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АНОТАЦІЯ 

Шепеть Т. М.  Станкова графіка Львова 1990 — 2000-х років: 

національна специфіка та європейський мистецький контекст. —  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.    

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.05 

«Образотворче мистецтво». — Львівська національна академія мистецтв 

МОН України, — Львів, 2019. 

Дисертація є комплексним дослідженням станкової графіки у Львові в 

контексті історії розвитку образотворчого мистецтва України. 

Соціокультурні процеси в Україні після відновлення державної незалежності 

(1991) сприяли формуванню культурних середовищ в різних реґіонах (Київ, 

Харків, Львів, Одеса, Ужгород), у яких спрямованість на європейський ринок 

позначилась і на мистецьких явищах. Саме на львівському культурно 

мистецькому ґрунті творчо працювали графіки, зорієнтовані на відкритий 

діалог зі світовою мистецькою практикою. 

З метою розкриття джерел інспірацій творчості митців проаналізовано 

художні особливості творів у контексті традицій і новацій. Здійснено 

мистецтвознавчий аналіз естампів 1990 — 2000-х років, їхні композиційні 

особливості, ідейно-змістове наповнення, авторські технічні прийоми та 

увесь комплекс формально-образних засобів. Розглянуто творчість 

львівських художників-графіків Є. Безніска, І. Остафійчука, Б. Сороки, 

В. Пінігіна, Г. Левицької, Ю. Чаришнікова, О. Аксініна, В. Онусайтіса, 

М. Безпальківа, М. Опанащука, Б. Пікулицького, І. Біликівського, 

В. Дем’янишина, О. Денисенка, В. Забейди, С. Іванова, М. Красника, 

М. Москаля, Б. Мусієвського, Д. Парути, І. Подольчака, Р. Романишина, 

С. Храпова як важливу частину загального розвитку образотворчого 

мистецтва України ХХ століття. Це дозволило з’ясувати, що мистецький 

рівень робіт графіків, художньо-стилістичні особливості творів цих та інших 
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авторів пройшли певні етапи трансформації у контексті мистецтва Львова 

1990 — 2000-х років. 

На основі наукового аналізу історіографічної та джерельної бази 

з’ясовано, що сьогодні відсутнє комплексне дослідження станкової графіки 

Львова 1990 — 2000-х років як окремого явища в розвитку мистецтва 

України кінця ХХ століття. Не було належної спроби проаналізувати 

закономірності формування стильових особливостей та художньо-образних 

вирішень естампів і оригінальної графіки, не виявлено узагальненого 

дослідження, у якому би простежувалася динаміка художніх пошуків, 

формальних ідей, тематики постмодерних графічних аркушів львівських 

митців. Для більшості наукових праць характерне лише фраґментарне 

розкриття специфіки графічного мистецтва періоду постмодерну у Львові. 

Систематизувавши та проаналізувавши дослідження трьох останніх 

десятиліть, маємо підстави стверджувати, що досі були розкриті лише 

вибіркові аспекти відповідної проблематики, натомість комплексні питання 

еволюції станкової графіки Львова 1990 — 2000-х років розкриті не вповні. 

Так, дослідники М. Бесага, В. Бокань, М. Ваврух, О. Голубець, Н. Іванишин, 

А. Іжевський, С. Король, О. Лагутенко, О. Мельник, Р. Яців опрацьовували 

період від початку ХХ століття. Ці автори найбільше уваги приділили 

відрізку часу від 1950-х до 1980-х років, лише частково охопивши мистецтво 

1990-х. Значно менше в мистецтвознавчій літературі опрацьовані твори  

2000-х років. 

У період 1990 — 2000-х років у станковій графіці розширилися 

естетично-ідейні тенденції, сформувалися окремі індивідуальності. Локальні 

особливості станкової графіки та творчі програми митців окреслюють 

монографічні розвідки М. Бесаги, Г. Стельмащук. Для дослідження 

важливими стали мистецтвознавчі огляди в каталогах, що супроводжували 

відкриття виставок («Інтердрук», «Імпреза», «Відродження» та інші). 

Об’єктивній оцінці загальних історико-культурних процесів сприяли праці 

Ю. Бірюльова, Я. Грицака, М. Литвина та ін. Науково-теоретичне значення 
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для інтерпретації динаміки розвитку актуальних мистецьких течій у 

образотворчому мистецтві України мали праці В. Сидоренка «Візуальне 

мистецтво. Від аванґардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток 

візуального мистецтва України ХХ — ХХІ століть», Г. Скрипник (п’ятий том 

«Історії українського мистецтва»), О. Голубця «Мистецтво XX століття: 

український шлях» в яких автори комплексно розглянули культурно-

мистецький простір ХХ століття, пострадянський період, еволюційні 

процеси, розкрили явище аванґарду початку ХХ століття. 

Значний внесок в дослідження станкової графіки Львова зробив 

мистецтвознавець Р. Яців. У праці «Львівська графіка 1945 — 1990. Традиції 

і новаторство» дослідник розглянув загальномистецькі проблеми мистецтва. 

Автор проаналізував творчість графіків до 2000-х років і частково охопив 

період 2000 — 2012 років, розкрив зв’язки художників Львова з 

європейським мистецьким середовищем в антологіях «Ідеї, смисли, 

інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ 

століття», «Українські мистецькі виставки у Львові. 1919 — 1939». 

Аналіз літератури засвідчив, що менше уваги приділено проблематиці 

станкової графіки, більша кількість мистецтвознавчих досліджень 

присвячено живопису та декоративно-ужитковому мистецтву. Для створення 

цілісної картини розвитку графіки у Львові кінця ХХ століття використано 

ілюстративний матеріал, який у достатньому обсязі надали самі автори. Для 

дисертаційної роботи проведено низку інтерв’ю у майстернях знаних 

сучасних митців. Видання, які публікувалися впродовж 1990 — 2000-х років 

малим тиражем (через складні економічні умови), збереглися в обмеженій 

кількості. Вивчення різноманітних джерел дало можливість узагальнити 

відомості про мистецтво графіки та виявити аналогії з питань розвитку 

сучасного мистецтва. 

У дослідженні розглянуто складний історичний період, який став 

визначальним у процесі національної самоідентифікації та інтеграції в 

загальноєвропейські мистецькі процеси. Відновлення Української 
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державності дало поштовх для розвитку мистецтва та культури. Художники, 

сформовані на європейському мистецтві модернізму, сприяли нерозривності 

традицій поколінь, під їхнім впливом розвивалися митці нового покоління. 

Митці-графіки активно створювали естампи традиційно-побутової, 

фольклорної та історичної тематики, у тому числі й експериментального 

характеру. Використання технік станкової графіки у творчих доробках 

митців переважало над неестампними працями. 

Графіки, які працювали у 1970 — 1980-х роках, захоплювалися 

технікою лінориту та, частково, деревориту. Офорт був присутній у творчості 

меншості авторів. Усе частіше розширювалися змістові рамки та змінювалась 

образна структура естампів. Львівські графіки знайшли можливість 

застосувати неформальні експерименти у книжкових ілюстраціях, виконаних 

у техніках станкової графіки. З часом почала відходити на другий план 

фольклорна тема, митці все частіше висвітлювали історичну та релігійну 

тематику. Станкова графіка кінця 1980 — 1990-х років стала більш 

функціональною, аніж у попередні роки. 

Незважаючи на відчутні ідеологічні перепони за роки радянського 

тоталітарного режиму для львівського мистецького осередку визначальною 

стала національна самоідентифікація, але при синхронному освоєнні 

культурних надбань загальноєвропейського мистецтва. Нонконформізм 

проявився у творчості львівських митців О. Аксініна, Є. Безніска, 

К. Звіринського, Б. Сороки, І. Остафійчука, В. Лободи та багатьох інших. 

Ознаками формування нової мистецької школи у Львові стали впливи 

європейського мистецтва ХХ століття. Постмодерні тенденції поширилися з 

кінця 1980-х років, відтоді перед графіками актуалізувалась інша естетична 

проблематика. Від 1991 року Україна все активніше підпадала під вплив 

мистецтва Європи, відбулися перші виставки «Інтердрук», «Імпреза», 

«Відродження». Створено мистецькі осередки львівської графіки 

(угрупування «Шлях», «КУМ», Літографічна майстерня). Очевидним стає те, 

що формування нової мистецької школи стало неминучим. 
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Львівські графіки періоду 1990 — 2000-х років зверталися до 

різноманітної тематики: історична, фольклорна, побутова, філософська. 

Митці звертаються до різних жанрів: портрет, натюрморт, пейзаж. 

Відповідно до цього у дисертаційній роботі виділено найпоширеніші жанри 

графіки як виду образотворчого мистецтва. Проаналізовано сюжетно-

тематичні композиції у творчості митців-графіків Є. Безніска, М. Безпальківа, 

Б. Дроботюка, О. Дуфанця, М. Ілку, М. Яціва, З. Кецала, І. Крислача, 

І. Остафійчука, Б. Сороки, З. Куликовця, Н. Каплиш, М. Опанащука, 

О. Опанащук, Д. Парути та інших. 

