ренесансу і бароко збагатилися формами народної
творчості. Самобутнє декоративне оздоблення надало багатьом спорудам яскравого, ошатного вигляду. До найвизначніших пам'яток колоніальної доби належать собори в Мехіко (Мексика), Гавані (Куба), Куско (Перу).
Перлиною сучасної культури Південної Америки є місто Ріо-деЖанейро — колишня столиця та найбільш відвідуване місто Бразилії.
Символ нації — величезна статуя Христа Спасителя (арх. Е. да Сільва Коста) на горі Корковадо. Статую було виготовлено в Парижі
за участю французького скульптора П. Ландовського та багатьох інженерів, які розробляли каркас. Старе місто заповнене будинками в колоритному колоніальному стилі — митниця, доки, арсенал, біржа,
міська ратуша, Національна академія мистецтв та ін. Привертають
увагу численні церкви та монастирі міста, також зведені в колоніальному стилі (Сан-Бенет, Сан-Антоніо, церква Слави Господньої та ін.)
Столиця країни Бразиліа вважається одним із найкрасивіших
міст світу. Планування сучасних вулиць та майданів, гармонійне поєднання споруд із навколишнім середовищем створюють неповторний
образ міста. Деякі будівлі Бразиліа увійшли до скарбниці світового
Собор в Куско. Перу

Собор у Мехіко. Мексика
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Статуя Христа. Ріо-де-Жанейро.
Бразилія

Будівля Національного конгресу. Бразиліа.
Бразилія

мистецтва: будинок Національного конгресу, прикрашений вежамиблизнюками, кафедральний собор (арх. О. Німейєр), архітектурні форми якого символізують корону. Найкращою пам'яткою столиці
є майдан Трьох влад зі скульптурною композицією Двох воїнів (арх.
Б. Жоржі), яка присвячена людям, що збудували це місто.

Латиноамериканські мелодії та ритми
Латинська Америка збагатила сучасне хореографічне мистецтво
новими ритмами й танцювальними рухами, що мають африканське походження. Саме завдяки їй набули популярності румба й танго, що увійшли до програми конкурсів бального танцю, посівши почесне місце
у світовій хореографії разом із такими європейськими танцями, як
вальс і фокстрот.
Пісенна творчість афроамериканців також відіграла важливу роль
у розвитку сучасного музичного мистецтва. Поєднавшись із музичними традиціями вихідців з Європи, вона стала основою, з якої розвинулись нові жанри популярної музики: блюз, джаз, рок-н-рол та ін.
Найважливіший жанр музичного фольклору афроамериканців —
спіричуел (духовна пісня), що сформувався в південних штатах США
наприкінці XIX ст. Спіричуел є синтетичним жанром музики, що виник у процесі взаємодії європейської та африканської культур й узагальнив африканські та англо-кельтські традиції музичного мистецтва.
По суті, він являє собою один з основних жанрів афро-американського
фольклору США.
Поетичні тексти спіричуелу пов'язані з біблійними сюжетами,
проте релігійні мотиви в них фольклоризовані й поєднуються з розповіддю про власне повсякденне життя. Спіричуел виконувався хором як
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колективна пісенна імпровізація, чим визначається особлива свіжість
і безпосередність їх звучання.
Спіричуел передає переважно глибоко трагічні настрої, йому
властиві натхненність і щирість, справжня поетичність. Багато американських композиторів XIX—XX ст. використовували спіричуел у своїй творчості: Дж. Гершвін (опера «Поргі та Бесс»), Р. Гольдмарк («Негритянська рапсодія» для оркестру), Дж. Пауелл («Негритянська рапсодія»). А. Дворжак (9-та симфонія «З Нового світу»).
Цей стиль музики і танцю
виник в XIX ст. на Кубі у середовищі африканцівневільників. У той час існувало три основні варіанти румби: ямба (парний танець із відносно
повільними і спокійними рухами), гуагуанко
(парний танець, для якого характерні різкі, експресивні рухи), та Колумбія (сольний чоловічий
танець з акробатичними трюками). Нині румба
є бальним танцем, і хоча її сценічний варіант
суттєво відрізняється від автентичного кубинського, вона зберегла свої головні риси — пристрасність і романтичність. Найвідомішою у світі музичною композицією румби можна вважати
славетну «Гуантанамера», написану кубинським
композитором X. Фернандесом.

