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Чжижун Гена «Жіночий портрет у китайському живописі ХХ – ХХІ 

ст. образно-стильова еволюція», представлену до захисту у спеціалізованій

вченій раді Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв на 

здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 

17.00.05 – образотворче мистецтво

Китайське мистецтво ХХ століття сповнене розмаїттям художніх стилів, 

творчих пошуків і експериментів. Його національна специфіка знайшла 

своєрідне  відображення у потрактуванні жіночих образів, що демонструють 

назагал еволюцію китайського живопису, і є суголосні відкритості західним 

віянням і прагненням до збереження та усвідомлення власної культурної 

самобутності.

Загалом, мистецтво Китаю ХХ – початку ХХІ століття, що формувалося 

на основі народної традиції та модерних західноєвропейських впливів, до 

сьогодні є малодослідженою цариною сучасного мистецтвознавства. 

Актуальним для наукового дискурсу залишається питання виокремлення 

розвитку жанру жіночого портрету в китайському мистецтві, про що свідчать

численні творчі пошуки і авторські методики багатьох китайських 

художників. 

Дослідження на тему «Жіночий портрет у китайському живописі ХХ –

ХХІ ст. образно-стильова еволюція» є важливим з кількох причин. Зібраний 

та упорядкований теоретичний та візуальний матеріал, який дисертант

отримав із численних джерел – друкованих та електронних ресурсів із 

книгозбірень Китаю та України, музейних збірок та приватних колекцій, стає 

важливим грунтом для майбутніх дослідників. 



Старанне накопичення нових фактів, їх систематизація, теоретичне 

узагальнення і осмислення дозволяють доповнити та конкретизувати картину 

історії китайського мистецтва ХХ – початку ХХІ ст.

Дисертант засвідчив належну апробацію основних теоретичних 

узагальнень і висновків дисертації у вигляді виступів на всеукраїнських і

міжнародних конференціях, у наукових публікаціях. Достовірності та

повноті дослідження сприяє моніторинг мережі Інтернет щодо презентації 

творчості китайських митців, зокрема тих хто працює у жанрі жіночого 

портрета.

Структура та основний зміст дисертації

Відповідно до задекларованої мети – визначити характер еволюції 

жіночого портрета у китайському живописі ХХ – ХХІ ст. через призму 

затверджених канонів традиційного мистецтва і поетапного засвоєння 

європейського досвіду реалістичного живопису, – автор ставить перед собою 

чітко сформульовані завдання, які послідовно вирішує в тексті дисертації. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів основної частини, висновків, 

списку використаних джерел і додатків.

У вступі чітко обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і 

завдання роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслені 

хронологічні та територіальні межі, методи дослідження, наукова новизна, 

теоретичне та практичне значення дисертації, особистий внесок, подано 

інформацію про апробацію результатів, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами та темами.

У першому розділі дисертації «Історіографія, джерела і методи

дослідження» методологічно вдалою вважаємо характеристику історіографії,

диференційованої за характером джерел, оцінку її достовірності та повноти. 

Автор ґрунтовно провів аналіз фахової літератури, зокрема проаналізував 

мистецтвознавчі наукові розвідки китайських та європейських авторів, 

присвячені історії портретного жанру у китайському живописі, які дають нам 

чітке розуміння першоджерел та еволюції образу жінки у традиційному 



китайському мистецтві та його трансформації у ХХ ст., розвідки вчених 

щодо жіночого руху у мистецтві, зрушення у соціальній ієрархії тощо. 

Досліджені й узагальнені також праці науковців-культурологів, найбільш 

дотичні до обраної теми, публікації в періодиці щодо статусу китайської 

жінки у китайському суспільстві та особисті інтерв’ю митців, які, на жаль, не 

сформовані в окремий том додатків.

У дисертації автор обрав найбільш вдалий методологічний 

інструментарій, застосовуючи загальнонаукові та спеціальні мистецтвознавчі 

методи дослідження. Джерельну базу дослідження склали мистецькі твори з 

музейних фондів і приватних збірок, архівні джерела, монографії про 

творчість окремих художників, інтернет-джерела.

