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СТИЛІСТИЧНІ ОСОбЛИВОСТІ ЕТНОСТИЛЮ  
В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСьКИХ МИТЦІВ

Крюкова Г.О., Мостовщикова Д.О.
київський університет імені Бориса Грінченка 

досліджено творчість сучасних українських художників, у яких прослідковується етностиль; проаналізо-
вано особливості використання художніх та технічних прийомів для втілення ідей митців на прикладах 
конкретних полотен. розкрито еволюцію етностилю з позицій його цілості і єдності, увиразнюючи новітні 
аналітичні підходи до історії українського мистецтва як одного загальнокультурного явища, без штучних 
поділів на мистецтво півдня, Сходу, західної україни. на основі емпіричного матеріалу висвітлено сти-
лістичні риси, які окреслюють прояв національних якостей в творчості художників ххі століття. у до-
слідженні проведено порівняння різностильових робіт авторів з розставленням технологічних акцентів.
Ключові слова: етностиль, сучасні українські художники, творчість, живопис, композиція, колір,  
контраст, традиції, історія.

постановка проблеми. аналізуючи арт-
ринок ми спостерігаємо, що сучасне мис-

тецтво стало візуально невпізнаваним. оглядаю-
чи міжнародні проекти художників всього світу, 
глядачу важко розрізнити митець якої країни 
представляє свій твір. постає проблема сомоі-
дентифікації в усіх її можливих мистецьких ви-
явах. в історії української культури не вперше 
постає проблема творення ідентичної мистецької 
мови – це артанійська та трипільська культура, 
козацьке бароко, неовізантізм, авангард початку 
хх століття.

низка художників сьогодення з різних ку-
точків україни культивує стильові ознаки при-
таманні українському живопису: фронтальність, 
площинність, лінійність, контрасна палітра ко-
льорів. і оскільки в світі образотворчого мисте-
цтва все чіткіше звучить голос «етно», то настав 
час підсумувати та об’єднати всі стилі, напрями 
та течії, що репрезентують цю ідею, за спіль-
ними характеристиками. Сучасні українські ху-
дожники, в пошуку власних креативних шляхів 
розвитку використовували мистецький досвід 
минулих епох та створили сприятливі умови для 
унікального синтезу різночасових традицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
велику цінність для розуміння процесу заро-
дження, становлення та розвитку етностилю має 
п’ятитомна «історія українського мистецтва» [1].  
важливі питання теорії і практики взаємодії 
цивілізації і культури, духовного розвитку сус-
пільства порушені в працях С. Безклубенка [2], 
і. Беха [3], в. ісаєва [4] та ін. народна культура 
українців з погляду етнології висвітлено у чо-
тиритомнику М. Гримич [5]. зацікавленість вче-
них до питань інтеграції українського мистецтва 
у європейський і світовий культурний простір 
подано у ґрунтовних дослідженнях за ред. Ю. Бо-
гуцького [6], монографії а. Шейка [7].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. для поглибленого вивчен-
ня етностилю на території україни необхідна 
не лише загальна літературна база джерел, а 

й аналіз безпосередіх полотен сучасників з тех-
нологічної точки зору автора. враховуючи те, що 
в мистецькому сьогоденні ми є свідками еволю-
цій індивідуальних трансформацій та стилізацій 
еститичного спрямування, що мають за спільну 
мету збереження етнокультурної ідентичності, 
варто прослідкувати стилістичнічні особливості 
полотен сучасних художників. 

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити 
розвиток етностилю у сучасному українському 
живописі, його особливості та засоби втілення, 
вплив на творчість українських митців.

Виклад основного матріалу. українська куль-
тура – національна та багатогранна, відзеркалює 
самобутній образ української нації, її виняткове 
мовомислення, своєрідне світовідчуття, світогляд, 
ментальність. вона органічно продовжує рідкісну 
красу української природи, створює разом з нею 
унікальне середовище і окремішній космос. при-
рода впливає на формування ментальності, наці-
онального характеру, психології українців. адже 
якщо поглянути назад, то наше коріння не у міс-
тах. тому природа і залишається життєдайною 
силою минулого, цілющою і п’янкою. 