Мамба

Цей музичний стиль і танець Куби, що також набув великого поширення
в латиноамериканських країнах Карибського басейну. Його назва походить від імені бога війни,
якому на Кубі в далекому минулому був присвячений обрядовий танець. Сучасний варіант мелодії мамби виник у середині XX ст. на основі
поєднання афро-кубинських ритмів і джазу кубинськими композиторами О. Урфе та А. Родрігесом. Але найбільше своєю світовою популярністю
мамба завдячує іншому композиторові — кубинцю Д. Прадо, який виконав цю мелодію зі своїм
оркестром, надавши їй нового звучання.
Бразильська босанов; Босанова з'явилася
у фешенебельному районі Ріо-де-Жанейро — Іпанемі. Спочатку босанова була сумішшю традиційних ритмів бразильської самби та класичного американського джазу, що виконувалася на вечірках
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і домашніх концертах. Першим успішним зразком
запису босанови був альбом «Пісня занадто сильного кохання», записаний Е. Кардозу і Ж. Жілберту 1958 р., а першим справжнім хітом була нині всесвітньо відома «Дівчина з Іпанеми» А. Жобіма та В. Мораїш. До початку 1970-х років
босанова стала візитівкою бразильської музики.
На сьогодні босанова є одним із фундаментальних
напрямів сучасної школи джазу.
Арген »
Батьківщиною цього танцю стало аргентинське портове місто Буенос-Айрес.
Танго — це унікальне поєднання етнічних традицій і фольклору різних народів: у ньому присутні
елементи африканських ритмів тангано, аргентинської мілонги, гаванської хабанери, іспанського
фламенко, ритуальних танців індіанців, польської
мазурки та німецького вальсу.
Популярними авторами музики танго були X. Матос Родрігес,
Р. Мендисабаль, Е. Донато. У 1910 р. аргентинський композитор
Е. Саборідо привіз музику й хореографію танго в Париж. Удосконалений паризькими хореографами, цей танець невдовзі поширився по всьому світу.

Карнавал
Традицію проведення карнавалів у Латинську Америку привезли
іспанці та португальці, представники християнської католицької Церкви в XVII ст. У Європі карнавал з'явився в IX—X ст. як святкова урочистість, що тривала протягом тижня напередодні Великого Посту.
Батьківщиною карнавалу вважається Італія — країна, де розташований головний осередок католицтва. Згодом її святкові традиції перейняли інші держави Західної Європи, зокрема й Іспанія.
Спочатку громадські розважальні заходи становили неофіційну
частину свята, тоді як головну роль відігравали релігійні ритуали. Лише у XVIII—XX ст. карнавал перетворився на один із видів масових
розваг.

r

ZJ

Яке європейське місто є провідним осередком карнавалу? Що ви знаєте
—O-J про історію й традиції святкування карнавалу в Західній Європі?
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У Латинській Америці карнавал набув нових самобутніх рис,
що зумовлено поєднанням національних традицій багатьох народів, які
тут живуть. А найвідоміші в світі карнавальні урочистості щорічно
відбуваються в бразильському місті Ріо-де-Жанейро.
Карнавал у Ріо-де-Жанейро. Бразильський карнавал — це яскраве свято, що вражає невпинною енергією, буйством ритмів і кольорів.
Головною подією урочистості є чотириденне змагання 14 кращих бразильських хореографічних шкіл самби, у якому беруть участь кілька
тисяч виконавців.
На карнавалі кожна школа самби представляє яскраве театралізоване дійство, у якому задіяні сотні танцюристів, барабанщиків, ряджених. Під час святкової танцювальної ходи спеціальне журі оцінює
ритмічність, узгодженість співу, танцю й супроводу ударних інструментів, художнє оформлення (костюми, декораційні платформи) дійства та виступ жінки-прапороносиці, яка крокує попереду. З трибун
бразильський карнавал спостерігають близько мільйона глядачів.
У фіналі карнавалу в Ріо-де-Жанейро відбувається нагородження
шкіл самбо, що посіли три перших призових місця.
Карнавал на Кубі. Історія кубинського карнавалу почалася кілька
століть тому, коли рабам-африканцям було дозволено кілька днів
на рік відпочивати від праці. Під час цих «канікул», які збігалися
з католицькими святами, африканці-християни з дозволу своїх власників влаштовували вуличну ходу з танцями й релігійними піснями
на честь Ісуса Христа та святих. Проте в християнській музичній творчості рабів етнічні традиції продовжували відігравати провідну роль.
Тож кубинський карнавал, подібно до бразильського, багато в чому
є спадщиною культури Африки. Центри проведення карнавалів на Кубі, де свято триває протягом останніх двох тижнів липня і першого
тижня серпня, — це міста Сантьяго й Гавана.
Карнавал у Ріо-де-Жанейро. Бразилія

