
 

Тема семінарського заняття 12. Мистецька подорож країнами Європи. 

1.Становлення європейського мистецтва. 

2.Експресія Північної Європи: Норвегія, Швеція, Данія. 

3.Мистецьке обличчя Нідерландів та Бельгії. 

4.Місце Франції у загальноєвропейському мистецькому контексті. 

5.Культурний колорит Великої Британії. 

Реферати: 

1. Загальні риси сучасної західноєвропейської культури.  

2. Архітектура країн Західної Європи ХІХ – ХХ ст. 

3. Західноєвропейська скульптура та живопис Новітньої доби. 

4. Сучасна західноєвропейська музика та театр. 

5. Народження і злет європейського кіно. 
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Перше питання передбачає загальну характеристику західноєвропейської 

культури. Слід зауважити, що 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. 

В межах другого питання слід зупинитись на мистецькому колориті 

скандинавських країн, визначити специфіку архітектури, живопису, музики, 

кінематографу Норвегії, Швеції, Данії. 

Третє питання передбачає культурну подорож Нідерландами та Бельгії.  

У відповіді на четверте питання слід визначити внесок Франції у світове 

мистецтво. Необхідно детально зупинитись на французькому живописі, театрі, 

кінематографі, архітектурі, музиці. 

В п’ятому питанні необхідно визначити специфіку британського мистецтва. 

 

 