українські пейзажі, люди, любов до рідної 
землі та батьківської хати є основою серій жи-
вописних робіт: «ворота», «з сільського життя», 
«вечір», «туман» молодої української художни-
ці наталії корф-іванюк. ніжна поетика україн-
ської культури, дух етносу, зв’язок сьогодення 
з минулим – це основне джерело її натхнення. 
у своїх роботах наталія – документаліст, що на-
магається відтворити та зафіксувати на полотні 
прості й звичні образи. на перший погляд, вони 
не варті уваги, але водночас унікальні в своїй 
простоті. адже селяни, це не тільки люди, що 
живуть одвічною працею, це ще й особлива чо-
ловіча натура й виняткова пластичність жіночого 
образу. 

художницю ще з студенських років цікавить 
національна тема. її стиль є впізнаваним та з ча-
сом лише удосконалюється у пластичному уза-
гальненні композицій та використанні контрас-
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ту кольору. зокрема, для того аби «відсікти» все 
зайве, залишити лише головне, що підкреслить 
провідну ідею. якщо порівнювати сюжетні ком-
позиції «явдоха» (рис. 1), «трійця», «Молитва 
про худібку» з роботами з циклу «з сільського 
життя», глядач помічає, що останні згадані твори 
перейшли від певної декоративноної стилізації 
до яскравого фактурного живопису з неочікува-
ною композицією та кольоровими контрастами. 
це рух у кольорі, чітка визначеність головного 
у композиції і підпорядкування другорядних еле-
ментів основному задумові. її роботи експресивні, 
та пишуться в більшості випадків «аля пріма» за 
кілька сеансів. при створенні живописної роботи 
наталія вважає, що головне не «замучати» робо-
ту, в ній має залишитися відчуття недосказан-
ності, що дає глядачу можливість бути «співав-
тором», створити власне продовження картини.

 

Рис. 1. Н. Корф-Іванюк, «Явдоха», 2010, полотно, олія

Близкість до недомовленості, нескінченності 
та народної старовини помічається в роботах 
українського художника Сергія Гнойового, який 
у своєму живописі часто імпровізує на теми 
міських звичаїв притчовими сюжетами. Його 
образна парадигма сконцентрована на батьків-
ських хуторах до яких він весь час поверта-
ється. творча манера С. Гнойового – пастозний, 
смислово навантажений, реально-метафорич-
ний, інтуїтивно-асоціативний почерк, що спо-
нукає глядача до роздумів і занурює у філо-
софію авторського бачення світу. колорит робіт 
живописця вибудовується на контрасних спів-
ставленнях світлих і темних тонів, на гострому 
звучанні чистого кольору. 

Митець обирає різні точки зору, в більшос-
ті робіт – виносить на перший план головне, 
найбільш суттєве. у роботах «Сільське дівча», 
«полтавка», «Бузкові вечори», «прощавай-
те» та у багатьох інших, автор розміщує жінку 
в центрі композиції. «вона» – українська мадон-
на – домінанта на полотні, і в усій творчості мит-
ця протягом багатьох років жіноче начало займає 
центральне місце. поступово її образ трансфор-
мується в узагальнений символ. у роботі «писан-
ки» (рис. 2) домінантою є теж жіночий образ – 
юної, сповненої мрій дівчини та мудрої бабусі.  
їх об’єднує віра, образ храму на дальньому пла-
ні й ікона на передньому, контраст кольорів під-
силює загальне враження, а увага до деталей 
і прописування українських орнаметів робить цю 
картину національною та близькою кожному.

 

Рис. 2. С. Гнойовий «Писанки», 2013, полотно, олія

українські орнаменти пронизують всю твор-
чість С. Гнойового, вони зустрічаються майже на 
кожній роботі та додають ще більше символіз-
му, адже з давніх-давен люди зображували на 
одязі різноманітні знаки й символи, що викону-
вали захисну і декоративну функцію. абсолют-
но кожен елемент вишивки має певне значення, 
згідно з яким його використовують та має власні 
регіональні особливості в кожній області укра-
їни. крізь всі картини Сергія то з’являються, 
то зникають ромбовидні орнаменти з крапками 
в середині, що асоціююються з родючістю, за-
плідненням і засіяним полем.