Карнавал у Гавані. Куба
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Карнавальний парад у Гавані проходить вздовж набережної Малекон. В урочистій ході обов'язково беруть участь танцівники і величезні ляльки, що зображують різних персонажів (наприклад відомих
політиків). Незабутнім видовищем є також паради танцювальних гуртів, одягнених у спеціальні святкові костюми. Проходячи в танці повз
глядачів, вони розігрують веселі театралізовані дійства. Карнавальна
хода відбувається під гучний супровід барабанів і труб.
ЗАПИТАННЯ
• Назвіть найважливіші досягнення культури майя.
• Яку роль виконували кераміка та ювелірне мистецтво в культурі
інків?
• Схарактеризуйте культури, що поєдналися в країнах Латинської Америки.
• Чим характерне архітектурне та монументальне мистецтво в містах Латинської Америки?
• Назвіть найвідоміші латиноамериканські мелодії та ритми і їх особливості.
• Що являють собою щорічні карнавали в Ріо-де-Жанейро та на Кубі?
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
• Зробіть ескізи ювелірних прикрас у стилі інків.
• Перегляньте відеофільм про культуру народів Латинської Америки та
обміняйтеся враженнями.
• Вивчіть основні фігури латиноамериканських танців (танго, самби, румби, босанови) та підготуйте і проведіть шкільний вечір «Карнавал
у Ріо».
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
• Намалюйте ілюстрацію до легенди «Країна Ельдорадо».
• Підготуйте відеоряд «Золота спадщина інків».

ТЕМА 2. ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
Америка — континент, культурний простір якого формувався під
впливом мистецьких традицій багатьох народів. Значну роль у процесі становлення художніх особливостей американського мистецтва відіграли емігранти з різних європейських країн (передусім Англії, Іспанії та Франції), африканці (нащадки рабів, батьківщиною яких була
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Африка), індіанці, що початково проживали на цих територіях, японці, китайці та ін. Саме поєднання культур цих народів зумовило появу американської культури, у межах якої є багато адаптованих, але
унікальних субкультур.

Митці, які здобули славу Америці XX ст.
Для розвитку мистецтва Північної Америки (США) є характерним переосмислення культурних надбать європейських митців і прагнення до втілення унікального творчого досвіду власної країни. XX ст.
стало зірковим часом для культури США: в архітектурі, літературі,
живописі, музиці та інших видах світового мистецтва американські
митці стали знаковими особистостями, своєрідними символами нової
епохи.
Видатні архітектори. Безсумнівним внеском Америки в розвиток
архітектури є хмарочоси. їх чіткі контури й пружна легкість об'ємів
стали візитівкою країни. Зведення таких будівель стало можливим завдяки розвитку будівельних технологій та винайденню ліфта.
Кращим американським архітекторм, який працював у стилі
«модерн» і спроектував більшість найвишуканіших хмарочосів початку XX ст., був Л. Саллівен. Його будівлі можна побачити в різних містах США: Уейнрайт-білдинг (Сент-Луїс), Аудиторіум (Чикаго), Баярдбілдинг (Нью-Йорк) та ін.
Творчість іншого відомого митця — Ф. Райта пов'язана здебільшого з житловою архітектурою. Його називають творцем «органічної
архітектури», яка ставила за мету зведення таких будівель, форма
яких гармонійно поєднується з природним середовищем конкретної
Уейнрайт-білдинг. Сент-Луїс

Аудиторіум. Чикаго
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Дім над водоспадом

Церква Святого торжества. Рим

місцевості. Кращими проектами Райта є будівля Музею Гуггенгейма
(Нью-Йорк), «Будинок прерій», «Будинок над водоспадом».
Серед сучасних американських архітекторів яскраво вирізняється
Р. Мейєр, представник авангардного напряму. Його творчість вплинула
на розвиток архітектурного мистецтва кінця XX ст. Найвідомішими
проектами Мейєра є музей мистецтва (Барселона), Гетті-центр (ЛосАнджелес) церква Святого торжества та музей Олтаря Світу (Рим).
Видатні письменники Одним із перших американських письменників XX ст., твори якого увійшли до переліку світової класики, був
Марк Твен. У його творчості відобразилося життя простих громадян
Америки, їх побут, традиції, гумор та ін. Найвідомішими творами Твена є «Пригоди Тома Сойєра», «Принц і жебрак», «Пригоди Гекльберрі Фінна».
Марк Твен

Дім-музей М. Твена (реконструкція). Хартфорд
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Теодор Драйзер

Ернест Хемінгуей

Дж. Вістлер.
Портрет матері

Визначною постаттю в американській літературі першої половини XX ст. був Т. Драйзер. Провідна тема його творів — доля людини в суспільстві, де панують гроші та влада. У своїй славетній
«Трилогії бажань» (романи «Фінансист», «Титан»,
«Стоїк») Драйзер критично змалював побут і життєвий устрій американських фінансистів та підприємців.
Найвизначнішим письменником СІЛА XX ст.
вважається Е. Хемінгуей. Його і м ' я стало символом літературного успіху, відточеної майстерності
й глибокої, щирої людяності. Основним змістом
творчості письменника став пошук справжніх
життєвих цінностей, роздуми над долею «втраченого покоління» — покоління фронтовиків XX ст.
До переліку кращих творів Хемінгуея увійшли роман «По кому подзвін», повість «Старий і море»
та славетний роман «Прощавай, зброє!», що приніс авторові Нобелівську премію з літератури.
Одним із кращих письменників XX ст. є Дж.
Селінджер, автор роману «Над прірвою в житі»,
в якому порушено надзвичайно актуальну для молоді тему: невідповідність реалій повсякденного
життя духовним потребам і прагненням юної особистості.
Видатні художники. Американський живопис
XX ст. — це заперечення академічних норм європейського мистецтва, проголошення свободи творчості й пошук нових художніх прийомів.
Р. Кент. Загибель корабля поблизу
берегів Ірландії
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Р. Раушенберг. Колаж «Ліжко»

