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1. Загальні риси сучасної західноєвропейської культури.  

Сучасна західна культура виключно динамічна. Практицизм, індивідуалізм, 

гонітьба за матеріальними благами, специфічне відношення до часу («час – це 

гроші») багато в чому руйнують усталені в попередні епохи ідеали людської 

поведінки, людських взаємовідносин. Ця культура ґрунтується на підприємництві, 

бізнесі, діловитості. Її головні герої – люди, що вміють заробляти гроші. У ній ціняться 

активність, раціональність, професіоналізм. 

Плюралізм, множинність нових ідей характерні для сучасного західного 

мистецтва. В ньому виникли різні течії і напрями (експресіонізм, кубізм, 

абстракціонізм, сюрреалізм, неореалізм, гіперреалізм), нові форми і жанри 

мистецтва, пов’язані з використанням техніки (цифрова фотографія, електронна 

музика, комп’ютерна графіка), набули популярність масові художні видовища, 

отримала розвиток тенденція до синтузе різних мистецтв. Ці напрями пов’язані з 

новим модерністським світоглядом.  

Особливості модернізму: 

- відсутність єдиного стабільного начала (це сукупність стильових напрямів); 

- філософія життя, неокантіанство, феноменологія, інтуїтивізм, фрейдизм як 

теоретична база модернізму; 

- відмова від наслідування природи, спроба проникнути в потаємне, невідоме; 

- елітарний характер, що поєднувався з намаганням перебудови суспільства та 

прагненням до масовості. 

Напрями модернізму: 

- кубізм; 

- футуризм; 

- експресіонізм; 
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- абстракціонізм; 

- супрематизм; 

- сюрреалізм; 

- еклектизм; 

- примітивізм; 

- поп-арт; 

- гіперреалізм; 

- хепенінг. 

 

2. Архітектура країн Західної Європи ХІХ – ХХ ст. 

Архітектура європейського культурного регіону, що впродовж тривалого часу 

відображала світоглядні уявлення людей, задовольняла суспільні потреби, стала 

яскравим «портретом» кожної з епох. 

Архітектура межі ХІХ – ХХ ст. – особливе явище в історії світового 

зодчества. Її своєрідність в кінцевій перемозі над впливом античного ордеру, у 

віртуозному володінні різноманітними засобами декоративного оформлення фасадів та 

інтер'єрів будівель. 

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. бурхливий промисловий розвиток у Європі 

супроводжувався інтенсивною забудовою міст. Зросла роль житлової і громадської 

архітектури (вокзали, банки, театри, лікарні, школи). Технічний прогрес, винайдення 

нових будівельних технологій і матеріалів (метал, скло, бетон) сприяли виникненню 

стилю модерн. 

Архітектурі модерну притаманна відмова від наслідування будь-яких форм 

минулого. Головна роль відводилася красивим плавним лініям, копіюванню 

природних форм, передусім рослинних, з підкресленням їхньої динаміки. І це вже був 

не декор на площині стіни, а пластика самої стіни. У цьому стилі будували не тільки 

культові споруди й житлові будинки, але також вокзали, промислові павільйони.  

Епосі модернізму стало властиве використання найсучасніших будівельних 

матеріалів і конструкцій, раціональний підхід до вирішення внутрішніх просторів, 

відсутність тенденцій прикрашення, «інтернаціональний» характер споруд. 

Архітектурні пам’ятки основоположника стилю модерн бельгійського 

архітектора Віктора Орта (1861-1947) зосереджені в Брюсселі (з них чотири споруди 

внесено до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО). Яскравий представник 

стилю модерн в Іспанії - Антоніо Гауді (1852-1926), який створив низку архітектурних 

шедеврів у Барселоні: Храм Святого Сімейства, парк Гуель, будинки з кам’яними 

хвилями стін і декором дивовижної краси. 

Поширеними напрямами модернізму були конструктивізм, що 

характеризується суворістю, геометризмом, лаконічністю форм і монолітністю 

зовнішнього вигляду, та функціоналізм (іноді його вважають лише видом 

конструктивізму), що «проповідував» практичність кожної архітектурної деталі, 

обстоював доцільність будівлі, де кожний елемент повинен мати свою функцію, а 

якщо він її не має і служить тільки для прикраси - він не потрібен.  

Девіз конструктивістів: форма споруди має відповідати її функціям. 

Виникають будинки на «ніжках», простір під якими призначався для руху транспорту. 

За проектами французького архітектора швейцарського походження Ле Корбюзьє 

(1887-1965) в цьому стилі зведені будинки в Європі, Америці, Індії, Японії. 
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Серед європейських митців-новаторів, що творили у стилі деконструктивізму, 

- архітекторка Заха Хадід (1950-2016), британка іракського походження, яка стала 

першою жінкою, нагородженою Прітцкерівською премією (аналог Нобелівської премії 

в архітектурі). Фантастичні проекти Захи Хадід принесли їй чимало перемог у 

престижних конкурсах і глибоку шану серед професіоналів.  

Колосальні цивілізаційні зміни в еру космічних технологій вплинули на 

естетичне сприйняття архітектури. У 70-х рр. ХХ ст. в Англії виник стиль хай-тек. Він 

орієнтований на максимальний прагматизм і широке використання в будівництві скла, 

пластмас, блискучих поверхонь, металевого технічного антуражу. Інженерні елементи, 

які зазвичай ховають подалі від очей, хай-тек демонстративно виставляє назовні і 

пропонує ними милуватися. Приміром, у будівлі фірми Lloyd’s of London усі 

комунікації винесені на фасад. Ажурна система гвинтових сходів, скляних ліфтів і 

вентиляційних труб сприймається як декоративний прийом. 