рослинні орнаменти зустрічаються в картинах 
відомого живописця олександра івахненка. ро-
бота «Благослови, земле» (рис. 3) має відголоски 
українського бароко й асоціюється з одвічним об-
разом Богоматері – оранти. іконографічно про-
писані руки та лик увінчані українським вінком, 
зі зґардою на грудях і плахтою, що розчиняєть-
ся в українських стилізованих пейзажах. це – 
наша українська Богоматір, що здійняла руки до 
неба – як щит, як покрова, як захисниця. жи-
вопис о. івахненка виконано у найкращих тра-
диціях українського образотворчого мистецтва.  
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у своїх роботах він спирався на народну твор-
чість і релігійне малярство. для того, щоб тво-
рити у царині історичного жанру він глибинно 
вивчав нашу історію, занурився у ту героїчну, 
козацько-гетьманську епоху.

 
Рис. 3. О.І. Івахненко «благослови, земле» 1996 р., 

полотно, олія

це неначе подорожувати у машині часу назад 
в минулі віки, у гетьманську україну, аби вжи-
тися у той пласт української історії, побачити 
тих людей, їхні звичаї, відчути їхню манеру роз-
мовляти і співати. художник використовує ба-
гатошаровий живопис, з яскравими підкладками 
червоних і зелених кольорів, поступово висвіт-
люючи до граничного контрасту світла і тіні, при 
цьому досить чітко витримує рисунок, що є під-
валинами в творчих доробках майстра.

«запрошення до міста», «плин часу», «ле-
генда степу», «калинова сльоза», «чураївна» 
та інші полотна о. івахненка були присвячні 
спадщині відомого кобзаря тараса Шевченка. 
але ці картини ніяк не є просто ілюструванням 
прочитаного, це є особисті візії богомаза, алю-
зії його прочитання текстів. Митець знайшов 
власне тлумачення осмислених текстів, а умін-
ня поєднувати ідеї цінності минулого з реаліями 
сьогодення допомогли глибинно осягнути велич 
постаті т. Шевченка. лауреат національної пре-
мії україни імені тараса Шевченка, олександр 
івахненко, у своїх роботах подібно великому 
кобзарю оспівував україну, занурюючись в істо-
рію, був одночасно «прадавньо-сучасним» в своїй 
техніці та вмінні донести глагольну істину нашо-
го буття.

цікавився історією українського народу, пра-
давніми духовними національними цінностями 
художник феодосій Гуменюк. полотна живопис-
ця присвячені історичному минулому україни, 

обрядам і віруванням українців. через симво-
ли-метафори, образи-символи художник набли-
жається до глибин української ментальності. 
у живописних творах майстра прослідковуєть-
ся лаконізм, монументальність, виразна декора-
тивність і багатоплановість. Щедрий орнамент 
з рослинними мотивами, колористика та яскра-
вість кольору нагадують традиційні українські 
килими. фігури, предмети побуту, фантастичні 
співставлення зображень, масштабів, просто-
рів, структур, деталей, образів, все це створює 
ефект килиму, в якому кожний клаптик є дуже 
важливим елементом орнаментальної компози-
ції. козаки та гетьмани, дівчата і янголи, худо-
ба та птахи – всі вони є постійними учасниками 
живописного дійства, що перетікає з однієї кар-
тини феодосія Гуменюка в другу.

у кожній роботі є своя історія, прадавня або 
новітня, відома або та яку ще потрібно розгадати. 
так, наприклад, полотно «Світе тихий» (рис. 4)за-
компоновано в квадратному форматі, а різка діа-
гональ що йде з лівого нижнього кута в правий 
верхній та називається висхідною – створює ди-
наміку в роботі. висхідну діагональ також вважа-
ють діагоналлю «боротьби», яку художник вдало 
використав для передачі задуму. Маємо допу-
щення, що робота написана під враженням від 
медитативної елегії т. Шевченка «розрита мо-
гила». назва полотна художника має одноіменну 
назву з початком твору т. Шевченка, та розпо-
відає «історію» в наочних образах. переважають 
червоні та чорні контрасти, темні силуети храмів 
та козаків-вершників, білі драперії української 
сорочки. в одному полотні йдуть нашарування 
різних історій. Складається враження, що робота 
має «зворотню перспективу» та має точку сходу 
в серці глядача.

