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Лекція №13 

Тема: Еволюція американського кіномистецтва. 

 

1. Зародження американського кіно. 

2. Американське кіно на порозі змін. 

3. Сучасний Голівуд: видовище чи мистецтво. 

Література:  

1) Масол Л.М. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти / Л.М. Масол. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018, с. 59 

– 61; 

2) Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. 

освіти /О.А. Комаровська, С.А. Нічкало, І.В. Руденко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018, с. 38 – 

49, 55 – 57. 

 

1. Зародження американського кіно. 

Найвизначніший культурний здобуток США – мистецтво кінематографа. Його 

центр – Голівуд (з англ. гостролист та ліс), передмістя Лос-Анджелесу.  

Перший фільм, відзнятий у Голівуді – мелодрама Девіда Уорка Гриффіта (1875 - 

1948) «У старій Каліфорнії». Д.Гриффіта називали «Шекспіром екрану». Перша 

голлівудська кіностудія створена у 1911 р., перший повнометражний фільм – вестерн 

«Чоловік індіанки» (1914 р.) В Голівуді створено фільми, що в різні роки здійснили прорив 

у розвитку кіно: звукова стрічка «Джазовий співак» (1927 р.), кольорова стрічка «Беккі 

Шарп» (1935 р.), стрічка «Плащаниця» (1953 р.), відзнята в широкоекранному форматі. 

Перші твори кіномистецтва були німими, не мали синхронної фонограми. 

Звуковим супроводом слугувала музика і виконанні піаніста (тапера) або невеликого 

оркестру. Репліки героїв та пояснення ключових моментів глядачі читали з кадрів, що були 

вклеєні в стрічку. 

 Символ епохи німого кіно Чарльз Спенсер Чаплін (1889 - 1977). Він визнаний 

одним з кращих коміків в історії світового кіно, тричі лауреат премії «Оскар». Кращі фільми 

з його участю – «Вогні великого міста», «Малюк», «Пілігрим», «Золота лихоманка». 

 Бастер Кітон (Джозеф Френсіс Кітон, 1895(6) - 1966), американський кіноактор, 

відомий як людина з кам’яним виразом обличчя або людина, яка не сміється, виконував 

головні ролі в німих кінобурлесках («Навігатор», «Генерал»). Публіку і критиків 

заворожувала нерухливість обличчя Кітона: більшість комедійних акторів того часу не 

сміялась, коли грала роль, - сміятись має публіка.  

Рання кінопродукція чітко ділилась за темами на три напрямки – комічні фільми, 

мелодрами, де герої страждають від кохання, а публіка, співчуваючи витирає сльози, та 

авантюрні кінострічки, де черговий герой легко долає негоди і ворогів. 

 Чаплін і Кітон царювали в комедії, а Мері Пікфорд (Гледіс Мери Сміт, 1893 - 1979) 

та Дуглас Фербенкс (Дуглас Елтон Томас Ульман, 1883 - 1939) поділили інші напрямки. 

«Королева Мери» виступала «від імені» мелодрами, а «король Дуг» втілював собою 

«грандіозні пригоди». Кращі ролі Пікфорд – невинні наївні дівчата, яких після перенесених 

страждань чекала щаслива доля («Попелюшка», «Маленька королева», «Маленька 

подружка», «Бідна багачка», «Маленька принцеса»). 

 Акторка створювала не стільки правдоподібний, скільки бажаний для публіки 

образ. Так само діяв і Фербенкс. Його герой – «ідеальний містер янкі», наполегливий, 

динамічний, той, хто завжди досягає своєї мети («Американець», «Його величність 

американець», «Знак Зорро», «Робін Гуд», «Три мушкетера»). 

В 1927 р. фільмом А.Кросленда «Співак джазу» почалась ера звукового кіно.  

Поштовхом до розквіту кінематографу стала Велика депресія (1929 – 1933 рр.) В 

часи випробувань люди потребують радості, гумору, яскравих емоцій. Усі ці рятівні пігулки 

їм постачав кінематограф. Тому, саме 1930-ті рр. увійшли в історію як «золотий вік» 

американського кіно, а за Голівудом закріпилась назва «Фабрика мрій».  
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Кіностудії виробляли в середньому 500 кінострічок на рік. Популярним у кіно став 

жанр мелодрами. Блискучий зразок – екранізація роману «Віднесені вітром» (1939), головні 

ролі виконали Вівьєн Лі та Кларк Гейбл. Це одна з найбільш касових стрічок в історії 

американського кіно, збору від прокату склали 100 млн. доларів. Фільм отримав вісім премій 

«Оскар». 