На зламі століть на основі біоніки формуються стилі біо-тек і еко-тек. 

Прихильники наймолодшого напряму в архітектурі прагнуть до екологічності. На 

противагу індустріальному хай-теку вони не сперечаються з природою, а вступають із 

нею у діалог, шукають аналогії конструкцій сучасних споруд із будовою органічних 

об’єктів. Зразки так званої «органічної архітектури» (часто несиметричної) мають 

форму яйця, гнізда, печери, дерева, стебла, кокона. Виробляють і матеріали, подібні до 

природних структур, - павутиння, бульбашки, волокна. 

Визначною пам’яткою архітектури Відня є й Велика (центральна) синагога, 

збудована 1859 р. відомим віденським архітектором Людвігом Ферстером, — 

найбільша діюча синагога в Європі. Це двоповерхова будівля у змішаному 

візантійсько-мавританському стилі, з двома баштами, увінчаними куполами, прикра- 

шена по периметру орнаментальними рельєфами. Її розкішно оформлений внутрішній 

простір вміщує близько 3000 чоловік. 

У Брюссельському парку «Міні-Європа» у масштабі 1:25 з філігранною 

точністю, максимально схожими на оригінал представлено 350 копій найвидатніших 

пам'яток з 80 міст країн Євросоюзу, а також різноманітні об'єкти природи й техніки. 

Собори, фортеці, ратуші, музеї, церкви, площі, вулиці, будинки в мініатюрі, карликові 

дерева й газони, фонтани, млини, що рухаються… Звучання гімнів різних країн, 

гудіння пароплавів та народні пісні всієї Європи занурюють в атмосферу різних країн. 

 

3. Західноєвропейська скульптура та живопис Новітньої доби. 

ХХ століття – неймовірно бурхлива доба. В європейському мистецтві 

спостерігається увесь спектр емоційних перепадів. Наприклад, на початку століття 

«вибухнув» своєю красою і барвистістю стиль модерн. Його головною ознакою стала 

декоративність, стилізація, площинна орнаментальність, використання рослинних 

мотивів, які спліталися в чудернацькі візерунки. Знаковими для мистецтва стали 

свобода творчого самовираження митця, кардинальне оновлення художньої мови, 

пріоритет форми над змістом, полістилістика. Епоха модернізму і постмодернізму 

подарувала людству різноманітність напрямів і стилів, багатство тематики й 

матеріалів. 

Суголосна міфу тема кохання була втілена Огюстом Роденом (1840-1917) у 

знаменитих композиціях «Поцілунок» і «Вічна весна», неперевершених за грацією 

та експресією. О. Родена можна вважати засновником експресіонізму в скульптурі. У 

містах Європи й поза її межами є понад 20 копій відомої роботи О. Родена 
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«Мислитель». Завдяки контрастам фактури, прийомам обробки матеріалу митцю 

вдалося показати людину, сповнену внутрішньої енергії. 

Славетний засновник кубізму Пабло Пікассо (1881-1973) створював не лише 

живописні композиції, а й оригінальні за формою кубістські скульптури. 

Митця румунського походження Константина Бранкузі (1876-1957) вважають 

одним із піонерів абстрактної скульптури. Він намагався втілити образ птаха в 

універсальній і лаконічній формі, вловити політ як символ. 

Культовий для мистецтва сучасності експресіоністичний твір «Людина, яка 

крокує» швейцарця Альберто Джакометті (1901-1966) зображений на швейцарській 

банкноті 100 франків. Тонка, мов лезо, крихка бронзова фігура з грубою поверхнею 

зображує самотнього пішохода. Скульптура в людський зріст (183 см), створена для 

міської площі, була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордні для пластичного 

мистецтва 104,327 млн доларів. Безперечно, цінність творів мистецтва не вимірюється 

тільки грошима. Проте міжнародні художні аукціони демонструють світові тренди, 

виявляють тенденції моди, відкривають нові імена та роблять сенсації. Адже торгівля 

творами мистецтва перетворилася на великий бізнес. 

Об’єктів, що привертають увагу сучасних скульпторів, багато. Чимало творів 

присвячено друзям людей - тваринам. Приміром, у Бремені біля міської ратуші 

встановлено пам’ятник Бременським музикантам. 

На Дунаї в Будапешті є оригінальна кінетична скульптура - велосипедист, що 

ніби їде по воді, тому що течія ріки рухає колеса. 

Залізного поні можна побачити в Парку Європи, що неподалік Вільнюса. 

Найцікавіший експонат цього музею – скульптура просто неба, лабіринт, 

побудований із більш ніж трьох тисяч старих телевізорів («Інфодерево ЛНК»). Він 

занесений до Книги рекордів Гіннеса як свого роду найбільша «скульптура». 

В історії Угорщини були трагічні сторінки, які знайшли відображення у творах 

мистецтва. Неподалік від парламенту (Будапешт) є незвичайний пам’ятник - «Туфлі 

на набережній Дунаю». Це 60 пар чоловічого, жіночого і дитячого взуття, відлиті з 

чавуну, - точні копії моделей, які носили в 40-х роках XX ст. Вони зроблені настільки 

реалістично, що складається враження, ніби люди щойно роззулися і кудись пішли. 