Рис. 4. Ф.М. Гуменюк «Світе тихий», 1981 р.,  
полотно, олія.

кожен український творець трансформує свої 
ідеї через власну живописну мову. на думку 
митця олександра дубовика художник почина-
ється з концепції. у нього повинен бути «кістяк».  
як стовбур в дереві – вертикаль. і вже на цю вер-
тикаль можна нанизувати багато всього. це «де-
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рево» кожного художника створює щось постій-
но діюче, таку собі форму, котра не змінюється. 
якщо піти від метафори, то можна сприйняти цю 
концепцію як стовбур, від якого є розгалуження.

власну впізнавану художню мову має укра-
їнський живописець та талановитий графік ана-
толій Марчук. Його роботи високо цінуються 
за кордоном, але автор залишається патріотом, 
живе та надихається природою рідної київщи-
ни. він створює цілі серії, що мають яскравий 
музичний підтекст, зокрема «Мотиви» («нічний 
мотив», «весняний мотив», «Гірський мотив», 
«фіолетовий мотив»), де кожен колір має нескін-
ченну множинність відтінків і звучань. худож-
ник має чудове відчуття колористики, його укра-
їнські пейзажі завжди відкриті, яскраві, мають 
не стандартну композицію, вони передають стан, 
динаміку, характер з я ким художник створює 
полотна. «дівчина у вінку» – експресивна робо-
та, що поєднує великі плями (стримані в кольорі) 
з дрібними яскравими акцентами. тілесне і мате-
ріальне набувають декоративності, певного спро-
щення і умоглядності.

а. Марчук добре розуміє, що кінцева мета 
живопису – не зображення очевидного, бо для 
художника очевидне існує як знак, натяк, що пе-
редбачає більше, а саме, створення власної ідеї, 
яка і визначає рівень мистецьких здобутків. ра-
зом із тим, причитування знаку, певного натя-
ку – цієї своєрідної абетки, часто залишається 
лише «завданням», мотиву недостатньо для тво-
рення ідеї. лише коли художник додає глибин-
ні переживання, які вміє узагальнити засобами 
мистецтва, наділяє здатністю адаптувати власні 
емоції в певну живописну форму, тобто виявити 
головне – ідею.

полотна анатолія Марчука написані локаль-
ними плямами, майстер стилізує побачене і уза-
гальнено та експресивно створює власні роботи. 
Що не скажеш про його колегу івана Марчука, 
він навпаки приділяє увагу деталям, його твор-
чість можна розглядати під мікроскопом та диву-
ватись як художник заплутав ці тоненькі кольо-
рові «ниточки» у такі складні і одночасно об`ємні 
роботи. іван Марчук є унікальним живописцем 
та засновником нового стилю у мистецтві – 
«пльонтанізму» (від слів «плести», «пльонтати»). 
авторська техніка передбачає нанесення фарби 
тонкими кольоровими лініями з переплетінням 
під різними кутами, завдяки чому досягається 
ефект світіння. уперше винахідник застосував 
цей стиль при написанні українського пейзажу. 
у власно винайденій техніці художнику вдаєть-
ся доносити етно відголоски минулого. зв`язок 
з природою та рідною землею спостерігається на 
кожному полотні. як стверджує і. Марчук: «ніде 
в світі немає такої гарної землі,як тут». «ніч на 
різдво» (рис. 5), «зима», «дерева», «пейзаж» – 
на них зображено українську хатинку, повністю 
або фрагментарно, вечірній стан, світіння місяця, 
детально прописана кожна гілочка, вірно знайде-
не тіньове відображення. Його роботи атмосфер-
ні, холодні, але такі українські.

