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SEKCJA 8. Art (Искусствоведение)
ПОД-СЕКЦИЯ 2. Изобразительное искусство.

Крюкова А.О.
Старший викладач, 

Київський університет імені Бориса Грінченка

НОВИЙ ПОГЛЯД НА СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС.  
ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСТВО СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ

Ключові слова: мистецтво, станковий живопис, стиль, емаль, художник
Key words: art, easel painting, style, enamel, artist

Станковий живопис є найпоширенішим та найрізносторонішим, з    погляду 
на етапи розвитку та трансформації впродовж багатьох століть, видом живопису, 
твори якого мають самостійне значення і сприймаються незалежно від оточення. Це 
в буквальному значені — живопис, створений на станку.

Твір станкового живопису — картина  — створюється на нестаціонарній     
(на відміну від монументального живопису) і не утилітарній (на відміну від   декора-
тивного живопису) основі. Це може бути як полотно та картон, так і   дошка та шовк. 
Основними матеріалами для створення станкових живописних творів вважають 
олійні, темперні і акварельні фарби, гуаш, пастель та акрил. Але з розвитком мисте-
цтва 21 століття, з’явились нові матеріали та можливості для втілення навіть надзви-
чайних та, на перший погляд, нереальних ідей в створенні нових живописних творів.

Повернувшись назад до витоків мистецтва побачимо, що ще з часів доби 
Відродження живопис був провідним видом мистецтва, що мав за основне завдан-
ня – ідеальне відтворення навколишньої дійсності. Парадні портрети, пейзажі, ди-
вовижні голандські натюрморти, полотна Рубенса та Рембандта. Це все дивовижні 
твори, які залишились ключовими зразками в історії розвитку світового живопису. 
Олійний живопис став провідним матеріалом, здатним якнайкраще фіксувати ін-
дивідуальність, неординарне бачення світу та характер митця. Але ми прекрасно 
розуміємо що це певний період розвитку історії мистецтв. І в наш час не народить-
ся другий Леонардо та Мікеланджело, ніхто не писатиме так як Рубенс, чи не дета-
лізуватиме побутові речі як Снейдерс. Ми повинні поважати твори цих митців та 
аналізувати їх, але потрібно йти вперед. Змінюється світ, суспільство, погляди на 
майбутнє, люди інакше сприймають мистецтво. І митець повинен це розуміти, бо 
художник – це, в першу чергу, винахідник, людина яка шукає нових форм та способів 
відтворення дійсності та внутрішнього стану, емоцій, предметів та явищ.

Тому живопис 21-го століття  – це вже не класичні живописні твори мис-
тецтва. В картині митці вже намагаються комбінувати різноманітні техніки, іноді 
здається, що поєднується непоєднуване. Відбувається синтез художніх технік. Прак-
тикується використання різноманітної фактури на полотнах, що надає рельєфності 
та об’ємності живописним творам. Найбільш традиційним вважають живопис за 
допомогою мастихіну.

Мастихін  – художній шпатель різних розмірів з тонким продовгуватим 
сталевим стеком. Техніка роботи мастихіном має значну відмінність від техніки за-
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стосування пензля. Спочатку з палітри береться трохи фарби за допомогою кінчика 
інструменту, потім бічною стороною леза фарба розноситься на полотно, або злегка 
вдавлюється в нього. Техніка мастихіну ідеально підійде для створення фактури, або 
в роботі з крупноформатними полотнами в якості нанесення пласких шарів фарби .

Аналізуючи фактуру, ми розкриваємо перед собою художній твір з декількох 
сторін. У фактурі закладені можливості та вміння використовувати різноманітні ма-
теріали: фарби, грунти, основи, щоб створити якісний живописний твір. Але в той же 
час, працюючи з новими, нетрадиційними  матеріалами, враховуючи їх особливості, 
художник підпорядковує їх до втілення свого задуму – створює художній образ. Ху-
дожник бачить його не тільки в композиційній побудові, колористичному вирішенні, 
але й у конкретній матеріальній формі.

Техніку моделюючих та фактурних паст використовують для створення три-
вимірних фактурних ефектів, шляхом нанесення пасти на полотно, чи іншу тверду 
поверхню за допомогою мастихіна, лопатки або скребка. Вони виготовляються в про-
цесі змішування мармурової крихти в акриловій полімерній емульсії. Інколи вико-
ристовуються пісок, кремінь, а також полімерні пластівці або гранули.

Якщо ми говоримо про можливості поєднувати непоєднуване, то можемо 
з впевненістю сказати, що це можливо. Адже в сучасному мистецтві художники по-
чали практикувати поєднання в одному творі олійного живопису та емальєрства. 
Адже, створення емалі є надзвичайно живописним процесом. Головним критерієм 
виступає сам процес обпалу та його результат. При нанесені на пластину міді флю-
су, поєднуючи різні кольори та додаючи метали або скло, в результаті, в готовій ком-
позиції, можна отримати непередбачуваний, в поєднанні кольорів, живописний ре-
зультат. Найбільш часто в художньому емалюванні використовуються мідь, срібло, 
золото і їх сплави. Завдяки особливим хімічним і фізичним властивостям міді зче-
плення емалі з нею особливо міцне. Це гарантує відносно висока температура плав-
лення емалі при її обпалені. В якості основи мідь ідеально підходить для непрозорих 
емалей, так прозорі темніють, набувають бурий відтінок; червоні тони перетворю-
ються в «брудні» червоно-коричневі. Цього можна уникнути, якщо попередньо на-
нести на мідь безбарвну прозору емаль (Фондон) або використовувати підкладку з 
срібної фольги.

В свою чергу емаль являє собою склоподібний порошок, який отримують по-
дрібненням склоподібних пластин до необхідної фракції. Подрібнена в порошок вона 
змочується водою до потрібної консистенції і наноситься в осередку. Робота обпа-
люється в печі. Різні види і кольору емалі вимагають і різну температуру обпалу, яка 
коливається в діапазоні від 700 до 900 градусів за Цельсієм. Після обпалу, порошок 
емалі сплавляється в кольоровий склоподібний шар, в залежності від іі типу: прозо-
рий, або так званий «глухий» – кольоровий непрозорий. Майстер не може втручати-
ся у взаємодію емалі і високої температури, він має можливість лише грунтуючись на 
досвіді і інтуїції регулювати час і температуру випалу. Саме це і формує унікальність 
кожного твору з емалі, повторити його не в силах навіть сам автор. Кожен твір існує 
лише в одному екземплярі, і є унікальним в своєму роді. В останні десятиліття техні-
ка гарячої емалі вийшла за рамки традиційного кола свого застосування. Поєдную-
чи в собі ювелірну цінність матеріалу зі свободою станкового живопису, цей вид мис-
тецтва не має широкого поширення і є добірним. Гаряча емаль поєднує в собі багато 
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різних технік і способів обробки, як металу, так і самої емалі, що надають можливість 
використовувати різноманітні рішення, як декоративні, так і складно-живописні.

Таким чином створюючи складні художні композиції митці компонують 
олійний живопис та емалі, що надають твору надзвичайної складності та нового 
сприйняття.
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