Е. Воргол. Портрет Мерилін Монро

Творчість художника Джеймса Вістлера, видатного американського імпресіоніста на рубежі XIX—XX ст., свідчила про зародження мистецтва нової епохи. Його індивідуальна манера письма, уміння
якнайточніше відобразити природну сутність людини за допомогою колірної гармонії та досконалого композиційного рішення досі вважаються втіленням кращих рис національної американської художньої
традиції. Найвідомішими творами Вістлера є «Портрет матері», «Дівчинка в білому», «Ноктюрн у чорному і золотому».
Американський живописець, скульптор, графік Рокуел Кент
є представником американського «романтичного реалізму». Мистецтво
для нього було лише одним із способів пізнання світу, а обраний художній напрям якнайкраще виражав головну тему його творчості —
людина і дика природа перед обличчям Всесвіту («Річка Осейбл. Зима», «Людина біля мачти», «Спокій і свобода» та ін.). Природа
в картинах Кента непривітна й напружено драматична. Як правило,
це суворі краєвиди Гренландії, Аляски, Атлантики.
Одна з найвідоміших картин художника — «Рибальське село. Вечір. Мен». У ній яскраво проявився стиль митця: узагальнена, пластична, ясна й лаконічна композиція в поєднанні з експресивною за кольором манерою письма.
Роберт Раушенберг — піонер в інсталяції. Він працював у техніці колажу та редимейду, продовжуючи традиції мистецтва кубізму
й творчості М. Дюшана. Комбінації Раушенберга відбивають темп розвитку та енергію масової урбаністичної культури, у якій завданням
митця стало не художнє відображення навколишнього світу, а фіксування потоків інформації способом колажування світлин, газет, рекламних постерів та ін. Найвідоміші роботи Раушенберга — «Ліжко»
і «Монограма».
Один із найвідоміших художників XX ст. Енді Воргол — провідний митець американської художньої школи поп-арту. Він розвіяв
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з а г а л ь н о п р и й н я т е с т а в л е н н я до м и с т е ц т в а як до елементу елітарної
к у л ь т у р и . У власній х у д о ж н і й студії «Фабрика» м и т е ц ь створював карт и н и в к о н в е є р н и й спосіб: а к т и в н о застосовуючи трафаретне друкуванн я , він л и ш е з л е г к а п і д п р а в л я в готові твори, навмисно стандартизуючи їх. Серед відомих к а р т и н Воргола — «192 однодоларові к у п ю р и » ,
«Кока-кола», «Телефон», «Консервні б а н к и із супом " К е м п б е л л " » . А л е
н а й в і д о м і ш и м твором м и т ц я став портрет а к т р и с и М е р и л і н Монро,
що став своєрідним символом сучасного світового мистецтва.

Розвиток кіно США
Кінематограф є одним із н а й я с к р а в і ш и х я в и щ культурном и с т е ц ь к и х здобутків С Ш А . Н а п о ч а т к у X X ст. а м е р и к а н с ь к і кінематографи з а с н у в а л и поблизу Лос-Анджелеса «велику ф а б р и к у мрій» —
центр а м е р и к а н с ь к о г о й світового к і н о в и р о б н и ц т в а , що здобув світову
славу д л я А м е р и к и . Н а й к р а щ і ф і л ь м и Голлівуду у в і й ш л и д о «золотого фонду» світового кіно.
К і н о к о м п а н і ї Голлівуду п е р ш и м и у світовому к і н о м и с т е ц т в і зап о ч а т к у в а л и «зірок» е к р а н у — в и с о к о о п л а ч у в а н и х акторів, к у м и р і в
п у б л і к и . Я к щ о публіці подобався в и к о н а в е ц ь , то він отримував пропоз и ц і ї з н і м а т и с я від б а г а т ь о х р е ж и с е р і в . Головна с т а в к а р о б и л а с я
на прибутковість ф і л ь м у за участю відомого а к т о р а .
З н а к о в и м и п о с т а т я м и в к і н е м а т о г р а ф і С Ш А п о ч а т к у XX ст. є засновник к о м е д і й н и х ф і л ь м і в М. Сеннетта та в и д а т н и й а к т о р і р е ж и сер Ч . Ч а п л і н (фільми «Малюк», « П а р и ж а н к а » , «Золота л и х о м а н к а » ,
а згодом — «Вогні великого міста», «Нові часи» та ін.).
Н а п р и к і н ц і 1920-х років, з п о ч а т к о м ери звукового кіно, вираж а л ь н і м о ж л и в о с т і к і н е м а т о г р а ф у значно р о з ш и р и л и с я . З а в д я к и техКадр із фільму «Віднесені вітром»