Станкова графіка у Львові періоду 1990 — 2000-х років пережила 

якісно новий період відродження. Графічні аркуші набули самостійного 

характеру та широкі технічні можливості. Збільшення кількості графічних 

технік відображає пошук графіками свободи в сучасному мистецтві. До цього 

спричинила участь львівських митців у великій кількості міжнародних 

бієнале, симпозіумів, пленерів (що активно відбувалися у Польщі, Литві, 

Чехії, Словаччині та інших країнах Європи). Серед творів художників, що 

працювали в техніці станкової графіки впродовж 1990 — 2000-х років, 

розглянуто сюжетно-тематичні композиції Б. Пікулицького, В. Дем’янишина, 

О. Денисенка, В. Забейди, Я. Качмара, О. Коровая, М. Красника, 

Б. Мусієвського, В. Онусайтіса, М. Опанащука, В. Пінігіна, Ю. Чаришнікова 

І. Подольчака, Р. Романишина, Б. Сороки, С. Храпова та інших. Графіки вели 

пошук власного самовираження, виділяючи свою ідентичність, вписуючись у 

термін «львівська графіка», орієнтувалися на європейські тенденції. 

Графіки у 1990 — 2000-х роках почали створювати стилістично нові 

естампи, якісний поступ в експериментах припадає саме на 

кінець ХХ століття. Особлива увага звертається на техніки деревориту та 

лінориту, у яких прослідковуються концептуальні парафрази щодо досвіду 

митців Львова міжвоєнного двадцятиліття, коли працювали П. Ковжун, 

Е. Козак, С. Гординський, О. Кульчицька, М. Бутович та інші. Львівська 

графіка продовжувала формуватися на класичному офорті, в якому кожен 
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митець усе більше проявлявся у власній манері. Висока культура виконання 

меццо-тинто, офорту, акватинти, літографії, деревориту, лінориту, 

шовкографії у станковій графіці пережили період відродження. Естампи 

змінили своє функційне призначення, пройшли стадію розвитку від 

ілюстрації до самостійного твору з широкими технічними можливостями. 

Митці в працях досягають емоційного впливу на глядача через кольорове 

подання, усе частіше оперують символами та знаками. 

Принципи постмодерну несли в собі суперечливі тенденції. Аналіз 

окремих творів зарубіжних графіків кінця ХХ — початку ХХІ століть 

(М. Ешера, А. Бруновського, Д. Калая, Г. Станкевича, М. Ріхтерової, 

Ю. Яковенка, А. Дугіна, О. Дугіни, Ю. Йорданова та інших) дозволив 

розкрити впливи європейських митців на творчість львівських художників 

(О. Денисенка, Б. Мусієвського, І. Подольчака та інших). Важливим 

фактором відродження станкової графіки у Львові було підкріплення 

графічного мистецтва національними традиціями саме модерністичного 

походження. 

Станкова графіка у Львові 1990 — 2000-х років ґрунтується на досвіді 

мистецтва різних епох. Графіки активно створювали естампи традиційно- 

побутової та історичної тематики, згодом з’являлися складніші контексти. 

Поступово фольклорні сцени відходили на другий план, митців усе більше 

цікавила символіка та використання етнічних знакових елементів. Функції 

станкової та книжкової графіки уподібнилися в смисловому та формально-

образному вимірах. Митці-графіки в 1990 — 2000-х роках активно оперували 

кольором, формою, експериментами з матеріалами. Проведений аналіз 

дослідження творчих доробків дозволив представити львівське графічне 

середовище як явище загальнонаціонального масштабу, яке розвивалося 

разом зі світовими тенденціями. На основі аналізу окремих творів львівських 

художників періоду 1990-х років можна відстежити, що львівські митці 

демонстрували відхід від реалізму та пошук нових мистецьких самовиражень 

через призму індивідуальності кожного митця-практика зокрема. 
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Львівські митці О. Аксінін, О. Денисенко, Б. Пікулицький, 

Р. Романишин у графічних аркушах використовували прадавню символіку 

народів світу, етнічні мотиви з філософськими пошуками, демонстрували 

використання нетрадиційних форм художньо-естетичних підходів. 

Художники в естампах синтезують традиційні засоби виразності з новітніми 

методами побудови творів. Графіки в окремих аркушах висвітлювали 

релігійну тематику, широко зверталися до відновлення духовного елемента, 

складової частини внутрішнього наповнення особистості, але здебільшого 

використовували релігійно-міфологічні сюжети. Зміна сюжетно-тематичних 

конфігурацій помітно збагатила львівський естамп після 1990-х років. 

У мистецтві 1990 — 2000-х роках графіки часто використовували 

фігуративні та нефігуративні, абстрактні методи вирішення складних 

композиційних задумів. Характерно, що саме у Львові митці відзначалися 

поширенням нетрадиційних форм художньо-естетичних підходів. У 

графічних аркушах можна виділити наступні образно-формальні вирішення: 

декоративне трактування мотивів зображення, міцну побудову композиції, 

динамічно-експресивну складову образів. Автори насичували праці 

символами та знаками при значному інтелектуальному (філософсько- 

смисловому) наповненні естампів. 

Характер пошуків сучасного вираження у творчості графіків 

львівського середовища пов’язаний з новим прочитанням творчої спадщини 

класиків української графіки — митців П. Ковжуна, Е. Козака, 

О. Кульчицької, Р. Лісовського, С. Гординського, Я. Гніздовського та інших. 

У новій історико-культурній реальності львівська графіка суттєво оновила 

свою конфігурацію і в якісному складі художників і на рівні естетичного 

світогляду багатьох з них. Відновився втрачений зв’язок поколінь (розвинута 

ідеологія АНУМ щодо активної взаємодії українського та 

загальноєвропейського мистецького процесу). Це дало змогу графікам 

поглибити опрацювання пластичної форми, актуалізації стильових ідей 

модернізму через нові концептуальні редакції. Ще одним стимулом для 
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митців стала можливість участі у міжнародних виставках. Взаємини між 

європейськими митцями та українськими авторами позначилися у тенденціях 

сучасного мистецтва львівських графіків. 

Митці активізували постмодерні пошуки, у пластичному вираженні 

розвиваючи нові формотворчі ідеї, які дали якісні результати (В. Забейда, 

Д. Парута, Б. Сорока та інші). Графіки поглибили трактування національної 

тематики, де традиції зрослися з європейськими течіями аванґарду першої 

половини XX століття (фовізму, кубізму, футуризму, абстракціонізму, 

конструктивізму та інші). На рівні професійної проблематики художники 

відстоювали локальні риси графічної школи у використанні естампних технік 

з авторським трактуванням. Це дало поштовх для подальшого розвитку 

художньо-естетичних ідей у системі графічного мистецтва. 

Ключові слова: постмодерн, львівська графіка, станкова графіка, 

жанрова система, художньо-естетичні особливості, національна 

самоідентифікація, європейський мистецький контекст, естамп, графічні 

техніки, глибокий друк, плоский друк, високий друк, художні експерименти. 

 

ABSTRACT 

Shepet T. M.  Lviv Easel Graphics in the years 1990s — 2000s: National 

Specifics and European Artistic Context. — Qualification scientific thesis on 

the manuscript rights. 

Thesis for getting the scientific degree of the candidate of Art Sciences, 

specialty 17.00.05 «Fine Arts». — Lviv National Academy of Arts of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine, — Lviv, 2019. 

The thesis is the first comprehensive study of easel graphics in 

Lviv in the context of the history of the development of fine arts in Ukraine. Socio-

cultural processes in Ukraine after the restoration of state independence  

(1991) contributed to the formation of cultural environments in different regions 

(Kyiv, Kharkiv, Lviv, Odessa, Uzhhorod), in which the focus on the European 

market also affected the artistic phenomena. It was on the Lviv cultural and artistic 
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background, where the graphic artists, oriented to an open dialogue with the world 

artistic practices, worked actively and creatively. 

In order to reveal the sources of the artists’ creativity inspiration, the artistic 

peculiarities of graphic artists’ works of art, in the context of traditions and 

innovations, have been analyzed. The art history analysis of the prints created in 

the years 1990s — 2000s, their compositional features, ideological and sense 

content, author’s technical approaches and the whole complex of form-figurative 

means, have been carried out. The artistic heritage of the main personalities among 

Lviv graphic artists, such as: Ye. Bezniska, I. Ostafiychuk, B. Soroka, V. Pinigin, 

G. Levytska, Yu. Charishnikov, A. Aksininа, V. Onusaytis, M. Bezpalkiv, 

M. Opanaschuk, B. Pikulitsky, I. Bilykivsky, V. Demyanyshyn, O. Denysenko, 

V. Zabeyda, S. Ivanov, M. Krasnik, M. Moskal, B. Musievsky, D. Paruto, 

I. Podolchak, R. Romanishyn, and S. Khrapov as an important part of the general 

development of fine art in Ukraine in the twentieth century, has been studied. This 

enabled to find out that the artistic level of graphic artists’ work, artistic and 

stylistic peculiarities of their works and works of the other artists have undergone 

certain stages of transformation in the creative methodology of Lviv art in the 

1990 — 2000s. 

On the basis of the scientific analysis of the historical-graphical and source 

base, it has become clear that the complex study of easel graphics of Lviv in the 

1990s — 2000s as a separate phenomenon in the development of the Ukrainian art 

of the end of the twentieth century has not been carried out yet. There was no 

proper attempt to trace the patterns of the formation of stylistic peculiarities and 

artistic-image decisions of prints and original graphics; no generalized study has 

been held in which the dynamics of artistic searches, formal ideas, and the topics 

of postmodern graphic works of Lviv artists could be traced. Most scientific works 

can be characterized as those, in which only a fragmentary disclosure of the 

specifics of graphic art of the postmodern period in Lviv has been done. Having 

systematized and analyzed the researches made during the last three decades, we 

have got arguments to confirm that only the selective aspects of the relevant 
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problem have been disclosed; and the complex issues of the evolution of easel 

graphics of Lviv in the 1990s — 2000s have not been fully disclosed. For example, 

such researchers as M. Besaga, V. Bokan, M. Vavrukh, O. Holubets, N. Ivanyshyn, 

A. Izhevsky, S. Korol, A. Lagutenko, O. Melnyk, R. Yatsiv had worked out only 

the period from the beginning of the twentieth century. These authors paid the 

most attention to the period from the 1950s to the 1980s, only partially including 

the art of the 1990s. The years 2000s have been worked out in the literature of art 

much less. 