Картина розвитку кінематографу США 1930-х рр. буде неповною без імені Уолта 

Діснея. Уолт Дісней (1901 - 1966) – засновник американської анімації. Художній метод 

митця ґрунтувався на принципі олюднення тварин і надання їм рис характеру та звичок 

пересічного американця. Образи олюднених тварин – мишеня Міккі-Маус, каченя Дональд 

Дак, пес Плуто, герої фільму «Троє поросят». Міккі-Маус удостоївся власної зірки на Алей 

слави і став першим героєм, що заговорив з екрана (до речі, голосом самого Діснея).  

Мультфільм «Пароплавчик Віллі» - перший в історії анімаційного кінематографу 

твір із синхронним озвученням. Вершина творчості У.Діснея – «Білосніжка і семеро 

гномів», «Фантазія», «Бембі». На прогулянці з власними дітьми на думку У.Діснею спала 

ідея створення ігрового містечка для веселого відпочинку. Діснейленд – знаменитий парк 

атракціонів, символ США і щасливого дитинства. 

Кінець 1920-х – 1930-ті рр. – час злету не лише ігрового, анімаційного, а й 

документального кіно. Основоположник американської документалістики Роберт Флаерті 

(1884 - 1951). З кінця 1910- х рр. він знімав епізоди з життя ескімосів, які у 1922 р. об’єднав у 

фільмі «Нанук з півночі». Режисер працював з непрофесійними акторами. Показував життя 

звичайної ескімоської родини, її боротьбу зі стихією та життєвими складностями. В країнах 

Європи після цієї роботи особливо популярним стало морозиво ескімо, з обкладинки якого 

посміхався Нанук. 

Виключно американським жанром є вестерн (західний). Сюжети вестернів 

нескладні: «хороші хлопці» борються проти «поганих хлопців» і перемагають («Велике 

пограбування потягу», режисер Стентон Портер, 1903, «Подорож буде небезпечною», 

режисер Джон Форд, 1939 – вершина жанру і зламний момент в його розвитку). Відомий як 

актор та режисер вестерну другої половини ХХ ст. Клінт Іствуд. 

Після Другої світової війни на радянських екранах з’явились кінострічки, 

демонстрація яких починалась з титру: «Цей фільм взято в якості трофею». До таких фільмів 

потрапила серія про пригоди Тарзана (1932 р., «Тарзан – людина-мавпа», режисер 

Вудбридж Стронг Ван Дайк, головна роль виконана Джонні Вайсмюллером, 1904 – 1984, 

олімпійським чемпіоном з плавання). 

 

2. Американське кіно на порозі змін. 

1946 р. приніс американським фільмам значний касовий успіх. Однак через 

декілька місяців розквіт змінився кризою. Серйозної шкоди американському 

кіновиробництву надає телебачення. Вартість виробництва картин різко зросла. В 1950-ті 

рр. виробництво фільмів скоротилось вдвоє.  

Значна кількість режисерів звернулись до нагальних проблем суспільства. Вони 

використовували у своїх фільмах історії з життя звичайних людей, знімали маловідомих 

акторів («Кращі роки нашого життя», 1946, про солдат, які демобілізувались, «Перехресний 

вогонь», 1947, проблеми антисемітизму, «Бумеранг», 1949, зачіпається тема криміналу та 

насильства).  

З американських незалежних режисерів глядачам пострадянському простору 

відомий Стенлі Крамер (1913 – 2001, «Чемпіон», 1949, «Скуті одним ланцюгом», 1958, 

«Оклахома як вона є», 1973).    

Кінець 1940-х – початок 1960-х рр. відзначені не лише картинами на соціальні теми. 

Значної популярності набув жанр «чорного фільму». «Чорним фільмом» називалась 

особлива варіація кримінального жанру, початок якій поклала картина Джона Хьюстона 

«Мальтійський сокіл», 1941 р. Ця пронизана безнадійністю стрічка показувала, що світ 

населений лише продажними людьми.  
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Широкоекранне кіно застосовувались для того, щоб відволікти глядачів від екранів 

телевізорів. Студії стали випускати дорогі яскраві фільми-гіганти на біблійні («Бен Гур», 

1959) та історичні теми («Клеопатра», 1963).   

Жанр «трилер» (з англ. тремтіння) пов’язаний з іменем Альфреда Хічкока (1899 - 

1980). Кращі роботи – «Птахи», «Психо», містичний трилер «Запаморочення» (1958), в 

якому розповідається про страх висоти головного героя (у головних ролях Джеймс Стюарт і 

Кім Новак). 