Кадр із фільму «Дракула»
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Елізабет Тейлор у фільмі «Клеопатра»

Постер фільму «Зоряні війни»

нічному розвитку галузі (ускладненню операторської майстерності,
монтажу та ін.) розвинулися такі жанри, як фільм жахів, гангстерський фільм, вестерн. Загальновідомими вестернами є «Велике пограбування поїзда» (реж. Е. Портер), «Диліжанс» (реж. Дж. Форд).
Кінець 1930-х років називають «золотим часом» ігрового кіно.
Про високий художній рівень американського кіномистецтва того періоду свідчить поява таких стрічок, як «Капітан Влад», «Пригоди Робін Гуда» (реж. М. Кертіц), «Дракула» (реж. Т. Браунінг), «Кінг-Конг»
(реж. Е. Шедсак), «Віднесені вітром» (реж. В. Флемінг) та ін. Ці фільми стали класикою світового мистецтва, а їхні сюжети набули такої
популярності, що американські режисери наступних поколінь неодноразово зверталися до них у своїй творчості, щоб зняти ремейк або продовження.
У 60-х роках XX ст. американське кіно пережило нові зміни.
Фільми, створені за загальноприйнятою чіткою системою жанрів (вестерн, фільм жахів, комедія, мелодрама та ін.), загалом були однотипними за сюжетами й образами персонажів. Це набридало глядачам
і кінематограф втрачав прибутковість. Окрім того, конкурентом кіноіндустрії стало телебачення, розвиток якого набував популярності. Вирішити проблему змогло нове покоління кінематографістів. Молоді
митці урізноманітнили жанрову систему, іноді поєднуючи у фільмі
елементи кількох жанрів, та створили новий тип «зіркового» актора,
який із недосяжного кумира перетворився на популярну особистість,
життя якої широко висвітлюється в пресі й медіа. Найяскравішою зіркою того часу є славетна американська актриса Мерилін Монро.
Наступні десятиліття американського кіно відзначені появою плеяди талановитих режисерів, які творили в різних жанрах: Дж. Лукас,
С. Спілберг, Ф. Коппола й М. Скорсезе та ін. Фільми Спілберга («Щелепи») і Копполи («Хрещений батько») відкрили в американському кіно епоху блокбастерів. Неймовірним успіхом користуються фантастичні фільми Дж. Лукаса «Зоряні війни», С. Спілберга «Інопланетянин»,
«Парк юрського періоду».
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Кращі режисери «нового Голлівуду» в кожному своєму фільмі
прагнуть створити на екрані особливий, ні з чим не порівнянний мир.
Для цього знадобилися нові типажі акторів, нові зірки. До таких акторів належать К. Тарантіно, Д. Ніколсон, Р. де Ніро, Д. Хофман,
К. Костнер, Т. Круз, Ш. Стоун, Е. Норт, Д. Лоу, Л. ді Капріо та ін.

Мультиплікація Уолта Діснея
Видатний американський режисер і продюсер анімаційних фільмів
У. Дісней мав особливий талант поєднувати творчість художника з прагматичністю підприємця. Він є провідною постаттю в галузі мультиплікації, оскільки зробив її найпопулярнішим видом кіномистецтва.
Художній стиль відомого американського режисера свого часу
отримав назву «каучукового шланга». Це пов'язано з рисами персонажів — Міккі Мауса, Плуто, Дональда Дака та ін., які відрізняються
надзвичайною пластикою й м'якою виразністю рухів.
Фільми кіностудії «Уолт Дісней» користуються величезною по- .
пулярністю в світі, їхні герої стали улюбленцями не лише малечі, але
й дорослих. Тож не дивно, що твори Діснея відзначені величезною
кількістю почесних премій (близько ЗО «Оскарів»). Класикою анімалістичного кіномистецтва стали «Бембі», «Білосніжка», «Аліса в Країні Чудес», «Красуня і Чудовисько», «Попелюшка», «Робін Гуд» та багато інших.
У 1950-ті роки студія Діснея розширила свою діяльність: започаткувала щотижневу телепрограму «Диснейленд». А 1955 р. в Анахеймі, що в передмісті Лос-Анджелеса, було відкрито розважальний
комплекс з атракціонами «Диснейленд-парк», у якому маленькі відвідувачі в оточенні персонажів із улюблених мультфільмів потрапляють в атмосферу незабутнього свята.
Пам'ятник Діснею та Міккі Маусу
в Диснейленд-парку