In the period of the years 1990s — 2000s, the aesthetic-ideological trends in 

easel graphics spread widely and the unique personalities appeared. Local features 

of an easel graphics and artists’ creative programs are described in monographs of 

M. Besaga, and G. Stelmashchuk. Important for researches became the art reviews 

in catalogues that accompanied the opening of exhibitions («Interdruk», 

«Impreza», «Renaissance» etc.). The objective assessment of general historical and 

cultural processes was facilitated by the works of Yuri Biryuljov, А. Hrytsak, 

M. Lytvyn and others. Works of V. Sidorenko «Visual Art. From avant-garde 

movement to the newest directions: Development of visual art of Ukraine of the 

XX — XXI centuries», G. Skrypnyk (the fifth volume of the «History of Ukrainian 

Art»), O. Golubets «Art of the XXth century: Ukrainian way» etc., in which the 

authors have thoroughly researched the cultural and artistic space of the twentieth 

century, the post-Soviet period, evolutionary processes, and discovered the 

phenomenon of the avant-garde of the early twentieth century, had a great 

scientific and theoretical significance for interpreting the dynamics of the 

development of actual artistic trends in the fine arts of Ukraine. 

The significant contribution to the study of easel graphics in Lviv made art 

historian R. Yatsiv. In his work «Lviv graphic art in 1945 — 1990. Traditions and 

Innovations», the researcher considered the general artistic problems of art. The 

author analyzed the work of the graphic artists until the 2000s, and partially 

covered the period of the artistic environment of 2000s — 2012s, disclosed the 

connections of Lviv artists with the European countries in the anthologies «Ideas, 
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meanings, interpretations of fine arts: Ukrainian theoretical thought of the 

twentieth century», «Ukrainian art exhibitions in Lviv. 1919 — 1939». 

The literature analysis has shown, that fewer sources have been devoted to 

the problems of easel graphics; more art studies have been devoted to painting and 

decorative arts. To create a coherent picture of the development of graphic art in 

Lviv at the end of the 20th century, the illustrative material that was sufficiently 

provided directly by the authors, had been used. For the dissertation research a 

number of interviews in the workshops of well-known contemporary artists took 

place. Publications, that were published during the 1990s — 2000s in small 

circulation (due to difficult economic conditions), were preserved in limited 

quantities. The thorough study of various sources made it possible to summarize 

the data on the art of graphic art and to find analogies on the questions of the 

contemporary art development. 

The study examines a complex historical period that has become crucial in 

the process of national self-identification and integration into European artistic 

processes. The restoration of Ukrainian statehood gave impetus to the development 

of art and culture. Artists, formed on the European modernism art, contributed to 

the continuity of the traditions of generations, under the influence of which 

developed artists of the new generation. Graphic artists actively created prints of 

traditional and life, folklore and on historical subjects, including experimental 

ones. The use of the technique of easel graphics in creative works of artists 

prevailed over non-print works. 

Graphic artists, who worked in the 1970s and 1980s, were fascinated by the 

technique of linocut and, partly, of woodcut. The minority of artists used etching. 

Content frameworks have been increasingly expanding, and the prints image 

structure has changed, either. Lviv graphic artists have found the opportunity to 

include informal experiments in book illustrations made in techniques of easel 

graphics. Over time, the folklore theme began to step aside, and the artists started 

to cover more often the historical and religious topics. Easel graphics in the 

1980s — 1990s became more functional than in previous years. 
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Despite the tangible ideological obstacles during the years of the Soviet 

totalitarian regime, for the Lviv artistic center the national self-identification 

became the decisive factor, but with the synchronous development of cultural 

heritage of European art. Non-conformism was manifested in the works of Lviv 

artists O. Axinin, E. Bezniska, K. Zvirynsky, B. Soroka, I. Ostafiychuk, V. Loboda 

and many others. The signs of the formation of a new artistic school in Lviv were 

influenced by European art of the twentieth century. Postmodern tendencies have 

spread from the end of the 1980s, when graphic artists faced another very topical 

aesthetic perspective. Since 1991, Ukraine has become increasingly influenced by 

the European art, the first exhibitions «Interdruk», «Impreza», «Revival» took 

place. The artistic centers of the Lviv school of graphic art were created (groups 

«SHLYAKH», «KUM», Lithographic workshop). It becomes apparent that the 

formation of a new art school has become inevitable. 

Lviv graphic artists of the period of 1990s — 2000s used a variety of topics: 

historical, folklore, life and philosophical. The artists appeal to different genres: 

portrait, still life, landscape, animalistic, religious and architectural. Accordingly, 

in the dissertation theses the most common genres of graphic art as a type of fine 

art have been highlighted. The plot-thematic compositions in the works of graphic 

artists, such as E. Bezniska, M. Bezpalkiv, B. Drobotiuk, A. Dufanets, M. Ilku,   

M. Yatsiv, S. Ketsal, I. Kryslyach, I. Ostafiychuk, B. Soroka, S. Kulikovets, 

N. Kaplysh, M. Opanashchuk, O. Opanashchuk, D. Paruty and others have been 

underlined. 

Easel graphics in Lviv during the period of 1990s — 2000s experienced a 

qualitatively new period of rebirth. Graphic sheets have become self-contained 

with a wide range of technical capabilities. The increase in the number of graphic 

techniques reflected the search for graphic artists of freedom in contemporary art. 

This was caused by the participation of Lviv artists in a large number of 

international biennials, symposiums, planners (which actively took place in 

Poland, Lithuania, Czech Republic, Slovakia and other European countries). 

Among the artists who worked in the technique of easel graphics during the 
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1990s — 2000s, the subject-thematic compositions by artists B. Pikulytsky, 

V. Demyanyshyn, O. Denisenko, V. Zabeyda, Ya. Kachmar, O. Korovay, 

M. Krasnyk, B. Musievsky, V. Onusaytis, M. Opanashchuk, V. Pinigin, 

Yu. Charyshnikov, I. Podolchak, R. Romanyshyn, B. Soroka, S. Khrapov and other 

authors have been studied. Graphic artists searched for their own expression, 

singling out their identity, fitting in the term «Lviv graphics»; they were oriented 

towards European tendencies. 

Graphic artists in 1990s — 2000s began to create stylistically new prints, 

and the qualitative progress in experiments falls on the end of the ХX century. 

Particular attention is paid to the techniques of woodcut and linocut, in which the 

conceptual paraphrases concerning the experience of Lviv artists during the 

interwar twenty years — when P. Kovzhun, E. Kozak, S. Gordynsky, 

O. Kulchytska, M. Butovych and others worked — can be clearly traced. Lviv 

graphics continued forming on the classical etchings, in which each artist could 

manifest himself better in his own style. The high culture of mezzotint, etching, 

aquatint, lithography, woodcut, linocut, and silk-screen performing in the easel 

graphics survived the period of rebirth. The prints changed their functional 

purpose, passed the stage of development from illustration to an independent work 

of art with wide technical capabilities. Graphic art special features contribute to the 

preservation of the easel graphics relevance in Lviv. Artists in their works 

emotionally influence the viewer due to the skilful transmission of colour, 

increasingly using symbols and signs. 

The principles of postmodernism had some contradictory tendencies. 

Analysis of individual works of the foreign graphic artists of the XX — beginning 

of the XXI century (M. Yesher, A. Brunovsky, D. Kalay, G. Stankevych, 

M. Rikchterova, Y. Yakovenko, A. Dugin, O. Dugina, Yu. Yordanov etc.) allowed 

to reveal the influences of European artists on the creativity of Lviv artists 

(O. Denysenko, B. Musievsky, I. Podolchak etc.). An important factor in the 

revival of easel graphics in Lviv was the reinforcement of graphic art by the 

national traditions of modernist origin. 
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Easel graphics in Lviv in the years from 1990s to the 2000s is based on the 

experience of art of various eras. Graphic artists created actively the traditional-

domestic and historical prints, and subsequently more complex contexts appeared. 

Step by step, folk scenes have gradually stepped behind, on the second plan, as 

artists have become increasingly interested in the symbolism and use of ethnic sign 

elements. The functions of easel and book graphics have become very similar in 

semantic and formal-image dimensions. Graphic artists from the years 1990s — 

2000s actively used colour, form, and experimented with the materials. The 

conducted analysis of the creative works research allowed presenting the Lviv 

graphic artistic environment as a nation-wide phenomenon, which evolved along 

with the global trends. On the basis of the analysis of certain works of Lviv artists 

of the 1990s it became possible to trace that Lviv artists demonstrated their shift 

away from realism and the search for new artistic self-expressions through the 

prism of each artist’s practice individuality in particular. 

Lviv graphic artists — such as O. Aksinin, O. Denysenko, B. Pikulytsky, 

R. Romanyshyn — in their graphic sheets used the ancient symbols of the peoples 

of the world, and ethnic motifs with philosophical searches; they also demonstrated 

the use of non-traditional forms of artistic and aesthetic approaches. Artists in their 

prints synthesize traditional means of expressiveness with the latest methods of 

constructing works. On separate sheets artists covered the religious issues, widely 

appealed to the issue of the spiritual element restoration, an integral part of the 

inner personality filling, but the religious and mythological plots were used much 

more. The change of plot and thematic configurations enriched greatly the Lviv 

prints style after the 1990s. 