Угорські фашисти, які страчували євреїв у Будапешті, зв’язували своїх жертв по 60 

чоловік (тому й така кількість взуття), стріляли в першого, і за ним весь людський 

ланцюг падав у Дунай (так заощаджували кулі). Перед стратою засуджених 

примушували знімати взуття, яке потім продавали на чорному ринку. Цей вражаючий 

меморіал відкрили 16 квітня 2005 р. у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 

Ідея пам’ятника належить кінорежисеру Кену Тогаю, а втілив її скульптор Дьюла 

Пауер. 

Видатний норвезький скульптор Ґустав Віґеланд (1863-1943) завдяки титанічній 

праці майже у півжиття створив парк скульптур в Осло. Це понад 200 скульптур, 

виконаних з граніту, бронзи, кованого заліза. Ландшафтний дизайн парку також 

спроектований Віґеландом. Більшість статуй і скульптурних груп зображують людей в 

типових життєвих ситуаціях, під час різних занять - бігу, боротьби, танців, ігор. Кожна 

з них передає емоції і почуття з глибоким філософським підтекстом. Існування 

людини на Землі трактується митцем як мить у вічному колооберті життя, в якому 

немає початку і кінця. Про це свідчить визначна пам’ятка парку - бронзова 

скульптура «Колесо життя», символ вічності, втілений у вигляді динамічної гірлянди 

людських фігур. На найвищому місці парку встановлена вражаючих розмірів 
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скульптура «Моноліт», вирізьблена з цілісного гранітного блоку, що виглядає як 

плетиво з людських тіл, що піднімається до небес. Це композиційно-змістовий центр 

усього комплексу. 

У сучасний урбанізований простір органічно вписуються масштабні об’єкти, що 

відображають нове пластичне мислення. Зразком гігантоманії є унікальний Атоміум у 

Брюсселі. Конструкція (заввишки 102 м і вагою 2400 т) відтворює просторове 

розташування дев’яти атомів кристала заліза, збільшеного у 165 мільярдів разів. За 

задумом, пам’ятка символізує науково-технічний прогрес, мирне використання енергії 

атома, важливу роль заліза в розвитку світової економіки. «Атоми» у формі сфер, 

вкритих металевими пластинами, з’єднані трубами — це коридори з ескалаторами для 

пересування відвідувачів музею. 

Отже, модерністська скульптура поступово здобула визнання і, за деякими 

винятками, втратила свою приголомшливу новизну. 

До творів скульптури нині відносять композиції поп-арту у вигляді конструкцій 

із пивних банок чи гігантських вінілових гамбургерів. Термін «скульптура» вживають 

сьогодні щодо ширшого кола мистецьких явищ (мобілів, інсталяцій). Постмодернізм 

узяв із різних європейських стилів щось особливе і потрібне для подальшої творчості. 

Сучасні скульптори не перестають експериментувати й дивувати, стимулюючи сильні 

емоції та інтерес до всього нового, оригінального. 

У Франції в останній третині XIX - на початку XX ст. виникло нове мистецьке 

явище, яке назвали імпресіонізмом. Зазвичай під цим терміном мається на увазі 

напрям або стиль у живописі, хоча його ідеї та методи знайшли своє втілення в 

літературі та музиці.Для виникнення терміну, який став назвою стилю, важливу роль 

відіграла картина Клода Моне (1840-1926) «Враження. Схід сонця» (1872). Сутність 

імпресіонізму, що розквітнув наприкінці ХІХ ст., полягала у відображенні вражень від 

миттєвого погляду на довкілля, яке постало неспинним потоком змін і перевтілень. 

Першопрохідцями імпресіонізму стали Едуард Мане, Огюст Ренуар, Каміль 

Піссарро, Едгар Дега, Альфред Сіслей, Берта Морізо. Суттєвою ознакою 

імпресіонізму стала орієнтація на почуття, а не на розум. Об’єктом зображення 

обирають не предмети, події та явища, а враження від них. Живописці прагнули 

відобразити світ у його мінливості. Звідси — пошук виразності, інтерес до технічних 

деталей малярства. Імпресіоністи писали просто неба - на пленері. Це спричинило 

появу «ескізної» манери живопису, техніки дрібного мазка. Захоплюючись передачею 

повітряної перспективи, вони створювали ілюзію світла, повітря. 

Методи імпресіоністів знайшли продовження у творчості французьких 

постімпресіоністів та неоімпресіоністів. Це спричинило відкриття нових живописних 

технік: дивізіонізм (розділення) і пуантилізм (письмо крапками). Поль Сезанн (1839-

1906) створив натюрмортний метод зображення дійсності, на відміну від пейзажного 

методу своїх колег-імпресіоністів. 

Жорж Сера (1859-1891) і Поль Сіньяк (1863-1935) писали картини в нових 

техніках та намагалися обґрунтувати наукову теорію кольору, використовуючи 

відкриття в галузі оптики. 

Поль Гоген (1848-1903) збагатив досягнення попередників підкреслено 

екзотичною декоративністю, символізмом образів.  