Герої мультфільмів У. Діснея
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Види і напрями сучасної популярної музики
Популярна музика має розгалужену класифікацію, при цьому
кількість її основних напрямів є різною. Ці напрями ще називають
жанрами, течіями або стилями популярної музики. Серед них — блюз,
джаз, рок-музика, зокрема класичний та альтернативний рок, поп-рок,
важкий метал, кантрі, реґі, електронна музика, реп, хіп-хоп та ін.
Блюз — музичний напрям, що отримав значне поширення
в 20-х роках XX ст. і є одним із досягнень афро-американської культури. Основним джерелом виникнення блюзу стала музична творчість
невільників, а саме робітничі, духовні (спіричуел) та побутові пісні.
Блюз є імпровізаційною формою музики, у композиціях якої часто використовують тільки основний опорний «каркас», який обігрують сольні інструменти. Блюз оспівує переважно теми життєвих труднощів
афроамериканського населення. Найбільш відомими виконавцями блюзу вважаються Л. Джефферсон, X. Ледбеттер та Р. Джонсон.
f) і

Послухайте аудіозапис блюзу видатного композитора Вільяма Хенді «St.
Louis Bloues» y виконанні співачки Бессі Сміт. Визначте особливості блюзового вокалу.

Джаз — форма музичного мистецтва, що виникла на межі ХІХ-ХХ ст. в США як синтез африканської та європейської культур та отримала
згодом повсюдне поширення. Джаз характеризується низкою ритмічних, гармонічних, тембрових
особливостей, а також імпровізаційністю. Вихідною точкою розвитку джазу вважається Новоорлеанський джаз, що' розвивався в Новому Орлеані
на початку XX ст., а найвидатнішими американськими виконавцями джазової музики визнано
Луї Армстронга, Еллу Фіцджеральд. їхні імена
стали своєрідними символами мистецтва джазу.
Рок-музика — узагальнююча назва ряду напрямів популярної музики другої половини
XX ст., які походять від рок-н-ролу та ритм-нблюзу. Це перший жанр рок-музики, що характеризується енергійністю ритмів та експресивною
манерою співу. Елвіс Преслі — перша найяскравіша рок-зірка. У 1954 р. був записаний його перший хіт «That's All Right, Мата». Елвіс грав роккантрі-вестерн мікс, названий рокабілі, і став
першим знаменитим музикантом, який виступав

Луї Армстронг
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Елвіс Преслі

Майкл Джексон

Мадонна

у цьому жанрі. Преслі вважається «королем рок-н-ролу» і найуспішнішим поп-музикантом XX ст. За життя співак отримав три нагороди
Американської академії звукозапису «Ґреммі».
Поп-Музика — поняття, що охоплює різноманітні стилі, жанри та
напрями сучасної музики. Видатними представниками американської
поп-музики є Майкл Джексон та Мадонна.За роки своєї творчої діяльності ці співаки стали лауреатами безлічі нагород, зокрема премії
«Ґреммі»: у Мадонни їх сім, у Джексона — тринадцять.

Мюзикли
Попередниками мюзиклу було багато легких жанрів, де поєдналися шоу вар'єте, французький балет і драматичні інтерлюдії. У 1866
р. на сцені Нью-Йорка пройшла вистава «Black Crook», яка вважається початковою точкою мюзиклу.
У роки, що передують Першій світовій війні, талановиті емігранти Фрімль, Ромберг та ін. дали імпульс активному розвитку мюзиклу
в Америці. У 1920-40-і роки, із приходом нових американських композиторів Дж. Керна, Дж. Гершвіна, К. Портера, мюзикл набув справжнього американського забарвлення. Ускладнилося лібрето, у ритмах
став помітним вплив джазу, регтайма, у піснях з'явилися типові американські оберти. Багато пісень із мюзиклів є музичною класикою.
Значно зросла акторська майстерність співаків. Мюзикли «Я співаю
про тебе», «Оклахома», «Карусель», «Південь Тихого океану», що вирізнялися високим рівнем драматургії, мали приголомшливий успіх
у публіки, а започатковані виставою «Оклахома» принципи жанру
отримали подальший розвиток у «Вестсадській історії» JI. Бернстайна,
«Людині з Ламанчі» Д. Вассермана та інших митців.