In the art of the 1990s and 2000s, graphic artists often used figurative and 

non-figurative, abstract methods for solving complex composition ideas. It is 

important to mention that exactly Lviv artists were famous by the spread of non-

traditional forms of artistic and aesthetic approaches. In their graphic sheets one 

could distinguish the following figurative and formal solutions: the decorative 

interpretation of the image motives, the strong construction of the composition, and 
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dynamically expressive images component. The authors saturated their works with 

symbols and signs with significant intellectual (philosophical and semantic) filling 

of the prints. 

The nature of the search for a modern expression of the graphic artists of the 

Lviv environment is closely connected with the new vision of the creative heritage 

of the Ukrainian graphic art classics, especially the artists such as: P. Kovzhun, 

E. Kozak, O. Kulchytska, R. Lisovsky, S. Gordynsky, J. Gnizdovsky and others. In 

the new historical and cultural reality, Lviv graphics had significantly renewed its 

configuration, both in the quality artistic complex, and at the level of the artists’ 

aesthetic outlook. The lost connection between the generations had been restored 

(developed by ANUM ideology concerning active interaction of the Ukrainian and 

European artistic process). This enabled the graphic artists to deepen the 

elaboration of plastic form, updating the stylistic ideas of modernism through new 

conceptual editions. Another incentive for artists became the opportunity to 

participate in international exhibitions. The relationship between European artists 

and Ukrainian authors has been reflected in the tendencies of contemporary art of 

Lviv graphic artists. 

The artists intensified postmodern searches, developing in plastic terms new 

form-creating ideas that led to high-quality results (V. Zabeyda, D. Paruta, 

B. Soroka etc.). The graphic artists have deepened the interpretation of national 

subjects, where traditions have merged with the European avant-garde trends of the 

first half of the XX century (fauvism, cubism, futurism, abstract art, constructivism 

etc.). At the level of professional issues, the artists defended the local features of 

the graphic school using the print technique with the author’s interpretation. This 

gave impetus to the further development of artistic and aesthetic ideas in the 

graphic arts system for the further perspective. 

Key words: postmodernism, Lviv graphic arts, easel graphics, genre system, 

artistic and aesthetic features, national self-identity, European artistic context, 

print, graphic techniques, intaglio printing, lithography, relief printing, artistic 

experiments. 
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ВСТУП 
 
 

Актуальність теми. В історичній динаміці розвитку львівська 

графіка продовжує зберігати питомі риси великої культурної традиції, 

проявляючи при цьому постійну дотичність до актуальних формотворчих 

ідей. Найбільш виразно це проявляється в останні три десятиліття, коли 

митці Львова перебудували систему підходів до естетичних досвідів 

минулого, долаючи наслідки тоталітарних стандартів мистецтва. 

Дисертаційна робота є спробою виявлення впливу на станкову графіку 

Львова європейського мистецтва та розкриття за таких умов національної 

специфіки, водночас дослідження спрямоване на комплексне висвітлення 

основних процесів формування львівського графічного середовища. 

Серед додаткових завдань митців, зокрема, було вирішення проблем 

творення національного мистецтва, збереження традицій і репрезентації 

мистецтва в Європі. Для реконструкції історичних подій та дослідження 

впливу на сучасне мистецтво сьогодні важливою є ретельна оцінка 

найважливіших тенденцій розвитку та перспектив. Такий погляд на ситуацію 

1990 — 2000-х років і зміни в мистецькому середовищі на території Західної 

України в другій половині ХХ століття визначають актуальність проблем, які 

розкрито в дисертації.  

Львівські митці реалізовували себе через індивідуальну творчу манеру 

та піддавалися новим впливам. Поступ у розвитку мистецтва відбувався на 

ґрунті власних етнонаціональних традицій під впливом історичних, 

економічних, культурних факторів. Найголовнішим було звернення до 

західноєвропейських мистецьких течій, що проявилися в усіх напрямах 

культурного процесу. У мистецтві європейський вплив відігравав 

інтегрувальну роль, його присутність відчувалась навіть там, де сильними 

були етнічні корені, проте, сприймаючи іноземні впливи, львівська графіка 

розвивалася власним шляхом. 
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Станкова графіка, незважаючи на технічний прогрес, уже тривалий 

час залишається незмінною. У динаміці формотворчих пошуків митці все 

більше орієнтувалися на європейські тенденції, не втрачаючи власної 

самоінтидефікації. Львівська графіка кінця ХХ століття пережила піднесення, 

яке сприяло участі митців у численних бієнале, симпозіумах, пленерах, що 

активно відбувалися у Польщі, Литві, Чехії, Словаччині та інших країнах.  

Творча діяльність митців періоду 1990 — 2000-х років становить 

важливу ланку культурно-мистецької спадщини Львова та загалом України. 

Станкова графіка окресленого періоду до тепер не була об’єктом системного 

вивчення, тому потребує глибокого наукового аналізу, систематизації та 

оцінки з боку мистецтвознавства. Актуальність аналізу творчих процесів 

полягає у недостатньому рівні дослідження теми у фаховій літературі та 

обмеженій кількості теоретичних джерел. Отже, можна стверджувати, що 

обрана тема дослідження «Станкова графіка Львова 1990 — 2000-х років: 

національна специфіка та європейський мистецький контекст» сьогодні є 

малодослідженою і недостатньо опрацьованою. 

Графічне мистецтво України було політично заанґажоване в радянські 

часи та відродилось у період незалежної України, що призвело до 

відродження традицій, формування мистецького підґрунтя. Слід зазначити, 

що дослідження історичних процесів і мистецьких експериментів 1990 — 

2000-х років є актуальним саме тепер, коли відбулося формування графічної 

школи Львова з яскраво вираженими національними рисами та виявленими 

елементами європейського впливу. 

Зв’язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах теми науково-дослідного сектору Львівської 

національної академії мистецтв «Неокласична візуальна культура в 

українському мистецтві ХХ — ХХІ ст.» (№ 0118U003753). 

Мета роботи — комплексно висвітлити процеси формування 

львівського графічного середовища, художньо-стильових ознак станкової 
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графіки періоду 1990 — 2000-х років у контексті національного розвитку та 

європейських впливів. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

– вивчити та систематизувати джерела, що висвітлюють культурно-

мистецьке середовище України в другій половині ХХ століття; 

– висвітлити історичні передумови розвитку львівської графіки 

ХХ століття; 

– проаналізувати національну специфіку графічних творів 

традиційно-побутової та історичної тематики (структура композиції, пошук 

ідей і тематика); 

– охарактеризувати розвиток естампів 1990 — 2000-х років (тематичні 

експерименти в постмодерному контексті); 

– визначити місце станкової графіки львівських митців у структурі 

українського мистецтва; 

– окреслити роль європейських впливів на львівську графіку періоду 

1990 — 2000-х років; 

– провести мистецтвознавчий аналіз композиційних структур, 

мотивів, тематики, колористики як єдиного комплексу формальних засобів у 

графічних аркушах станкової графіки. 

Об’єкт дослідження — творчий доробок митців-графіків Львова  

кінця ХХ — початку ХХІ століття. 

Предмет дослідження — національна специфіка та європейський 

мистецький контекст станкової графіки Львова 1990 — 2000-х років. 

Методологічною основою дисертаційної праці обрано комплексний 

підхід до об’єкта дослідження, що дає можливість ґрунтовно проаналізувати 

європейські впливи на формування станкової графіки Львова, всебічно 

розглянути розвиток графічного мистецтва у Львові та України загалом. У 

роботі застосований культурно-історичний підхід, методи мистецтвознавчого 

аналізу, структурно-типологічний метод. У першому розділі основної 

частини дисертації ґрунтовно проаналізована методика дослідження. 
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Дисертація виконана на основі матеріалу, отриманого шляхом 

вивчення літературних джерел, дослідження і аналізу оригіналів робіт. Увага 

приділена науковим працям у галузі історії України, історії культури, 

мистецтва, графічного дизайну, розвитку плакату (поліграфічної продукції 

загалом), розвитку книжкової та станкової графіки в Україні та за її межами. 

Джерельну базу дослідження складають твори з приватних колекцій 

та збірки художників-графіків (листівки, книги, часописи, окремі ілюстрації 

та оформлені книги), каталоги, книжкові видання, статті про виставкову 

діяльність. Окремо слід відзначити колекції екслібрисів, що зберігаються в 

приватних збірках. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в 

українській мистецтвознавчій науці: 

– здійснено комплексний аналіз і систематизацію матеріалу, в якому 

висвітлюється мистецьке життя Львова 1990 — 2000-х років; 

– висвітлено історичні передумови розвитку станкової графіки у Львові 

кінця ХХ століття; 

– проаналізовано національну специфіку графічних аркушів митців 

1990 — 2000-х років; 

– введено в науковий обіг і розширено біографічні відомості про 

маловідомих графіків, їхню творчість у 1990 — 2000-х роках (тематика 

естампів і експерименти в постмодерному контексті); 

– простежено європейські впливи на формування структурно-образних 

особливостей творів графіки у Львові кінця ХХ століття; 

– проведено мистецтвознавчий аналіз композиційних структур, 

мотивів, тематики, колористики в працях, виконаних у техніках станкової 

графіки. 