ХХ ст. принесло світу глобальні катастрофи, війни, прорив у космос та 

утвердження планетарного погляду на довкілля. Ідеї хаосу, випадковості, плинності 

реального світу характеризують епоху модернізму світу, яку репрезентує мистецтво 
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більшої частини століття. Індивід цієї епохи являє собою тип особистості, геніально 

передбачений у картині Пабло Пікассо «Портрет Амбруаза Воллара», де образ 

людини розпадається на хаотичну мозаїку геометричних фігур, позначаючи ситуацію 

втрати гармонії і цілісності. Подібна до мозаїки і поява великої кількості художніх 

течій і напрямів початку ХХ ст., частина з яких відмовилася від реалістичного 

зображення, поринувши у світ геометризованих форм і прагнення подрібнити об’єкти 

на стереометричні складові (Пабло Пікассо, Жорж Брак).  

Деякі митці занурилися в абстракцію, прагнули осягнути емоційну цінність 

кольору в його музичній асоціативності (Василь Кандінський) або встановлення 

логічного, геометричного порядку (Казимир Малевич, Пітер Мондріан) з 

намаганням створити новий тип художнього простору поєднанням різних 

геометричних форм, кольорових площин, ламаних ліній.І все це, по суті, «втеча» 

особистостівід дійсності й заміна реальних предметів на ідеальні поняття. 

У художніх моделях сюрреалістів світ втрачає визначеність, сталість, 

упорядкованість, перетворюється на хаос жахливих образів, поринає у світ потаємних 

сфер людської психіки. Відчужена людина у ворожому їй світі - такою є концепція 

експресіонізму, що відобразив ситуацію безсилля, відчаю людини перед світом, 

настрої жаху і катастрофи.  

Крик без надії на розуміння й допомогу стає єдиною можливою реакцією 

людини на дисгармонійне і недовершене довкілля (Едвард Мунк (1863-1944), «Крик», 

перша назва «Відчай»). Від його творінь лине енергія, з якою митець прагнув передати 

максимальну напругу людських емоцій, почуттів, психологічних станів. Мистецтво Е. 

Мунка - найбільш значний внесок Норвегії в загальноєвропейську художню 

скарбницю. Він вплинув на розвиток модернізму XX ст. і вважається родоначальником 

експресіонізму. Окрім творів символістсько-містичного характеру, Мунк писав 

пейзажі і портрети. Із всесвітньо відомих його картин - «Поцілунок», «Зоряна ніч», а 

також серія автопортретів від молодого віку до старості, в яких наче відображена 

психологічна біографія художника. 

Із кінця 50-х років ХХ ст. на світовій арені та в мистецтві Європи настала епоха 

постмодернізму. Проте і вона була так само далека від єдності, як і попередня. На 

зміну художньому образу прийшли колаж, інсталяція, сучасні арт-практики. Реалізм 

перетворюється на гіперреалізм, коли живописні твори успішно конкурують із 

фотографією, ностальгія за символізмом породжує фентезі, захоплення віртуальною 

реальністю приводить до нет-арту.  

Провідником нового постіндустріального суспільства стає постмодернізм. 

Характерною ознакою мистецтва постмодернізму є свобода творця і відсутність 

обмежень для самовираження. Якщо в попередні епохи відбувалося чітке 

відмежування професійного мистецтва від масової культури, мистецтво 

постмодернізму активно вступає в діалог з нею, і колишні поняття «елітарного» і 

«масового» втрачають будь-який сенс. 

Великий вплив на творчість митців сучасності має розвиток технологій (медіа, 

комп’ютерних, Інтернету). Старі засоби вираження (тобто традиційні види живопису, 

графіки, ліплення) тісно поєднуються з новими технічними засобами творчості 

(фотографія, кінематограф, відеозапис, електронна звуко-, світло-, кольоротехніка), 

суттєво розширюється використання матеріалів, засобів, діяльності та концепції. 
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4. Сучасна західноєвропейська музика та театр. 

Наприкінці XIX ст. у Франції під впливом імпресіоністичних ідей, що набули 

розвитку в літературі та живописі, виник так званий музичний імпресіонізм.  

Найяскравіше втілення він отримав у музиці Клода Дебюссі (1862-1918). Своєрідним 

маніфестом музичного імпресіонізму стала оркестрова прелюдія (і балет) 

«Післяполудневий відпочинок Фавна». Сучасники називали Дебюссі 

«аристократом звуку». 24 прелюдії для фортепіано К. Дебюссі - своєрідна 

енциклопедія імпресіоністських образів.  

На початку XX ст. у Відні сформувалася співдружність австрійських 

композиторів-реформаторів («Нова віденська школа»). До неї входили Арнольд 

Шенберг (1874-1951) і його талановиті учні Альбан Берг (1885-1935) та Антон фон 

Веберн (1883-1945). Митців об’єднувала спільність поглядів на необхідність 

радикального оновлення музики, що відображала б «розірвану свідомість» доби. Цей 

стиль дістав назву експресіонізм. Музиці експресіоністів притаманні підвищена 

експресія вияву почуттів, трагізм світосприймання, новаторські пошуки в галузі 

музичної мови.  

Зразки стилю експресіонізм в музиці: 

- вокальний цикл «Місячний П’єро» (його називають «Біблією експресіонізму») А. 

Шенберга; 

- опера «Воццек» А. Берга, яка у похмурих тонах малює трагедію маленької людини; 

- загадкові й лаконічні інструментальні мініатюри А. Веберна. 