Досить арґументованим у роботі видається введення до джерельної бази 

роботи наукових праць з історії європейського й українського портретного 

живопису, досліджень, присвячених репрезентації національного вбрання в 

портретному малярстві, що дозволило провести певні аналогії. Висновок про 

відсутність спеціального дослідження, що присвячене становленню та 

розвитку жіночого портрету у китайському живописі видається 

вмотивованим і аргументованим.

У другому розділі дисертації «Образ жінки в традиційній китайській 

культурі та живописі» методом дедукції автор окреслює історико-культурні 

витоки формування усталених уявлень про суспільний статус і внутрішнє 

світовідчуття жінки у традиції живописного жанру гохуа. Дослідник

проводить типологію канонічних композицій та способів репрезентації 

образу жінки у живописі, вказує на взаємовпливи китайської та європейської 

школи олійного живопису в історичному дискурсі ХVІІ – ХVІІІ ст.

У результаті аналізу творчості італійського художника Джузеппе 

Кастільйоне та його оточення в контексті європейсько-китайських взаємин у 

ХVІІІ ст., дослідник вдало виокремлює появу нових типів у жанрі жіночого 

портрета Китаю, а саме: парадний, камерний, ліричний, які окреслили 



жанрову диференціацію жіночого портретного малярства та на століття 

увійшли у канву китайського живопису. 

У третьому розділі дисертації «Розвиток жіночого портрета в 

китайському живописі ХХ ст.» заслуговують на увагу ретельність і 

проникливість художньо-стилістичного та структурного аналізу творів, 

досконале розуміння автором особливостей виражальних засобів і технічних 

прийомів станкового живопису, вільне володіння методами 

мистецтвознавчого аналізу художнього твору, зокрема формальним, 

іконологічним і семіотичним. Важливим аспектом цієї частини роботи 

вважаємо детальний розгляд тенденцій впливу європейських мистецьких 

шкіл на характер зрушень, репертуар художніх образів, важливу роль 

жіночого руху в формуванні нової мистецької мови живопису. Дисертант 

справедливо вказує на провідні художньо-стилістичні зміни в потрактуванні 

жіночого образу внаслідок навчання китайських митців за кордоном та 

вестернізації системи мистецької освіти. Автор наголошує на запозиченнях 

«пріоритетності у роботі з оголеною натурою і пленером, запровадженням

постановочного портрету» тощо. 

Проте бажалося б меншої деталізації матеріалу у підрозділі 3.1.

Вважаємо також за доцільне змістове об’єднання підрозділів 3.2.1 та 

3.2.2. кожен із яких складає 2, 3 сторінки, що заважає сприймати матеріал 

цілісно. 

У цьому ж розділі автор характеризує «освоєння художньої модерності в 

її західному варіанті» (с. 96) і стверджує, що французький академізм, що його 

пропагував Сю Бейхун і його сучасники 1920 х років, були «занадто далекою 

реальністю, щоб стати орієнтиром для молоді» (с. 96) і це «немов би» стало 

поштовхом до підхоплення модернізації мистецтва Китаю через звернення до 

традицій російського живопису. 

На нашу думку це твердження потребує подальших аргументів та 

відповідного джерельного підґрунтя. Не зовсім зрозумілою видається і 

структура висновків до розділу 3, де автор не зважаючи на задекларовані 



завдання у підрозділах зосереджує увагу на хронологічній, а відтак і 

змістовій періодизації означеного періоду.

У четвертому розділі дисертації «Новітні тенденції в китайському 

жіночому портреті початку ХХІ ст.», який, на наше переконання, є 

найбільш авторським, дослідник проводить необхідний аналіз жанру через 

персоналії й вдало окреслює образно-стилістичні риси жіночого портрету в 

контексті діалогу китайської філософсько-естетичної традиції та 

європейських мистецьких дискурсів постмодернізму. Слід відзначити акцент 

автора на узагальненні індивідуальних пошуків китайських художників, а 

відтак певного нівелювання соціальної складової та посилення виявлення 

жіночності у сучасному портретному малярстві Китаю.

Висновки дисертації вповні відповідають завданням, що задекларовані 

у процесі дослідження.