У другій половині ХХ ст. розширились технічні можливості американського 

кінематографу, з’явились нові жанри, засяяли нові «зірки».  

Особливе місце серед акторів посідає «ідол поп-культури» Мерилін Монро (1926 – 

1962, Норма Джин Бейкер). Кращі фільми – «Все про Єву», «Ніагара», «В джазі тільки 

дівчата». Фільми демонструються по телебаченню і приваблюють глядачів. Невипадково до 

її образу звертався у своїй творчості Енді Ворхол. 

В 1950-ті рр. з’явились молоді яскраві таланти Елізабет Тейлор,  Грегорі Пек, 

Інгрід Бергман, Берт Ланкастер, Кірк Дуглас, Марлон Брандо, Джеймс Дін. 1950-ті рр. 

стали «останнім видихом» класичного голівудського кіно. 

 

3. Сучасний Голівуд: видовище чи мистецтво. 

У 1960-ті рр. відбулась своєрідна зміна поколінь американського кіно. Актори 

та режисери, що створили славу Голівуду сходили зі сцени, нові, здобувши успіх, не 

доростали до рівня популярності «старої гвардії». Становище ускладнювалось популярністю 

телебачення.  

З початку 50-х до кінця 60-х рр. ХХ ст. кількість кінотеатрів у США зменшилось 

майже на третину. Перед новими кінематографістами постало завдання повернути кіно 

популярність, а кінотеатрам – глядачів. Її вирішило так зване друге покоління «нового 

Голівуду». 

Особливе місце в американському кіно посідає бондіана (основа – твори 

І.Флемінга). Перший фільм про супершпигуна знято у 1962 р. Кращим серед акторів, які 

втілили образ Джеймса Бонда, визнано Шона Коннері. 

Найвідоміші майстри кіно другої половини ХХ ст. – Джордж Лукас, Стівен 

Спілберг, Френсіс Форд Коппола, Мартин Скорсезе. 

 Вони знімають кіно різних жанрів: Скорсезе – мелодрами («Аліса тут більше не 

живе», «Таксист», «Мис страху», «Шалений бик», «Остання спокуса Христа»). 

 Коппола – бойовики та містичні римейки (з англ. переробляти, робити заново) 

(«Дракула», «Апокаліпсис сьогодні»). 

 Лукас («Зоряні війни» (1977-1983), продовження космічних пригод знімають і в 

наші дні, у 2017 р. на екрани вийшов восьмий епізод саги «Останні джедаї») і Спілберг 

(«Щелепи», «Парк Юрського періоду») – фантастику. В 1990-х рр. Спілберг відійшов від 

фантастики, його картини «Список Шиндлера» (1993) та «Рятуючи рядового Райана» (1998) 

розповідають про Другу світову війну, критики називають їх «дорослими», на відміну від 

попередніх фантастичних, які орієнтовані на дітей будь-якого віку, від 5 до 80 років.  

Культовим став кінофільм-трилогія «Хрещений батько» у 3-х частинах (1972) за 

романом М.Пьюзо. Режисер Френсіс Форд Коппола. Актори – Марлон Брандо, Аль 

Пачіно, Роберт де Ніро. Зірка Аль Пачіно зійшла саме після виходу на екрани цієї трилогії, 

в якій він створив образ голови мафіозного клану Майкла Корлеоне. Ця культова 

гангстерська історія відзначилася неймовірними касовими зборами – 269 млн доларів (при 

бюджеті 6 млн дол.). 

1970-ті рр. стали зламними для американського кінематографу. В «старому 

Голівуді» фільм був ніби тілом для зірки, на якому вона демонструвала свою привабливість. 

Сюжети картин створювались під зірку, рідко змінювались по своїй суті, залишаючись 

однотипними.  

Німецький історик кіно Енно Паталас розподіляв акторів по типам: «хлопець з 

нашої вулиці», «чужинець», «фатальна дама», «світська дама». 
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Кращі режисери «нового Голівуду» в кожному окремому випадку намагались на 

екрані створити особливий, неповторний світ. Для цього виявились непридатними старі 

типажі, новим акторам мали бути притаманними взаємовиключні якості. 

 Щоб вписатись в унікальну атмосферу картини, нова зірка, будучи задіяною у 

різних режисерів, повинна була стати багатогранною, постійно змінюватись, але зберігати 

власну індивідуальність. Приклад таких акторів – Джек Ніколсон, Ентоні Хопкінс, Лайза 

Мінеллі, Барбара Стрейзанд, Роберт де Ніро, Сильвестр Сталлоне, Дастін Хофман, 

Меріл Стріп, Арнольд Шверценеггер, Майкл Дуглас. 