Художня культура народів Африки | 185

У кінці 1960-х років XX ст. під впливом нових музичних стилів
прийшло нове розуміння мюзиклу як жанру. У виставі «Волосся» знайшли відображення модні тоді ідеї хіпі, тим самим постановка отримала назву «мюзиклу первісного американського ліричного року».
Із 1970-х років кількість вистав скоротилася, проте декорації і костюми нових мюзиклів стали більш розкішними. Особливої популярності
набули музичні постановки «Ісус Христос — суперзірка», «Кішки»,
«Привід опери» (комп. Е. JI. Уеббер).
Всесвітньо відомий американський композитор і піаніст Дж.
Гершвін — автор пісень, оперет, мюзиклів, музичних комедій, інструментальної музики та першої американської опери «Поргі та Бесс»,
що відома в усьому світі.
У багатьох своїх творах Дж. Гершвін розкривав проблеми суспільного життя Америки. Опера «Поргі та Бесс» — вершина творчості Гершвіна, характерна глибоким проникненням у духовний світ
і музичний фольклор афроамериканців. В опері гармонійно поєднуються трагічне і комічне начала з реальними картинами американського життя. Крізь увесь твір проходить тема протиставлення чистоти і людяності жорстокому споживацькому ставленню до життя.
У звучанні кожної теми опери відчувається глибоке співчуття автора людському горю та несприйняття зла і жорстокості в стосунках
між людьми.

ЗАПИТАННЯ
• У чому полягає своєрідність культури США?
• Назвіть найвидатніших митців США XX ст. та їхні найвідоміші твори.
• Схарактеризуйте особливості розвитку блюзу і джазу в США та назвіть
найвідоміших виконавців.
• Чому кіномистецтво США називають «фабрикою мрій»? Схарактеризуйте етапи його розвитку.
Ш Схарактеризуйте основні напрями рок-музики в США та назвіть найвідоміших виконавців.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
• Створіть колаж в стилі поп-арту на тему «Культура Америки».
• Доберіть фільмотеку з творів класичного американського кінематографу.

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
• Створіть декорацію до одного з найулюбленіших американських фільмів.
• Напишіть «біографії» персонажів У. Діснея — Міккі Мауса, Плуто, Гуффі, Дональда Дака (на вибір). Підготуйте їх творче портфоліо.

Розділ VII
ПРОСТІР
І

КУЛЬТУРИ

ЗУСТРІЧІ

В

Н Ь О М У

1 . МИСТЕЦТВО — ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОСЕРЕДНИК
МІЖ КУЛЬТУРАМИ Сходу І ЗАХОДУ

ТЕМА

Культури Заходу і Сходу багато в чому є різними і навіть протилежними. Східна культура є більш стійкою до змін цивілізації, у ній
провідну роль відіграє традиція. Західна культура, навпаки, зорієнтована на активне пізнання світу, постійне вдосконалення суспільства та
розвиток усіх сфер людської діяльності. Проте у світі існує мова, яка
не потребує перекладу, оскільки вона зрозуміла всім народам. Це —
мистецтво, в основу якого покладена краса. Ми однаково захоплюємося витворами східного та західного мистецтв: величними пірамідами
Гізи і Кельнським собором, прекрасними творами італійських і китайських живописців, кращими взірцями європейського балету й вишуканою пластикою індійських танців, досконалими пропорціями античних статуй Греції та вигадливими формами золотих статуеток
Південної Америки.
Зовсім різні за багатьма культурними особливостями (релігія, світосприйняття, життєвий устрій, мистецькі традиції та ін.), Захід і Схід
завжди перебевули у своєрідному творчому діалозі, впливаючи один
Замок Білої Чаплі. Японія

Собор у Солсбері. Велика Британія
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на одного, запозичуючи кращі надбання в різних видах мистецтва.
Так, однією з найкрасивіших пам'яток Іспанії є палац Альгамбра, зведений ісламськими зодчими, а архітектором славнозвісного мавзолею
Тадж-Махал був грек за походженням.

ъ

Наведіть приклади різних творів європейського мистецтва, у яких відчувається вплив культури Сходу. Яке відображення в мистецтві східних країн знайшли надбання культури Заходу?

Кращим доказом єдності світового мистецтва є перелік семи чудес світу, до якого ввійшли найдосконаліші пам'ятки культури, створені митцями різних країн і народів.

Зарубіжні митці в Україні
Українська художня культура збагатилася творчістю митців іноземного походження, які виявили свій талант у багатьох видах мистецтва.
Відомий український скульптор XVIII ст. Й. Пінзель, за припущеннями істориків та мистецтвознавців, був іноземцем. Він працював
у Львові, Ходовичах (Львівська обл.), Городенці (Івано-Франківська
обл.), Монастириську та Бучачі (Тернопільська обл.), де створив неперевершені зразки барокової скульптури. Твори Пінзеля прикрашають
Собор св. Юра у Львові, церкву св. Покрови в Бучачі, а також зберігаються в художніх музеях Львова, Тернополя, Івано-Франківська.
Й. Пінзель.