З Віднем - музичною столицею Європи - пов’язана творчість видатних 

диригентів Густава Малера (1860-1911) та Герберта фон Караяна (1908-1989), які в 

різний час були директорами Віденської опери. Новорічний концерт знаменитого 

Віденського філармонічного оркестру щороку транслюють по телебаченню на весь 

світ. До музичних символів Європи належить також щорічний Віденський бал. 

Франція - батьківщина трубадурів, труверів, менестрелів - мандрівних 

середньовічних акторів і співців, у творчості яких зародився шансон. На зламі XIX-

XX ст. цей жанр набув популярності у співаків паризьких кабаре. Французьким 

терміном «шансоньє» стали називати естрадного співака, який нерідко був автором 

музики і текстів пісень. До класичного шансону належить творчість Моріса Шевальє, 

Шарля Азнавура, Едіт Піаф, Жака Бреля. До представників так званого нового 

шансону - творчість Мірей Матьє, Джо Дассена, Патрісії Каас. 

У біографії Едіт Піаф (1915-1963) чимало драматичних сторінок. Славетна 

співачка-шансоньє, актриса мюзик-холу, театру і кіно так і не навчилася грати на 

фортепіано, не опанувала нотної грамоти. Проте від народження мала абсолютний 

музичний слух. У мистецтві співу Е. Піаф була неперевершеною. Вона мала 

неповторний тембр голосу, оригінальний виконавський стиль і манеру поведінки.  

У 1960-х роках прокотилася світом хвиля бітломанії. Гурт став символом 

молодіжної музичної культури. «Бітлз» - британський рок-гурт, створений 1960 р. в 

Ліверпулі, найпопулярніший за всю історію людства, рекордсмен світової музичної 

індустрії. Назва гурту походить від гри слів - змішування англійських слів «жуки» 

(beetle) і «біт» (beat). Склад вокально-інструментального квартету: Джон Леннон 

(ритм-гітара, вокал), Пол Маккартні (бас-гітара, вокал), Джорж Гаррісон (гітара-

соло, вокал), Рінго Старр (ударні). Цю четвірку називали «восьмим музичним дивом 

світу». До репертуару групи входили пісні, написані Дж. Ленноном і П. Маккартні. 
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Найпопулярнішу пісню-баладу Пола Маккартні «Yesterday» («Учора») протягом 

десяти років виконали 1186 різних співаків! Пісня «Michelle» мала 65 авторських 

версій. Набула популярності версія пісні «We Can Work It Out». У 1965 р. королева 

Єлизавета II вручила всім членам групи ордени Британської імперії за видатні заслуги 

в галузі культури та внесок в економіку. Останній концерт «Бітлз» відбувся 29 серпня 

1966 р. на стадіоні в Сан-Франциско. Група випустила 15 альбомів, шість із них стали 

«діамантовими» (продано понад 10 млн примірників). Останній альбом (1969) 

завершується піснею «Тhе еnd» - заключний акорд в історії групи. 

Карл Орф (1895-1982) - один з найвизначніших музикантів XX ст. Світову славу 

йому принесла сценічна кантата «Карміна Бурана» («Carmina Burana»), створена за 

мотивами середньовічних віршів невідомих мандрівних поетів-вагантів, з яких Карл 

Орф вибрав 24 про весну, кохання, а також застольні й сатиричні. 

Видатним музичним новатором другої половини XX ст. є Карлхайнц 

Штокгаузен (1928-2007), лідер музичного авангарду. На перший план композитор 

висунув музично-акустичні завдання: проводив експерименти з джерелами звуку, що 

рухаються. Митець одним із перших став використовувати алеаторику і електронну 

музику. 

Творцями електронної музики вважається німецька група «Kraftwerk» (в 

перекладі з нім. - електростанція) (1968). Вони були першими, хто створив музичну 

композицію лише за допомогою електронних інструментів, де навіть голос 

«пропускався» крізь вокодер (спеціальний прилад) і був схожий на голос робота. 

«Саn» - одна з найвпливовіших краутрок-груп, що поєднує етнічні елементи з 

електронною музикою і створює «миттєві композиції» за принципом вільної 

імпровізації. 

Найпопулярнішою рок-групою Німеччини і однією з найвідоміших у світі є 

«Scorpions» (1965). 

З 50-х рр. ХХ ст. набула популярності поп-музика (цікаво, що так називали рок-

музику, пізніше ці поняття розділились).  

Яскравими сторінками в музичному житті Європи  є творчість груп «Queen», 

«АВВА», «Modern talking», співаків італійської естради Андріано Челентано, 

Рікардо Фольї, Альбано і Раміни Пауер, англійських виконавців Елтона Джона, 

Стінга, Боні Тайлер, іспанця Хуліо Іглесіаса, грека Деміса Русоса, бельгійця 

Сальваторе Адамо, ісландської співачки Бьорк.  

Внесок Німеччини у світове мистецтво - це й відкриття Рудольфа фон Лабана 

(1879-1958), передвісника танцювального експресіонізму. Він відмовився від 

традиційних балетних па і від музичного акомпанементу, розробив свій стиль 

пластики — «експресивний танець» і створив власну систему запису танцю 

«лабанотацію».  