Починаючи з 70-х рр. з одного боку популярності набули нові жанри:  

 - фантастичне кіно – космічна сага Джорджа Лукаса «Зоряні війни»,  

 - гангстерські фільми – «Одного разу в Америці» Серджо Леоне,  

 - трилери – «Мовчання ягнят» Дж.Деммі, «Мис страху» М.Скорсезе,   

- вестерни – «Танці з вовками» К.Костнера, психологічні драми – «Аромат жінки» 

М.Бреста,  

 - фільми-катастрофи – «Титанік» Дж.Камерона), з іншого – продукт Голівуду став менш 

інтелектуальним, більш спрощеним, орієнтованим виключно на розваги: 

  - фільми зі значною кількістю еротичних моментів – «Злиття двох місяців», «9 з 

половиною тижнів», «Дика орхідея», 

 -  комедії абсурду – «Гарячі голови», «Голий пістолет», «Ейс Вентура: пошук домашніх 

тварин»,  

 - бойовики – «Смертельна зброя», «Вбити Білла», «Міцний горішок»,  

 - фільми у стилі фентезі «Володар перснів», «Лабіринт Фавна», 

 -  нескінченні саги «Сутінки», фільми жахів «Факультет», «Пункт призначення», 

«Мама», «Ненароджений», «Екзорцист»).  

Свого роду примітивізація притаманна і «зіркам» Голівуду, які сьогодні ладні на 

будь-які скандали заради збереження популярності.  

Сучасний американський кінематограф неможливо уявити без творчості Квентіна 

Тарантіно («Кримінальне чтиво», «Чотири кімнати»), Джеймса Кемерона («Термінатор», 

«Титанік»), Роберта Родрігеса («Відчайдушний», «Одного разу в Мексиці», «Від заходу 

сонця до світанку»).  

Зірки кінематографу кінця ХХ – початку ХХІ ст. – Леонардо ді Капріо, Кейт 

Уїнслет, Камерон Діас, Джонні Депп, Антоніо Бандерас, Демі Мур, Роберт Дауні-

молодший, Анджеліна Джолі, Бред Пітт, Кетрін Зета Джонс, Джулія Робертс, Гвінет 

Пелтроу, Вупі Голдберг, Уіл Сміт, Холі Беррі, Шарліз Терон, Кіану Рівз, Сандра 

Баллок. 
На окрему увагу заслуговує музика до кінофільмів. Незабутнє враження на глядачів 

справляють мелодії Енніо Моріконе («Одного разу в Америці»), Ніно Роти («Хрещений 

батько»), Франсіса Ле («Історія кохання»), Джона Таунера Вільямса («Список 

Шиндлера»), Домініка Міллера («Леон-кіллер»). 

Кінематографічна премія «Оскар» напевно найстаріша у світі. Її вирішили 

заснувати у 1927 р., а в перший раз присудили у 1929 р. за підсумками минулого сезону. 

 Статуетки (позолочені, 77,5 см, чоловіча фігура з мечем в одній руці та коробкою 

плівки в іншій) з’явились у 1931 р., тоді ж вони і отримали своє ім’я.  

Згідно легенді, одна з секретарш Американської академії кінематографічного 

мистецтва побачивши фігурку, сказала, що вона нагадує її дядечку Оскара.  

Кандидатів на премію висувають за 12 номінаціями, потім відбувається загальне 

таємне голосування, в якому беруть участь всі члени академії (від 4,5 до 5 тисяч осіб). З 

часом церемонія нагородження стала грандіозним видовищем, яке транслюється фактично на 

весь світ. Звичайно, завжди є «ображені» та «недооцінені». 

 Останні роки присудження премії «Оскар» пов’язане з низкою скандалів (проблеми 

різного характеру толерантності, «расова несправедливість» - ініціатори Джада Пінкер Сміт, 

сексуальні домагання). 

«Еммі» - американська телевізійна премія, вважається телевізійним еквівалентом 

«Оскара». 
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Латиноамериканське кіномистецтво представлене, в першу чергу, серіалами 

(Мексика, Бразилія, Уругвай) – «Просто Марія», «Секрет тропіканки», «Рабиня Ізаура», 

«Багаті теж плачуть». Крім того, велика кількість акторів та режисерів намагаються себе 

знайти та максимально реалізувати в Голівуді (Сельма Хайек, Камерон Діас, Єва Мендес, 

Софія Вергара, Роберто Родрігес). 

 