І. Кавалерідзе. Пам'ятник

Жертвоприношення Авраама

Ярославу Мудрому. Київ
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І. Айвазовський. Севастопольський рейд

К. Малевич. Точильник ножів

І. К а в а л е р і д з е — с к у л ь п т о р , р е ж и с е р к і н о і театру, д р а м а т у р г
і сценарист грузинського п о х о д ж е н н я , н а р о д н и й артист У к р а ї н с ь к о ї
P C P . Його н а й в и з н а ч н і ш і твори — п а м ' я т н и к к н я г и н і Ользі в К и є в і ,
п а м ' я т н и к Т. Ш е в ч е н к у в Р о м н а х Сумської області, п а м ' я т н и й з н а к
на території Софійського собору на честь в і д к р и т т я Ярославом Мудрим
першої на Р у с і бібліотеки, п а м ' я т н и к Г р и г о р і ю Сковороді в К и є в і
на К о н т р а к т о в і й п л о щ і та ін.
І. А й в а з о в с ь к и й (Ованес А й в а з я н ) — п р о в і д н и й ж и в о п и с е ц ь мариніст вірменського п о х о д ж е н н я . У Феодосії, у власному б у д и н к у
м и т ц я , р о з т а ш о в а н а Н а ц і о н а л ь н а к а р т и н н а г а л е р е я імені І . К . Айваз о в с к о г о . Тут зібрана н а й б і л ь ш а к о л е к ц і я к а р т и н х у д о ж н и к а — понад 4 1 7 полотен. Н а й в і д о м і ш і твори Айвазовського — «Георгіївський
м о н а с т и р » , «Посеред х в и л ь » , «Корабель " М а р і я " на П і в н і ч н о м у морі»,
«Севастопольський рейд».
К. Малевич — х у д о ж н и к - а в а н г а р д и с т білоруського походження, один із засновників нових напрямів в абстрактному мистецт в і — с у п р е м а т и з м у та к у б о ф у т у р и з м у , п е д а г о г і т е о р е т и к м и с т е цтва. Протягом 1927—1930 pp. Малевич викладав у Київському
х у д о ж н ь о м у інституті, де в цей час п р а ц ю в а л и М. Б о й ч у к , В. Пальмов, Ф. Кричевський, В. Меллер, О. Богомазов, В. Касіян.
С. П а р а д ж а н о в (Саркіс Говсепі П а р а д ж а н я н ) — в и д а т н и й український кінорежисер вірменського походження, народний артист У PCP,
удостоєний з в а н н я л а у р е а т а Д е р ж а в н о ї премії У к р а ї н и ім. Т. Шевченка. Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації
в 1964 р. повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих п р е д к і в » .
Украі
У к р а ї н у та Росію п о в ' я з у т ь століття
спільної історії. Т о ж н е д и в н о , щ о к у л ь т у р н і з в ' я з к и ц и х народів
є н а д з в и ч а й н о м і ц н и м и . У к р а ї н ц і м а л и в п л и в на к у л ь т у р н и й розвиток
Росії, а російські м и т ц і , у свою чергу, п р и с в я т и л и ч и м а л о своїх творів У к р а ї н і , духовній к р а с і її народу.
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М. Гоголь, українець за походженням, став видатним класиком
російської літератури. Його перші найвідоміші збірки «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» та «Миргород» уславили українські національні традиції й народну культуру.
Творчість видатного композитора П. Чайковського тісно пов'язана з Україною. Він побував на Черкащині, Поділлі, Сумщині,
відвідав Київ, Харків та Одесу. Знайомлячись із музичним фольклором українців, композитор настільки захоплювався красою народних мелодій, що нерідко використовув їх у власних творах.
Наприклад, українська народна пісня, почута композитором на
Черкащині, стала головною темою однієї з частин Першого струнного квартету, українські народні мотиви простежуються також
в операх «Черевички» та «Мазепа». Надзвичайно виразно і поновому звучать мелодії народних пісень у Першому концерті для
фортепіано з оркестром, Другій симфоніії та ін.
Одним із корифеїв російського та українського театру був актор
М. Щепкін. Українець за походженням, він увійшов в історію російського мистецтва як один з провідних корифеїв сцени. Із 1822 р. Щепкін працював у московському театрі, що на Моховій, зазнавши особливої слави у постановках драм Грибоєдова та Гоголя. В українському
репертуарі кращими ролями актора були Виборний та Чупрун («Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»). Щепкін заклав основи акторської
майстерності перевтілення в сценічний образ. Цей метод розкриття внутрішньої суті сценічного образу згодом розвинули його учні й послідовники — Кропивницький, Заньковецька, Садовський, Саксаганський.
ЗАПИТАННЯ
• У чому полягає роль мистецтва як гуманістичного посередника між
культурами Сходу і Заходу?
• Який внесок митці зарубіжного походження зробили в розвиток української художньої культури?
Я Назвіть відомих митців, доля яких була пов'язана водночас з Україною і Росією.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
• Сформулюйте «Закон культурного плюралізму», який містив би правила шанобливого ставлення до інших культур, та проведіть диспут
на цю тему.
• Підготуйте і проведіть вечори на теми: «Щасливий є той, хто тримає
в собі декілька світів», «Гумор різних країн».
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
• Створіть комп'ютерну презентацію-пошук «Спадщина зарубіжних майстрів у моєму рідному краї».
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