Експериментаторкою в танці була «королева німецького експресивного 

танцю» Піна Бауш (1946-2009). Вона очолила балет Вупперталя - Танцтеатр, що став 

національним надбанням Німеччини. Танцтеатр — це і новий жанр у хореографічному 

мистецтві, в якому стираються кордони між танцем і мистецтвом драматичного 

актора, «змішуються» слово, музика, рух. Постановки Піни Бауш є синтезом 

хореографії, драматичного мистецтва, відео-інсталяцій, в яких поєднуються класичні і 

гостро сучасні елементи мови всіх мистецтв, використовується музика різних епох, 

стилів і жанрів. 
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За виставою «Орфей та Еврідика» знято фільм-спектакль на музику К. В. 

Глюка у постановці та сценографії Піни Бауш. За жанром, вигаданим самою Піною, це 

«танцопера». Постановниця винайшла виразний прийом: у кожного персонажа є 

паралельно два виконавці — оперний і балетний. 

Музичне мистецтво європейського культурного регіону в постіндустріальному 

суспільстві є прикладом поєднання традицій високої класики і новаторства. Дедалі 

більшу роль мають досягнення техніки та інформаційних технологій.  

Упродовж усього розвитку європейського театру провідні принципи акторської 

гри – «переживання» і «представлення» – тією чи тією мірою виявлялися в різні епохи. 

Мистецтво «переживання» пов’язане з реалістичним театром, і в певних формах 

воно існувало, наприклад, у театрі епохи Відродження та в мистецтві романтиків. 

«Представлення» завжди було пов’язане з умовним театром, зокрема із 

середньовічними церковними дійствами, італійською комедією дель арте, театром 

епохи класицизму.  

На початок ХХ ст. у європейському театрі на їх основі склалися дві 

акторські системи: «психологічний театр» («переживання»), який пов’язують 

зазвичай з ім’ям Костянтина Станіславського, та «епічний театр» («представлення»), 

що найчастіше пов’язують з ім’ям Бертольда Брехта. 

В основі системи Станіславського лежить положення про те, що актор повинен 

не представляти образ, а «стати образом», його переживання, відчуття, думки зробити 

власними. Актор повинен зрозуміти внутрішню логіку персонажа, причини його 

вчинків, «виправдати» для себе кожне слово і кожну дію, тобто зрозуміти причини й 

цілі. І в результаті – глядач вірить, у що вірить актор. 

Натомість Брехт вважав, що драматургія і театр покликані впливати передусім 

не на почуття, а на інтелект людини («глядач повинен не співпереживати, а 

сперечатися»), що найважливішим у п’єсі є не змальовані події, а висновки та 

узагальнення, які випливають з них. За Брехтом, актор епічного театру має 

дистанціюватися від ролі, він повинен чесно грати її для глядачів, не приховуючи, 

однак, власного ставлення до подій. Брехт робив повноправним співавтором свого 

глядача, при цьому ні до чого його не примушуючи.  

Якщо у Станіславського вживання в образ було результатом роботи актора над 

роллю, то Брехтові воно було потрібне на іншій стадії репетицій: спочатку для 

створення повнокровного характеру, а в підсумку – дистанціювання від нього, заради 

виявлення власного ставлення до образу. 

Театральне мистецтво другої половини ХХ ст. розвивалося в кількох 

напрямах. Поряд із класичним театром з’явилися нові течії (умовна назва 

«альтернативний театр»), представники яких шукали власних засобів творчого 

вираження. 

Серед представників альтернативного напряму в розвитку театру найбільшої 

популярності зажили ірландський письменник Семюель Бекет (лауреат Нобелівської 

премії 1969 р.) та французький драматург румунського походження Ежен Іонеско. 

Цих двох письменників вважають класиками «театру абсурду» (автор терміна – 

британський критик Мартін Есслін), основними рисами якого є відсутність логічного 

зв’язку представлених на сцені подій, неймовірні діалоги, повторюваність подій. 

Характерними особливостями сценічних прийомів такого театру є відмова від фабули 

та змальовування характерів героїв, натомість підкреслено пародійне зображення 
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штучності суспільних відносин, беззмістовність дійсності, суспільних стереотипів та 

моделей загальноприйнятої поведінки. 

У середині ХХ ст. з’явився «театр імпровізації», де театральне дійство 

відбувалося без заздалегідь визначеного сценарію, а актори постійно імпровізували. 

часто такий метод побудови театрального видовища застосовували в політичних 

театрах, що ставили вистави пропагандистського характеру. 

Інший напрямок – театр факту, який виник у той же час. Політична 

заангажованість суспільства робила популярними вистави, що репортерським 

способом відтворювали сучасні автентичні події політичного чи суспільного життя. 

Популяризатором такого театру був німецький режисер Петер Вайс. Він також 

експериментував із театром жорстокості, здійснюючи вплив на глядача через 

зумисну демонстрацію брутальності та безсердечності. 

Важливим елементом розвитку театрального життя другої половини ХХ ст. 

стали театральні фестивалі. Одним із найвпливовіших театральних фестивалів світу 

є Единбурзький фестиваль музики та театру, який заснував у 1947 р. театральний 

імпресаріо Рудольф Біг.  Цікавим заходом є Авіньйонський фестиваль, який 

заснував французький актор і театральний менеджер Жак Вілар (1947).  