У процесі дослідження на новому рівні проводиться аналіз графічного 

доробку митців Львова на предмет виявлення соціокультурних, етично-

духовних, естетичних і творчих чинників.  
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Практичне значення результатів роботи полягає у можливості їх 

застосування при вирішенні проблем мистецтвознавчої науки в галузі 

графіки (графічного дизайну, книжкової ілюстрації, поліграфічної продукції, 

станкової графіки). Дослідження персоналій графіків дасть ширше уявлення 

про львівську графічну школу кінця ХХ — початку ХХІ століття як явища. 

Результати дослідження можуть бути використані під час лекційних 

мистецтвознавчих курсів, зібраний ілюстративний матеріал буде корисний у 

творчих пошуках сучасним митцям. Матеріали роботи надалі можуть бути 

використані при підготовці художників-графіків, стати матеріалом для 

монографії. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дослідження обговорювалися на 22-х науково-практичних 

конференціях, зокрема:  

– закордонних 2: «Молодежь в науке и творчестве» (ГГХПИ) (Россия, 

Гжель, 22 апреля 2015 г.) з доповіддю «Современный графический дизайн в 

Украине»; «Образование. Наука. Культура» (ГГХПИ) (Россия, Гжель, 20 

ноября 2015 г.) з доповіддю «Европейское влияние на искусство графики 

Украины в период 1990 — 2000-х годов»; 

– міжнародні 6: «Проблеми дизайну та дизайн-освіти у світовому 

соціопросторі» (Львів, 5–7 грудня 2013 р.) з доповіддю «Графічний дизайн у 

творчому доробку українських дизайнерів»; «Підготовка фахівців для 

сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи» (Львів, 22–24 жовтня 

2014 р.) з доповіддю «Станкова графіка 1990 — 2000-х років у Польщі: 

свобода творчого самовияву та актуальні проблеми»; «Золтан Балконій і 

закарпатська школа живопису ХХ ст.: мистецько-педагогічний та 

загальнолюдський виміри» (Ужгород, 28–29 січня 2016 р.) з доповіддю 

«Національна специфіка графічних аркушів традиційно-побутової та 

історичної тематики у митців-графіків Львова кінця ХХ століття»; «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької 

освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» 
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(Львів, 16–17 листопада 2016 р.) з доповіддю «Мистецькі контакти між 

Львовом та Вроцлавом: міжнародний графічний пленер Międzynarodowe Lato 

Artystyczne»; «Шимон Холоші — яскравий представник нодьбанської школи 

живопису, педагог і художник» (Ужгород, 22–23 лютого 2017 р.) з доповіддю 

«Проблематика естампів О. Аксініна: стилістичні особливості та тематичне 

наповнення»; «Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна 

безпека» (Київ, 20 квітня 2017 р.) з доповіддю «Збереження та використання 

етнічних мотивів з писанкарства, витинанки, вишивки у естампах графіків 

України в ХХІ столітті»; 

– всеукраїнські 6: «Духовно — мобілізуюча функція мистецтва: 

історія і сучасні виклики» (Львів, 15 травня 2014 р.) з доповіддю «Мистецьке 

життя у просторі Львова: творчість Ігоря Біликівського»; «Філософсько-

теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для 

сталого розвитку» (Дніпропетровськ, 11 грудня 2014 р.) з доповіддю «Медіа-

освіта як засіб естетичного виховання на основі сучасного мистецтва у 

Польщі»; «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтва» (Київ, 

21 травня 2015 р.) з доповіддю «Мистецькі групи у графічному середовищі 

Львова ХХ ст.»; «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної 

творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 2016 р.) з доповіддю 

«Національна специфіка естампів художників-графіків Львова 1990 — 2000-х 

років»; 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького 

складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів НЛТУ України 

«Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і 

екологобезпечних технологій деревообробки» (Львів, 16–17 травня 2016 р.) з 

доповіддю «Графічні роботи Богдана Сороки: національна специфіка 

екслібрисів 1970 — 2000-х років»; «Ювілей НАОМА: мистецький контекст в 

Україні ХХ століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності» (Київ, 

25–28 квітня 2017 р.) з доповіддю «Випускники НАОМА: вплив на розвиток 

українського графічного мистецтва»;  
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– іншого рівня 8: «Перетворююча сила творчості: історія і сучасність» 

(Львів, 24 травня 2013 р.) з доповіддю «Арт-група Чотири: творчість та 

міжнародна діяльність»; «Актуальні трансформації мистецтва ХХ — ХХІ 

століть: образотворче, декоративне, дизайн» (Львів, 20 травня 2014 р.) з 

доповіддю «Свобода творчого самовияву у працях львівських графіків»; 

«Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і 

екологобезпечних технологій деревообробки» (Львів, 19–20 травня 2015 р.) з 

доповіддю «Багатовекторне мистецтво кінця ХХ ст. у творчості львівських 

художників»; «Суспільно-культурний вимір творчості: актуальна форма та 

больові точки життя нації» (Львів, 20 травня 2015 р.) з доповіддю 

«Передумови формування мистецького середовища Львова 1990-х р. ХХ ст.»; 

67-ма науково-технічнічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти 

створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки» 

(Львів, 16–18 травня 2017 р.) з доповіддю «Вплив європейського мистецтва 

на станкову графіку Львова кінця ХХ століття»; «Мистецький процес у новій 

культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання 

стереотипів» (Львів, 23 травня 2017 р.) з доповіддю «Національно-побутова 

тематика у станкових аркушах кінця ХХ — початку ХХІ століття в творчості 

львівських графіків»; «Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея, 

форма, інтерпретація» (Львів, 24 квітня 2018 р.) з доповіддю «Вплив ідеології 

соцреалізму на розвиток графіки у Львові»; 68-ма науково-технічна 

конференція «Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і 

екологобезпечних технологій деревообробки» (Львів, 29–30 травня 2018 р.) з 

доповіддю «Образ жінки у працях львівських графіків 1990-х рр. ХХ 

століття»; 

– а також брала участь: у програмі Міністра культури і національної 

спадщини Республіки Польща «Ґауде Полонія» (Польща, Вроцлав, 2013 р.), 

мала змогу повноцінно ознайомитися з графічною збіркою музею Гета 

Станкевича, що працював у кінці ХХ століття; у міжнародному пленері «Літо 

артистичне у Крижові» (Польща, Крижова, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 
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роках), де обговорювали сучасний стан і можливі тенденції розвитку 

станкової графіки у Росії, Білорусі, Польщі та Україні. 

Публікації за результатами досліджень у фахових наукових 

виданнях. Основні положення та результати дисертаційної роботи викладені 

у 11-ти наукових публікаціях, з яких 7 статей опубліковані у виданнях 

рекомендованих ДАК МОН України та включені у наукометричну базу. 

Структура дисертації зумовлена послідовністю розкриття 

проблематики дослідження. Основний текст дисертації (175 сторінок) 

складається з анотації, вступу, трьох розділів основної частини, загальних 

висновків. Основний текст доповнюється переліком умовних скорочень, 

списком використаних джерел, поданих в алфавітному порядку (240 позицій) 

та трьома додатками (195 ілюстрацій, 5 інтерв’ю з митцями, списком 

публікацій та апробацією результатів дисертації).  
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РОЗДІЛ 1 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Станкова графіка Львова 1990 — 2000-х років відіграє важливу роль у 

європейському мистецтві. На це вказують численні факти участі графіків 

Львова на різних міжнародних мистецьких форумах, спеціальні відзнаки, а 

також запрошення окремих авторів (Р. Романишина, М. Опанащука, 

Ю. Чаришнікова, Б. Пікулицького та інших) з персональними виставками. 

Водночас, через брак інформації в цьому напрямку аналіз історіографії є 

важливим моментом у процесі наукового дослідження. Як було зазначено у 

вступі, цей період недостатньо досліджений у мистецтвознавчій літературі. 

Сьогодні цю тематику опрацьовує Марія Ваврух у праці «Образотворче 

мистецтво Львова кінця 1950-х — початку 1970-х років: проблема 

національної самоіндентифікації». Дослідники М. Бесага, В. Бокань, 

М. Ваврух, О. Голубець, Н. Іванишин, А. Іжевський, С. Король, 

О. Лагутенко,  О. Мельник, Р. Яців опрацьовували період від початку ХХ 

століття (зокрема, найбільше інформації знаходимо про 1950 — 1980-ті 

роки), натомість 1990-ті роки згадуються побіжно, 2000-ні взагалі становлять 

неопрацьований пласт у мистецтвознавчій літературі. Одночасно в 

дослідженні комплексно висвітлюються процеси формування львівського 

графічного середовища. У період 1990 — 2000-х років розширилися 

естетично-ідейні тенденції, сформувалися творчі групи та окремі 

індивідуальності. Проблема виявлення впливів європейського мистецтва на 

станкову графіку Львова та розкриття за таких умов національної специфіки 

не отримали належного наукового опрацювання, отже, пропоноване 

дослідження порушує питання, неопрацьовані в мистецтвознавстві. 

Використано значну кількість праць, що стосуються обраної теми. 

Вивчено літературні джерела, що опосередковано стосувалися тематики. Для 

дослідження відбиралася література з історії та теорії мистецтва, монографії 
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та каталоги виставок. Також окремим блоком можна виділити літературу з 

історії, історії культури, економіки. Зацікавлення становлять галузі 

суспільного життя, політичні та економічні зв’язки між державами. Серед 

літературних джерел багато публікацій присвячено окремій проблемі чи 

автору. Відповідно, було виокремлено літературу, в якій висвітлюються 

проблеми формування мистецького середовища Львова, та монографії про 

життя і творчість окремих художників. У комплексному розгляді 

літературних джерел формуємо цілісну картину графіки досліджуваного 

періоду. 

