
КУЛЬТУРА 10 

Лекцiя #10в 

:  
 



  Сюрреалізм, мистецький напрям 
який намагається відтворити світ 
нашої підсвідомости (sub-conscience). 

  В сюрреалізмі характерні дивні й 
незрозумілі сцени та непов’язані 
представлення предметів. 

  До числа українських експресіоністів 
належать: 

• Юрій Соловій 

• Софія Лада 

• Емма Андієвська 

 
 

• Іван Марчук 

• Володимир Макаренко 

• Наталка Гузар 
 



 Український художник, есеїст та 

письменник. 

 Член так званої «Ню Йоркської 

Групи» письменників та мистців. 

  Сюрреаліст, модерніст та 

експерименталіст, який розшукує нові 

матеряли та форми мистецтва. 



 Юрій 
Соловій: 
«.» 

 



 Юрій Соловій: «Родження.» 
 



 Юрій Соловій: «Ню Йоркська Група.» 
 



 Художниця й іконописець, авторка 

настінних розписів каплиці 

Генерального дому Сестер Василіянок 

в Римі.. 

 Працювала у Філядельфії, США та 

Торонто, Канада. 



 Софія Лада. 
«Бажання.» 



 Українська письменниця, 
поетеса та художниця, що 
працює у стилі 
сюрреалізму та 
герметизму. 

 Член так званої «Ню 
Йоркської Групи» 
письменників та мистців. 

  Живе та працює в Ню 
Йорку. 



 Емма Андієвська. «Cold lovers,» 2001. 



 Емма Андієвська. «Двоє з квітами,» 2001. 



 Надзвичайний 
художник, 
нонконформіст, 
сюрреаліст, котрий 
здобув світової 
слави своїми 
картинами. 

  Живе і працює в 
Парижі. 

 

 Володимир Макаренко: 
«Автопортрет». 



 Володимир Макаренко: «»,. 



 Володимир 
Макаренко: «», . 



 Володимир Макаренко: «»,. 



 Володимир Макаренко: «». 



 Український 

суреаліст, гіпер-

реаліст, абстрактний- 

експресіоніст та , 

який знаний по 

цілому світі за його 

еніґматичні картини. 

 Іван Марчук: 
«Автопортрет», 1980. 



 Іван Марчук: 
«На дорозі,» 
1990. 



 Іван Марчук: «Пташки вже відлетіли,» 2007. 



 Іван Марчук: 
«Color Prelude», 

1990. 



 Українська художниця, що 
працює у стилі сюрреалізму 
і реалізму. 

 Тематика картин пов’язана 
з українським походженням 
мисткині,  з питаннями 
національної та 
феміністичної ідентичности. 

 Роджена в Ню Джерзі, 
мешкає в Торонто. 



 Наталка 
Гузар: 
«Made to 
measure 
up», 1988. 

 

 Наталка 
Гузар: 

«Mama’s 
boy», 
1985. 



 Наталка Гузар: 
«Chernobyl Barbie», 

1997. 



  Реалізм, продовжував мати 

прихильників далеко поза ХІХ-тим ст. 

  Деякі мистці навіть перейшли до 

фотографічного відтворення природи 

чи історичних картин. 

  До визначних українських реалістів 

належать: 

• Петро Андрусів 

• Петро Мегик 

• Василь Курилик 

 
 

• Яків Гніздовський 

• Іван Кейвана 

• Наталка Гузар 
 



 Український художник, 

живописець, графік, 

ілюстратор, іконописець. 

 Відомий як автор художніх 

творів на тематику ранньої 

історії України, козацькою 

історії, як і тематикою 

сучасної історії України. 
«Автопортрет,» 

1977. 



 Петро Андрусів: «Бій Ігоря з половцями,» 1967. 



 Петро Андрусів: «Козацькі загони в погоні за ворогом,». 



 Петро Андрусів: «Хрещення України-Русі князем 
Володимиром,». 



 Український 

художник, засновник 

Української студії 

мистецтв у 

Філадельфії (США), де 

поселився після Другої 

Світової Війни. 



 Петро Мегик: «Тополі,» 1976. 



 Канадський 
художник 
українського 
походження 
живописець, 
ілюстратор. 

   Відомий як автор художніх творів на 

тематику українських поселенців в 

Канаду, релігійні теми, та із життя 

канадців, особливо ескімосів. 



 Василь Курилик: 
«Wheatfield,» 1971. 



 Василь Курилик: «Вечірка в Манітоба,» 1964. 



 Василь Курилик: «Дух Шевченка 
в Канаді,» 1970. 



 Василь Курилик: «,» . 



 Василь Курилик: 
«Українські піонери, 
#2,» 1971-1976. 



 Український художник, 

живописець, графік, 

мистецтвознавець, 

ілюстратор, іконописець. 

  Один із найбільш знаних 

українських-американських 

художників, особливо за 

його неперевершену 

техніку деревориту. 

«Автопортрет,» 
дереворит, 1971. 



 Яків Гніздовський: «Скитальці,» 1948. 



 Яків Гніздовський: «Аvenue Breteuil,» 1957. 



 Яків 
Гніздовський: 

«Благовіщення,» 
1982. 



 Яків Гніздовський: «Зелена цибулька,» 1983. 