Метою міжнародного арт-руху 50–60-х років ХХ ст. «Флуксус» було злиття в 

одному «потоці» різних способів художнього вираження і засобів комунікації 

конкретної та електронної музики, візуальної поезії, руху, символічних жестів. 

Основний принцип – абсолютна спонтанність, довільність, відмова від будь-яких 

обмежень, що досягалося такими формами, як хепенінг, деколаж, різні вуличні акції та 

вистави, антитеатр. 

 

5. Народження і злет європейського кіно. 

Європейський кінематограф – найстаріший у світі, адже саме Францію 

вважають його батьківщиною. 28 грудня 1895 р. в Парижі, в індійському салоні 

«Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок відбувся публічний показ «Сінематографа братів 

Люм’єр».  

До Першої світової війни французьке кіно випускало близько 90 % світової 

кінопродукції. Часом наступного злету французького кінематографа вважають 20-30-ті 

рр. ХХ ст. і творчість групи передових французьких кінематографістів (Луї Деллюк, 

Жан Епштейн, Марсель Д’Ерб’є, Жермен Дюлак), які назвали себе «Авангард». 

Експериментуючи в пошуках нових художніх засобів, образів, вони значно розширили 

виразові можливості кіно. Їхні фільми відрізнялися поетичним відображенням життя, 

психологічною глибиною характерів, достовірністю атмосфери дії. 

Ще один злет французької кіношколи – кінець 1950-х рр. – так звана мистецька 

течія нова хвиля, яка об’єднала навколо себе молодих кінематографістів. Це було 

масштабне явище у європейському кіно. У цього мистецького напряму не було 

спільної програми, але митців об’єднувало прагнення відображати на екрані «живе 

життя», характерна імпровізаційність під час зйомок, утілення нової концепції і нового 

типу героя. Стверджуючи самоцінність індивідуального буття людини, «нова хвиля» 

вивела на екран героя-аутсайдера, який ігнорує соціальні норми задля максимальної 

самореалізації. Фільми, які були своєрідним художнім маніфестом цієї течії, - 

«Красунчик Серж» і «Кузени» Клода Шаброля, «400 ударів» Франсуа Трюффо, 

«Хіросима, моя любов» Алена Рене, «На останньому подиху» Жана-Люка Годара. 

А в 1964 р. на екрани вийшов фільм «Париж очима шести» – плід колективної праці 
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лідерів «нової хвилі»: Годара, Шаброля, Ромера, Руша, Поле, Душе. 

Значне місце в європейському кінематографі посідає італійське кіно. Його 

історія почалася через декілька місяців після відкриття братів Люм’єр – це був 

короткий фільм, у якому Папа Римський благословив кінокамеру. Проте роком 

народження італійського кіно вважається 1904 р., коли в Турині була створена перша в 

Італії кіностудія хронікально-документальних ôільмів. І майже одночасно з’явилися 

перші кінофірми, що випускали художні картини на історичні й літературні сюжети, а 

також комедії і мелодрами. Після встановлення в Італії фашистської диктатури (1922) 

італійські фільми зникли зі світового екрана на понад 20 років.  

Значним явищем у художній культурі Європи 40–50-х рр. ХХ ст. став 

неореалізм, що здійснив справжню революцію в італійському кіномистецтві. На 

екранах Італії з’явилося справжнє життя. Проголосивши принцип достовірності, 

режисери вийшли зі знімальних павільйонів. Фільми знімали з натури: на робітничих 

околицях, сільських вулицях. У деяких з них замість професійних акторів грали 

робітники й селяни, в основі сюжетів переважно були справжні події, факти з газетної 

хроніки. Неореалізм сприяв змінам у манері акторської гри, додавши їй природності та 

емоційності. Глядачі впізнавали в кіногероях себе, свої проблеми, страшну правду 

життя – голод, безробіття, злидарство. 

У найкращих неореалістичних картинах: «Рим – відкрите місто», «Пайза» 

(реж. Роберто Росселліні), «Земля тремтить» (реж. Лукіно Вісконті),  «Викрадачі 

велосипедів», «Умберто Д.» (реж. Вітторіо де Сіка), «Гіркий рис» (реж. Джузеппе де 

Сантіс) з тонкою спостережливістю та правдивістю була відображена боротьба проти 

фашизму, солідарність людей в умовах післявоєнної розрухи. 

Ще один потужний «творчий вибух» італійського кінематографа – середина 50-х 

рр. ХХ ст. Кіномитці почали поглиблено аналізувати відносини між людьми, 

порушували проблему одинокості людини в сучасному світі. До цих тем звертаються 

Роберто Росселліні, Лукіно Вісконті, Федеріко Фелліні, Мікеланджело Антоніоні – 

видатні майстри світового кіно, з творчістю яких пов’язане не тільки італійське, а й 

світове кіномистецтво. У їхній творчості втілено одну з тенденцій 

західноєвропейського кіномистецтва – дослідження психології сучасної людини, 

соціальних мотивів її поведінки, причин сум’яття почуттів і розрізненості між людьми. 

Саме про це фільми Фелліні «Дорога», «Мамині синочки», «Ночі Кабірії», 

«Солодке життя», «Вісім з половиною», стрічки Антоніоні «Хроніка одного 

кохання», «Крик» - так звана «трилогія одинокості і некомунікабельності» – 

«Пригода», «Ніч» і «Затемнення», перша кольорова картина «Червона пустеля». 