Усі найрізноманітніші літературні джерела можна поділити на чотири 

основні групи: перша група — публікації соціокультурного спрямування, 

зокрема з висвітлення політичних передумов мистецьких процесів; друга 

група — радянські видання, у яких львівська графіка фігурує у контексті 

мистецтва колишнього СРСР; третя група — історія та технологія станкової 

графіки (радянські видання, українські видання, зарубіжні видання); четверта 

група — наукові видання українських дослідників останніх двох десятиліть. 

Інформацію про політичні та культурно-мистецькі зв’язки України з 

іншими країнами впродовж 1960 — 1990-х років знаходимо у виданні 

О. Бойка «Історія України» [16]. Автор розглядає в єдностях і суперечностях 

різноманітні тенденції образотворчого мистецтва з розкриттям їхніх 

історико-культурних витоків. У праці В. Борисенка «Курс української історії: 

з найдавніших часів до XX століття» [22] викладена авторська концепція 

історії України до ХХ століття, де характеризуються закономірності та 

особливості політичних, соціально-економічних і національно-духовних змін 

в Україні нового часу. При розгляді процесів суспільного та політичного 

розвитку України цілісно подали історичні події В. Британ та О. Висоцький у 

виданні «Історія України з давнини до початку XXI століття» [23]. До 

літератури, що безпосередньо стосується цього періоду належать праці 

Я. Грицака «Нарис історії України: формування модерної української нації 

XIX — XX століть» [50], А. Коцура «Українська державність: історія та 
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сучасність» [83], І. Крип’якевича «Історія України» [87], Р. Іванченко 

«Історія без міфів. Бесіди з історії Української державності» [71]. Зазначені 

автори цілісно окреслюють історію державності України, виділяють важливі 

події та їхній вплив на формування нації. 

Відзначимо працю «Історія України» [93] В. М. Литвина, 

В. М. Мордвінцева, А. Г. Слюсаренка. Видання охопили політичну історію 

України від її початків до сьогодення. Крім того, автори розкривають 

особливості розвитку політико-адміністративної системи суспільства, 

державного устрою, політичних режимів, їхню внутрішню та зовнішню 

політику, ролі політичних партій, рухів, лідерів нації, визначальні політичні 

тенденції на сучасному етапі. 

Розглянуто «Політичну історію ХХ століття» [121] авторів 

Л. Панчука, В. Салабая, Я. Титаренка, де автори дослідили політичні процеси 

світового розвитку на різних історичних етапах ХХ століття, їхню логіку та 

причинний зв'язок з явищами соціально-економічного життя. Розглянуто 

характер і зміст основних політичних аспектів міждержавних відносин у 

світі, еволюцію ідей та політики провідних країн. Окремо слід відзначити 

працю «Історія України» [16], у якій О. Бойко застосував системне вивчення 

відповідної проблеми. За допомогою науково коректного мислення автора 

вдалося проаналізувати сучасні політичні, соціально-економічні, духовні 

процеси та тенденції життя нації. 

Опрацьовано літературу, яку можна зарахувати до першої групи, що 

описують політичні передумови. До них належать праці В. Бадяка 

«Тоталітаризм і творчий процес» [1], «У лещатах сталінщини. Нарис історії 

Львівської організації Спілки художників України 1939 — 1953 років» [2], 

М. Пасічник «Україна в період руїни: 60 — 80 роки ХVІІ століття» [125]. 

Автори описали історичні передумови творення державності, охоплюючи 

період 1930 — 1980-х років. Важливу інформацію при формуванні другого 

розділу дисертаційної роботи отримали з праць В. Бадяка, який нерозривно з 

історичними процесами у Львові розглянув мистецьку організацію НСХУ в 
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контексті розвитку мистецтва першої половини ХХ століття. У збірнику 

«Історико-культурні та краєзнавчі нариси. Львівщина» редактор Ю. Бірюльов 

згуртував авторів (В. Александровича, М. Бандрівського, В. Вуйцика, 

Ю. Зайцева, Я. Ісаєвича, Г. Кос, М. Литвина, С. Малець, К. Науменко, 

М. Пасічника, І. Сварника, Ф. Стеблія, О. Сухого, І. Сьомочкіна, 

І. Танчишина, О. Шишка, Р. Яціва), які розглянули основні етапи розвитку 

культури Львівщини на основі політичних і мистецьких подій України. 

Видання є цінним, оскільки автори розглянули злам 1980 — 1990-х років у 

культурному житті Львова на багатому фактологічному матеріалі [12]. 

У багатьох авторів — В. Афанасьєва, В. Бадяка, Ю. Белічка, 

А. Бульвінського, З. Виноградова, О. Голубця, А. Гордієнка, Л. Гоголя, 

А. Жаборюка, В. Даниленка, Г. Касьянова, І. Павельчук знаходимо 

інформацію, що мистецтво ХХ століття, зокрема графічне, пережило занепад 

культури радянського часу та почало заново відроджуватися від 1990-х років. 

У першій третині ХХ століття активно проявляються впливи аванґарду 

(активність зосереджено у Києві, Одесі, Львові). Часто митці з України 

знаходили можливості для реалізації творчості в Москві та Петербурзі, 

активно брали участь у групових виставках у художніх центрах Європи. 

Розширювалися естетично-ідейні тенденції, формувалися творчі групи та 

окремі індивідуальності.  

Отже, над проблемою формування державності України працювало 

багато авторитетних дослідників, однак усі вони досліджували здебільшого 

політичні, соціальні, історичні аспекти, духовно-культурні та мистецькі. 

Варто назвати праці науковців А. Коростіна [82], 

В. Фаворського [160], що характеризують графіку радянського періоду. 

Проблематику розвитку графіки у Львові дослідники мало опрацьовували. 

Можемо виокремити фахові видання, у яких розглянуто дослідження 

станкової графіки в її історичному аспекті, зокрема роботи авторів 

Е. Голлербеха «Історія гравюри і літографії в Росії» [37], А. Гончарова «Про 

мистецтво графіки» [44]. Ґрунтовний огляд персоналій графіків можемо 
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побачити у А. Виноградова «Графіка російських художників від А до Я» [28], 

А. Нурока «Майстри радянської станкової графіки» [113]. У згаданих працях 

відстежуємо звернення митців-графіків до техніки літографії та офорту, але 

інформація є фраґментарною та потребує аналізу додаткових джерел. 

У книзі «Графіка Білорусі XIX — початку XX століття» Л. Дробау 

[57] Інституту мистецтвознавства, етнографії і фольклору Білорусі, детально 

розглянуто питання розвитку графіки XIX — початку XX століття та її 

особливості. Автор зібрав ілюстративний матеріал, що містить інформацію 

про естетичні засади графіки XIX — початку XX століття. 

Російські науковці А. Коростін, В. Фаворський, Н. Степанян, 

Н. Гольц, Е. Голлербах, А. Гончаров, А. Виноградов, А. Нурок зазвичай 

звертаються до мистецтвознавчих питань доволі однобічно, через політичні 

умови, що склалися, і часто мають заангажований погляд. Незважаючи на це, 

їхні праці містять цінну інформацію з поглибленим розглядом технологічних 

особливостей. Загалом, можемо стверджувати, що питання європейських 

впливів на графічне мистецтво України не мало належного опрацювання, 

тому потрібну інформацію можемо використовувати лише у порівнянні із 

закордонними джерелами. 

Звернення до наукових джерел російських авторів про особливості 

технологічного процесу становило важливу ланку для глибшого розуміння та 

аналізу естампів. Для отримання повної інформації про станкову графіку 

загалом, її специфіку й характерні особливості графіки України звертаємося 

до наукових досліджень авторів Ю. Гернштейна «Нові види гравюри» [34], 

В. Звонцова та В. Шистко «Офорт. Техніка. Історія» [65], Л. Зоріна «Естамп. 

Керівництво з технічних і друкарських технік» [67], С. Івенського 

«Книжковий знак: історія, теорія, практика художнього развитку» [69], 

О. Мельникова «Технологія плоского офсетного друку» [104]. У цих працях 

автори розкрили проблематику технології естампів (офорта, літографії, 

гравюри) та історію створення технік. В книзі «Що таке гравюра» [158] автор 
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В. Турова описує техніку гравюри, одної з найпопулярніших технік митців  

ХХ століття.  

У праці А. Журова та Е. Третьякова «Гравюра на дереві» [61] 

висвітлено повну характеристику техніки ксилографії. Автори розглянули 

техніку гравюри невідривно від її історичного розвитку. Коротко висвітлили 

історію виникнення виду поздовжньої або торцевої гравюри. Окремо подали 

опис матеріалу, інструментів, техніки гравірування і художніх засобів. 

Автори проаналізували зміни в розумінні завдань гравюри, художньої мови  

залежно від часових змін. У книзі детально проаналізована чорно-біла 

гравюра на дереві та поздовжня (торцева), а також описана техніка лінориту 

(аналізовано кольорову гравюру на дереві та на лінолеумі).  

Важливо для нашого дослідження розглянути графічні техніки. Без 

аналізу технік неможливо проаналізувати стилістику графічних творів. Варто 

згадати праці І. Лемана «Гравюра і литографія» [92], І. Павлова «Техніка 

гравюри на дереві та лінолеумі» (2 видання) [119], Г. Дж. Родс «Літографічне 

мистецтво» [131], П. Суворова «Гравірування на лінолеумі» [151], 

«Мистецтво літографії» [152]. Варто відзначити, що велика кількість графіків 

протягом ХХ століття зверталася до технік літографії та гравюри. Автор 

А. Паригін розглядає історичні аспекти розвитку графіки в книгах 

«Шовкографія як мистецтво. Техніка, історія, феноменологія» [124], 

«Мистецтво шовкографії. ХХ століття» [123]. Загалом для мистецтва 

середини ХХ століття характерним є звернення художників до технік 

літографії, лінориту, що мало сильний вплив на графіків кінця ХХ століття. 