і хоча його відданість природі заслуговує осо-
бливої уваги, митець постійно самоудасконалю-
ється. він має дев’ять періодів творчості, «дев’ять 
Марчуків», і кожен з них глядача чимось дивує. 
художник, як і кожен український митець бажає 

в першу чергу себе здивувати. він наголошує на 
тому, що потрібно жити і любити те, що робиш. 
якщо в голові назріла ідея, то не варто її від-
кладати в скриню, необхідно щось нове створю-
вати. чекаємо нового «десятого» Марчука, який 
обов’язково буде і здивує. адже вже зараз кра-
їні є чим пишатися, що українець потрапив до 
рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, 
який уклала британська газета. художник весь 
свій час присвячує головній справі життя й має 
творчий доробок більш ніж 4 000 творів.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. інтегральний образ культури, її сутність мож-
на зрозуміти в єдності двох взаємозв’язаних по-
люсів. з одного боку, культура – це найцінніше 
багатство всього людства, невіддільне від нього як 
суб’єкта творення, зберігання, відтворення і зба-
гачення культурних надбань. а з другого боку, 
вона завжди національна і особистісна [8, 71]. 

у статті детально розглядається творчість 
художників ххі століття, аналізується компо-
зиція та колірне вирішення знакових творчих 
робіт сучасників. українське мистецтво сьо-
годні розвивається динамічно і впевнено в усіх 
його найрізноманітніших авторських виявах – 
від ностальгійних пропозицій в дусі традицій-
ного реалізму хх століття, до різноманітних 
мистецьких інноваційних презентацій, що були 
започатковані у 90-ті роки [9; 13]. Головне, що 
об’єднуючим фактором є єтностиль, що просте-
жується в роботах, незалежно від авторської 
техніки виконання. 

варто додати, що українська школа живопи-
су впізнавана та цінується у всьому світі. наші 
художники тяжіють до яскравих та контрастних 
кольорів, насиченої гами, передачі напівтонових 
співвідношень.

український живопис, неначе стародавній 
палімпсест. це, по суті, аналог квантової тео-
рії. Сама ідея йде з давнини – коли брали сувій 
пергаменту, счищали на ньому текст і писали 
зверху інший, оскільки матеріал був дорогим.  
ось і в культурі йде накладення тимчасових 
фактів – одне на інше, але вони весь час просві-
чуються. таким чином виникає єдність людсько-
го духу, єдність українських традицій.

Рис. 5. І. Марчук «Ніч на різдво», 2002 р.,  
полотно, акрил
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Крюкова А.А., Мостовщикова Д.О.
киевский университет имени Бориса Гринченко

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ЭТНОСТИЛЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Аннотация
исследовано творчество современных украинских художников, в которых прослеживается этностиль; 
проанализированы особенности использования художественных и технических приемов для вопло-
щения идей художников на примерах конкретных полотен. раскрыто эволюцию этностиля с позиций 
его единства, подчеркивая новейшие аналитические подходы к истории украинского искусства как 
одного общекультурного явления, без искусственных разделений на искусство Юга, востока, западной 
украины. на основе эмпирического материала освещены стилистические черты, которые определяют 
проявление национальных качеств в творчестве художников XXi века. в исследовании проведено 
сравнение разностилевых работ авторов из расстановкой технологических акцентов.
Ключевые слова: этностиль, современные украинские художники, творчество, живопись, композиция, 
цвет, контраст, традиции, история.
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stylistic features of etHno-style  
in tHe worKs of uKranian artists

summary
was researchedthe work of contemporary ukrainian artists, in which the ethno-style is followed; the fea-
tures and the use of art techniques to implement the ideas of artists with examples of specific paintings. 
the evolution of ethno-style from the standpoint of its integrity and unity is revealed, revealing the latest 
analytical approaches to the history of ukrainian art as a single cultural phenomenon, without artificial 
division into the art of the south, east, western ukraine.on the basis of the empirical material, stylistic 
features are highlighted, which outline the manifestation of national qualities in the work of the 21st cen-
tury artists. the study compared the various authors' works with the allocation of technological accents.
Keywords: ethno-style, contemporary ukrainian artists, creativity, painting, composition, color, contrast, 
tradition, history.