У цей період італійська кінематографія вражає світ рекордною кількістю 

створених картин. Це час яскравих дебютів, розквіту творчості провідних майстрів, 

появи нових жанрів. Найхарактерніше, що народжується в той час, – це «комедія по-

італійськи», чи сатирична комедія характерів, що стала класичним жанром 

італійського кіно. Стрічки «Бум», «Одруження по-італійськи» В. де Сіки, «Обгон» 

Д. Різі, «Роозлучення по-іта лійськи», «Пані і панове» П. Джермі – найбільш 

характерні зразки цього жанру. 

Сучасне італійське кіно – це легкість, непередбачуваність, почуття гумору, що 

у творах видатних режисерів змішуються з певною часткою філософії.  

Німецький кінематограф бере свій початок від року народження кіно: уже 1895-

го, за два місяці до братів Люм’єр, у берлінському палаці Вінтергартен брати 

Складановські організували для публіки перегляд коротких стрічок за допомогою 



 12 

власного винаходу – так званого біоскопа. Проте цей аппарат через високу вартість 

своєї технології не зміг конкурувати з проектором Люм’єрів, що використовувався не 

лише для проекції зображення, але й для зйомки. 

Німецький кінематограф дав світовому мистецтву кіноекспресіонізм. Такі 

зразки кіноекспресіонізму, як «Кабінет доктора Калігарі» (1919, реж. Роберт Віне) і 

«Носферату. Симфонія жаху» (1922, реж. Фрідріх Вільгельм Мурнау), стали 

кінокласикою і справили значний вплив на похмуру естетику, що склалася пізніше у 

фільмах жахів і детективних стрічках. 

Значний внесок у розвиток кінематографа зробило «молоде німецьке кіно», 

представники якого заявили про свій намір створити новий ігровий кінематограф, для 

якого була «необхідна свобода від умовностей, характерних для кінопромисловості, 

від впливу комерційного партнера, від опіки зацікавлених груп. Героями їхніх стрічок 

були звичайні люди зі своїми повсякденними проблемами, зокрема страхом втратити 

роботу. 

Міжнародний успіх до представників «молодого німецького кіно» прийшов, 

коли Фолькер Шльондорф у 1979 році став володарем «Золотої пальмової гілки» 

Каннського кінофестивалю за екранізацію роману Гюнтера Грасса «Бляшаний 

барабан», а 1980-го отримав за цей фільм «Оскара». У 1984 році Вім Вендерс був 

удостоєний «Золотої пальмової гілки» за фільм «Париж, Техас», а 1987-го він поставив 

найвідоміший свій фільм «Небо над Берліном». 

Англійське кіно – ще одна перлина європейського кінематографа. Наприкінці 

1920-х рр. на небосхилі англійського кінематографа засяяла яскрава зірка Альфреда 

Хічкока, який досить швидко став знаним майстром екранного детективу. Саме цей 

жанр і до сьогодні асоціюється здебільшого з англійською кіноіндустрією. Шедеврами 

англійського кінематографа стали екранізації творів Агати Крісті, героєм та героїнею 

яких – Åркюлем Пуаро і міс Марпл – і нині захоплюються люди всього світу. 

Особливим явищем англійського кінематографа було кіно абсурду (фільми 

абсурду) – напрям, що багато в чому успадковував традиції Хічкока. У цих стрічках 

поєднувалися жахи й іронія, з’явився чорний гумор, відтворювалися ситуації, яких не 

буває в житті. Серед кращих комедій цього типу виділяється серія комедій про 

містера Піткіна. 

Фільми шведської кінематографії в різні періоди кіноісторії ставали класичними 

зразками, еталоном для наслідування. Шведське кіно ніколи не наслідувало жодне 

кіномистецтво світу, а розробляло власний шлях, черпаючи ідеї з національної 

літератури. Становлення шведської кіношколи пов’язане із творчістю режисерів 

Віктора Шестрема та Моріца Штіллера (Стіллера), особливістю якої було 

наповнення кінострічок картинами шведської природи, яка з пасивного тла 

перетворилася на активний художній елемент цілісного екранного образу. Шведські 

фільми на зорі свого становлення виділялися реалістичністю, поглибленим 

психологізмом (у Шестрема), експресією і динамікою (у Штіллера, завдяки 

експериментуванням у царині мистецтва монтажу).  

Нова хвиля розквіту шведського кіно пов’язана насамперед із творчістю 

режисера Інгмара Бергмана, якого завжди цікавила людина – сильна і слабка, 

геніальна і посередня, благословенна і нещаслива, – узята в контексті родини, де є 

любов, ненависть, смерть, народження, поступова зрілість душі і тіла. Звідси в його 

творах пріоритет внутрішньої дії, яка досягає своєї кульмінації в експресії діалогу і 

крупного плану героя (актора чи актриси). Інгмар Бергман винаходить свою власну 
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художню формулу – так звану драматичну сонату, коли впродовж мінімального 

проміжку часу розгортається багатошарова панорама людської душі. Людське обличчя 

у творчості Бергмана набуває абстрактно-символічного значення. Займаючи ввесь 

екран, воно максимально «оголюється», виражаючи різні емоції – від байдужості, 

брехливості, гри до віри, туги, любові.  

З останньої третини ХХ ст. європейський кінематограф подарував світу багато 

гідних уваги картин і режисерів.  
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