Значний спектр питань стосується техніки літографії, що переважала в 

аналізований період. Дослідник Н. Степанян висвітлює процеси розвитку 

мистецтва Росії ХХ століття через призму 1990-х років. Науковець Н. Гольц у 

книзі «Книжкова і станкова графіка» [43] розглядає графіку як елемент 

книги. Ситуація у сфері наукових досліджень цього періоду була непростою 

через вимушене підпорядкування політичній ідеології. 
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Вітчизняних видань, які досліджують технологічні процеси станкової 

графіки, є дуже обмежена кількість. Тому більшість радянських книг 

користуються попитом і стають важливим джерелом інформації. У праці 

В. Христенка «Техніки авторського друку» [161] наведено опис цих технік, 

зокрема, офорта, літографії, деревориту, лінориту, шовкотрафаретного друку. 

Ґрунтовним аналізом графічних технік глибокого друку наповнена праця 

А. Чебикіна та Н. Богомольного «Техніка офорта» [165]. 

 Історичні передумови формування графічного доробку в Україні 

виявилися складними та непередбачуваними. Призвели до цього впливи 

радянського мистецтва в усереднених зразках. Огляд літератури засвідчив, 

що значна кількість мистецтвознавчих досліджень періоду СРСР і незалежної 

України присвячено живопису та декоративно-ужитковому мистецтву. 

Менше джерел приділено проблематиці графіки. 

Важливою віхою в історії радянської України є період від 1960-х по 

1980-ті роки, у яких закладене глибоке внутрішнє протиріччя. Після 

подолання культу Сталіна настає так звана «хрущовська відлига», час 

відносної демократизації, реабілітації засуджених, повернення багатьох 

персоналій з небуття, приходить певна свобода творчості, що породжує 

безліч надій. Для культурного середовища такі зміни мали важливий вплив і 

позитивні наслідки. Творчість покоління 1980-х визначила шляхи всього 

подальшого розвитку української культури. Поступально, проте суперечливо 

розвивалися всі сфери художньої творчості. Водночас мистецтво 

продовжувало жорстко регламентуватися, зазнавати цензури, новаторство 

часто отримувало негативну оцінку в офіційній критиці. Українці, як і 

раніше, були відлучені від творчості митців, що емігрували й продовжували 

працювати за кордоном.  

Вибір стратегії національного розвитку суспільства та потреби 

культурного життя з проголошенням незалежності України вплинули на всі 

мистецькі процеси. На зміну комуністичній ідеології радянського суспільства 

в Україні набули розвитку нові якісні мистецькі тенденції. До них можна 
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зарахувати і так звану «масову культуру», з якою значно розширилася 

платформа творчих досвідів, у тому числі й у галузі графіки. Вона відігравала 

значну роль у мистецькому житті Львова та орієнтувалася на масову 

аудиторію. Проблеми розвитку культурно-мистецьких процесів кінця ХХ 

століття ще недостатньо висвітлені. Після 1990-х років в Україні відбулися 

значні зміни. У час національного відродження проблеми з’явилися і у сфері 

культури. Тоталітарні режими наочно продемонстрували методи ізоляції від 

світу мистецького середовища.  

Невелику, але важливу групу складають джерела, у яких 

розкриваються зв’язки з країнами Європи, культурні та економічні впливи на 

мистецтво. Такі праці є цінними, хоча й автори А. Чебикін, В. Христенко, 

Н. Богомольний рідко звертаються до аналізу культурних взаємовпливів між 

країнами, тому більшість належить науковим розвідкам іноземного 

походження. Усебічно розглядаючи проблему розвитку графіки у Львові 

можливо виявити в ній і європейські тенденції, і «поле тяжіння»  мистецтва 

радянського періоду.  

Для розуміння спільного і відмінного в українській і зарубіжній 

графіці варто розглянути наукові праці М. Дерра [196], С. Хеллер [205], 

Е. Рудена [134] — дослідників, які активно висвітлюють особливості 

європейської графіки. У книзі британського мистецтвознавця Брендона 

Тейлора «ART TODAY. Актуальне мистецтво 1970 — 2005» [155] викладені 

матеріали про актуальне мистецтво останніх 30-ти років ХХ століття, 

переважно розкрито проблематику розвитку тенденцій у живописі, графіці та 

скульптурі. Проблематику взаємозв’язків з європейським мистецтвом 

розкривали і польські автори. У Д. Мілковської «Вроцлавська школа 

графіки» [229] знаходимо інформацію про польську школу графіки та 

порівняння її із західноєвропейським мистецтвом у 1990-х роках. Вона 

висвітлює творчість художників Анжея Вілла (лінорит), Станіслава Давскі 

(лінорит), Станіслава Воєводскі (суха голка), Людвіка Кічура (лінорит), 

Чеслава Віачек (лінорит), Йозефа Гілніака (лінрит), Яна Яромира Алексіна 
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(лінорит), Галіни Павліковської (акватинта), Романа Коваліка (лінорит), Гета 

Станкевича (мідьорит), Крістофера Новіцкі (мецотинта), Яцека Шевчика 

(лінорит, офорт, акватинта), Пшемислава Тускевича (лінорит).  

У статті-передмові до книги «Вроцлавська школа графіки» Анджей 

Басай розкрив особливості нетрадиційного розвитку графіки у Вроцлаві, 

порівняв графічне мистецтво Кракова, Познані та Варшави. Автор коротко 

охарактеризував графіку 1960 — 1970-х, років розвиток і наближення до поп-

арту, пошук нової фігуративності. Автор підкреслив експресивність розвитку 

графіки обранням невеликого формату, організованістю кольору і 

відсутністю конкуренції з малярством. У 1990-х роках захоплення 

постмодерном та еклектикою знаходить відповідність творчості 

вроцлавських митців у тенденціях західноєвропейської графіки.  

Коротко охопив різні періоди мистецтва та стилістичні особливості 

дослідник Алес Крейс у книзі «Техніки графічних мистецтв» [190], де 

висвітлено проблематику технічних особливостей, методів та історію 

розвитку станкової графіки. Він окреслив особливості високого, глибокого, 

плоского друку, а також техніку ситодруку. 

Польські дослідники Дорота Копач-Томадіс і Крістофер Новіцький 

висвітлили три розділи графічним технікам у книзі «Англійською про друк» 

[210]. У першому розділі описали техніки високого друку (чорно-білий 

дереворит і лінорит, кольоровий лінорит, зокрема, кольоровий японський 

дереворит) із зазначенням авторів і поданням ілюстрацій. У другому розділі 

висвітлено тему технік інтаґліо (суху голку, акватинту, меццотинту, офорт і 

їх поєднання), у третьому розділі — техніки плоского друку (літографію, 

монотипію, ситодрук). Зазначена праця вичерпно розкриває технологічні 

особливості естампів, зокрема, ілюстративний матеріал висвітлює тему 

поєднання різних технік станкової графіки кінця ХХ століття. 

Матеріали про вроцлавських графіків 1990-х років частково 

знаходимо у Войцеха Оріховського «Вища школа образотворчого мистецтва 

у Вроцлаві» [215] (особливу зацікавленість становить інформація про Анжея 
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Басая, Мирослава Берна, Марека Станілевича, Яна Яроміра Алексіна, які 

активно творчо працювали у період 1990-х років). Особливості стилістики 

творів вроцлавських митців від традиції до сучасності опрацював Конрад 

Яродзький у праці «Образотворча школа у Вроцлаві — традиції і 

сьогодення» [209]. Окремо виділимо за насиченою інформативністю та 

ілюстраціями обширні каталоги упорядника Овідів Петца «Перша 

міжнародна графічна бієнале — 1997» [216], Вернера Шауба «IV 

Інтернаціональна бієнале друку Пілсен 2004» [221], а також співавторів-

упорядників Марії Попрецької та Лідії Явневої «Варшава — Москва 1990 — 

2000» [227]. У зазначених джерелах автори навели приклади не лише творів 

графіків 1990-х років, але й порівняльну характеристику із 

західноєвропейським мистецтвом і російським. 

Ці та інші згадані праці, присвячені європейському мистецтву, містять 

фахові коментарі, що є необхідним при вивченні впливів графічних праць на 

мистецьке середовище Львова, взаємозв’язків пострадянського періоду та 

відродження активної національної специфіки. Загалом можна зробити 

висновок, що ґрунтовний розгляд зазначених питань у літературі 

зустрічається досить рідко, та й у наведених виданнях висвітлюється 

епізодично, інформація подана оглядово. 

У процесі написання дисертаційної роботи важливим було 

використання літературних джерел, у яких висвітлюється багатопланова 

картина розвитку мистецтва кінця ХХ століття в Україні. Насамперед 

зазначимо фундаментальні дослідження О. Лагутенко «Українська графіка 

першої третини ХХ століття: загальноєвропейські тенденції та національні 

особливості розвитку» [89], Т. Лупій «Інтеграція західноєвропейських 

художніх течій в образотворчому мистецтві Львова першої третини ХХ 

століття» [96], І. Мельника «Українська прикладна графіка кінця ХІХ — 

першої половини ХХ ст.: становлення та утвердження мистецьких констант» 

[103]. Названі автори спрямовують зусилля на вивчення різних етапів 

розвитку графічного мистецтва. У цьому контексті можна згадати роботу 



 39

Д. Степовика «Українська графіка ХVІ — ХVІІІ століть. Еволюція образної 

системи» [149].  