Обсяг дисертації складає 188 сторінок основного тексту. Список 

використаних джерел містить 222 позицій. Додатки формуються з альбому 

ілюстрацій (344 одиниць), які послідовно ілюструють дослідження розвитку 

жіночого портрета у китайському живописі ХХ – початку ХХІ ст.

Зауваження до дисертації

1. Головною заувагою є те, що автор часто відходить від конкретної 

задекларованої теми дисертації «Жіночий портрет у китайському живописі 

ХХ – ХХІ ст. образно-стильова еволюція», наприклад, часто, мабуть з метою 

порівняльного аналізу, дисертант розширює досліджувану палітру жанрів, і 

аналізовані роботи стосуються не лише портрету. А еволюція, розвиток   

явища у китайському живописі і портреті зокрема, мабуть, охоплює не лише 

ХХ – початок ХХІ ст., а обіймає значно більший хронологічний відтинок 

часу, що зрештою дисертант і обгрунтував у своєму дослідженні.

2. Наступним зауваженням, що має переважно рекомендаційний 

характер, є нечітке окреслення понятійних дефініцій. Зокрема, на сторінках 

16 «стиль китайського живопису», ст. 29 «стиль жіночого живопису», ст. 25 



«галузь жіночого портрета», ст. 76 «стилі олійного живопису», ст. 96 

«художня модерність у її західному варіанті», дисертант часто 

послуговується різними визначеннями «стильовий, стилістичний, стилевий», 

іноді трапляється невірне означення прізвищ дослідниць, як то Хао Сяо Хуа 

іноді трактується як дослідник. 

3. У списку ілюстрацій подекуди відсутнє датування творів.

4. Дисертанту слід ретельніше ставитись до оформлення роботи, а саме 

часто назви розділів і підрозділів не відповідні змісту  у тексті роботи (розділ 

2, 4)

5. Позаяк мова у дослідженні йде про живопис, мабуть доцільно було би 

поряд із композиційними, формальними і змістовими особливостями 

жіночого портрета, ретельніше простежити еволюцію колористичної палітри,

що безпосередньо впливала на художньо-стилістичні особливості творів. 

Також, для системного аналізу теми, на нашу думку дослідження варто

доповнити порівняннями на синхронному рівні із творами, що репрезентують 

чоловічий портрет, а також творами із інших жанрів.

Загалом, вказані зауваження мають рекомендаційний або 

уточнювальний характер і жодним чином не впливають на загальну високу 

оцінку якості дисертаційної роботи.

Загальна оцінка дисертаційної роботи

Представлена до захисту дисертація є завершеним науковим

дослідженням, що виконане на високому теоретичному рівні згідно з

новітніми вимогами до оформлення наукових праць, з використанням

сучасних емпіричних і теоретичних методів опрацювання інформації та 

аналізу мистецьких творів. Наукові результати дисертації та її висновки

відповідають поставленим завданням. Це мистецтвознавче дослідження стане 

важливим і необхідним доповненням до історії китайського мистецтва ХХ –

початку ХХІ ст., зокрема портретного малярства.



Зміст авт реферату відп відає тексту дисертації. П л ження р б ти 

належним чин м апр б вані в публікаціях, щ  р зкривають зміст та  сн вні 

висн вки д слідження.

Вважаєм , щ  дисертація «Жіночи  портрет у  кита ському живописі

X X —X X I  ст.образно-стильова еволюція» за наук в -мет дичним рівнем і 

 бсяг м вирішення наук вих пр блем відп відає пр філю спеціаліз ван ї 

вчен ї ради Д 35.103.01 у Львівській наці нальній академії мистецтв і 

вим гам ДАК Міністерства  світи і науки України, а її авт р Чжижун Ген 

заслуг вує присудження наук в г  ступеня кандидата мистецтв знавства за 

спеціальністю 17.00.05 —  браз тв рче мистецтв .

Офіційний  п нент -  
кандидат мистецтв знавства, 
д цент кафедри менеджменту мистецтва, 
перший пр рект р 
Львівськ ї наці нальн ї 
академії мистецтв Р.С. Патик