Особливо цінною є праця О. Лагутенко про графіку ХХ століття, у 

якій авторка концентрує увагу на графіці загалом, а не конкретно станковій, 

але добре прослістежено тенденції розвитку мистецтва та європейські впливи 

на графіку. Авторка зосередила увагу на стилістичних особливостях 

художньої мови та напрямках у графіці, що розкриває загальноєвропейські 

тенденції художнього процесу, а також особливі риси, які притаманні лише 

українському мистецькому середовищу (національно-культурний рух, 

поширення у мистецтві нових ідей). Ольга Лагутенко відзначила суттєвий 

вплив стилю модерн і образної системи символізму на графіку початку ХХ 

століття. Авторка окреслила осередки графічних шкіл (у Києві, Харкові, 

Львові, Одесі) і митців, які у творчості використовували мову різних 

стилістичних напрямів модернізму (кубізму, кубофутуризму, експресіонізму, 

неопримітивізму). Взаємозбагачення ідеями і пластичними засобами у 

творчих доробках стало причиною того, що виникло явище нової української 

графіки. Ольга Лагутенко акцентує увагу на полістилізмі — особливості 

українського графічного мистецтва. У розвитку української графіки першої 

третини ХХ століття дослідник простежила постійну взаємодію 

інтернаціонального і національного, новітнього і традиційного. Такий 

детальний опис є дуже вартісним для подальшого спостереження та 

продовження досліджень української графіки наступних періодів розвитку.  

У вказаних виданнях, що присвячені проблемам мистецтва, культури, 

історії, не розглядалося питання конкретної територіальної приналежності 

мистецьких шкіл, яке є важливим для нашого дослідження. Мистецтво в 

реґіонах і містах розвивалося паралельно та набувало своїх місцевих 

особливостей, у цьому аспекті активно опрацювали інформацію О. Ламонова 

«Київська книжкова графіка кінця 50-х — початку 70-х років ХХ століття. 

Тенденції розвитку, стилістика, майстри» [90], О. Гладун «Харківська школа 

графіки (друга половина ХХ століття)» [35], А. Шулик «Мистецтво графіки у 
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художній культурі Кам’янеччини ХХ століття» [182]. Названі праці є 

важливими для розуміння національної специфіки у графічному мистецтві. 

У виданні В. Сидоренка «Візуальне мистецтво. Від аванґардних 

зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України 

ХХ — ХХІ століть» [139] вперше у вітчизняному мистецтвознавстві 

комплексно розглянуто шлях, пройдений візуальним мистецтвом упродовж 

ХХ — початку ХХІ століття. Усебічно простудійоване явище аванґарду 

початку ХХ століття, мистецько-культурні аспекти еволюції нонконформізму 

та візуальне мистецтво на перетині новітніх мистецьких парадигм. У двох 

виданнях «Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття» 

[112] під керівництвом голови редколегії В. Сидоренка висвітлено історію 

становлення та сучасні тенденції образотворчого мистецтва в Україні, 

зокрема розвиток культурного життя у Львові (галереї, виставки). 

Додатковий матеріал про розвиток мистецтва графіки знаходимо 

М. Станкевича «Українські витинанки» [144]. Дослідник конкретно не 

розглядає станкову графіку, але описує тематичний діапазон робіт. Слід 

виокремити працю «Мистецтво ХХ століття» [142] за редакцією 

Г. Скрипник, у п’ятому томі якої розглянуто культурний простір ХХ століття, 

пострадянський період, еволюційні процеси. Цінним джерелом інформації 

стали матеріали О. Ламонової про графіку в розділі «Мистецтво 1990-х 

років». Авторка розкриває різноманіття образних систем, технік, 

різновекторність поглядів різних поколінь митців. 

Інформацію про мистецьке середовище отримуємо з праці Б. Певного 

«Майстри нашого мистецтва: Роздуми про мистців та мистецтво» [126]. 

Також з книг, які упорядкував Т. Лозинський «Українське мистецтво ХV — 

ХХ століть» [95], «Українське мистецтво ХV — ХХ століть» [94], ми 

почерпнули інформацію про маловідомі твори з приватних колекцій України 

та діаспори. У виданнях представлено творчість багатьох мистців, які 

належать до різних епох і різних реґіонів нашої держави. У літературі 

«Українське мистецтво ХV — ХХ століть» автор зробив спробу 



 41

фраґментарно вибудувати ієрархію українського мистецтва другої половини 

ХІХ — початку ХХ століття.  

«Мистецька мапа України» [166] М. Шевченка присвячена 

образотворчому мистецтву Львова ХХ — початку ХХІ століття. До видання 

ввійшли кілька поколінь львівських митців, визнані майстри та художники, 

які репрезентували сучасний творчий процес у Львові. Поряд з творами 

відомих аналізуються твори маловідомих митців, чия творчість до цього часу 

залишалася поза увагою дослідників. 

В альбомі «Українська графіка XI — початку XX ст.» [33] А. В’юник 

проаналізував шляхи розвитку української графіки, описав період XVII — 

початку XVIII століття в графіці як поєднання традиції національного 

мистецтва та західноєвропейської графіки.  

У процесі пошуку відомостей, що стосуються конкретно графічного 

мистецтва Львівського реґіону та Західної України загалом, неможливо 

оминути увагою працю О. Семчишин-Гузнер «Художнє життя в Галичині 

кінця ХІХ — початку ХХ століття» [138], де розглянуто розвиток 

образотворчого мистецтва, та видання О. Голубця «Мистецьке середовище 

Львова другої половини XX століття (соцреалізм і свобода творчості)» [39], у 

якій автор порушує проблеми тоталітарного режиму та розвитку мистецтва 

ХХ століття. У монографії О. Голубця «Мистецтво ХХ століття: український 

шлях» [40] досліджено тенденції мистецтва ХХ ст., окреслено мистецькі 

події. У монографії «Між свободою і тоталітаризмом» [41] цей автор 

відстежує трансформації в мистецькому середовищі Львова ХХ століття, 

зумовлені соціокультурними особливостями, виявляє основні його напрями, 

вивчає впливи різних чинників на розвиток мистецтва. У праці зроблений 

акцент на відновлені мистецькі організації, відзначено виникнення перших 

мистецьких галерей. Зазначені наукові праці надали важливу інформацію про 

формування графічного середовища Львова. 

Серед дослідників, які досліджували період 1930 — 1960-х, варто 

згадати авторів дисертації А. Іжевського «Українська сатирична графіка у 
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Галичині другої половини ХІХ — початку ХХ століття: еволюція художньо-

образної системи» [74], М. Бесаги «Творчість Леопольда Левицького у 

контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30 — 70-х 

років ХХ століття» [10], Л. Крайлюк «Творчість Ніла Хасевича у контексті 

розвитку українського образотворчого мистецтва першої половини XX 

століття: жанрово-видова структура, еволюція художньо-образної системи» 

[86], В. Бокань «Українська графіка як чинник формування національно-

культурної свідомості народу (друга половина 1950-х — 1960-ті роки)» [17], 

Н. Белічко «Творчість Георгія Малакова в контексті розвитку української 

графіки 50 — 70 років ХХ століття» [6]. Дисертація І. Прокопчук «Мистецтво 

українського аванґарду 1910-х — початку 1930-х років: образотворчі ідеї 

кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення» [130] 

висвітлює важливі питання зв’язків мистецтва українського аванґарду з 

європейським мистецтвом. У цих дисертаціях автори глибоко аналізують 

проблеми і композиційно-стилістичного характеру, і побіжно торкаються 

політичного становища в Україні. Таким чином, ми частково отримали 

інформацію про складні політичні передумови розвитку українського 

мистецтва 1990-х років. 

Серед робіт українських мистецтвознавців, що не оминули увагою 

проблеми образотворчого мистецтва, можна виділити праці М. Ваврух 

«Богдан Сорока. Графіка» [24], «Як тільки настала відлига: Мистецьке життя 

Львова 1960-х років» [26], де ретельно проаналізовані проблеми художників-

графіків 1960-х років, впливи радянського натиску на мистецтво й культуру. 

Також у дисертації «Образотворче мистецтво Львова кінця 1950-х — початку 

1970-х років: проблема національної самоідентифікації» [25] М. Ваврух 

аналізує складне становище львівської мистецької інтелігенції того часу та 

творення творчого середовища. 

Панораму розвитку львівської графіки XX століття значно доповнено 

монографічними дослідженнями творчості художників. Це передусім книги 

Г. Стельмащук «Екслібриси родини Опанащуків» [146], «Микола Опанащук. 
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Творчий портрет митця. Графіка. Малярство» [147], де детально розглянуто 

творчість митця, його потяг до символіки та узагальнення у графічних 

працях. Автор вказала: «Специфіку виражальних засобів, особливостей 

стилістики і формотворення у композиції графічних листів становить синтез 

пластичних рішень» [147, с. 186]. Такі мистецтвознавчі дослідження, 

присвячені українським графікам. дозволяють більш повно та об’єктивно 

відтворити художній процес окресленої доби. 

Дуже цінні з мистецтвознавчого погляду праці Я. Кравченка «Школа 

Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. Художник і час» [84] та «Школа 

Михайла Бойчука. Тридцять сім імен» [85]. Автор описав одне з 

найяскравіших мистецьких явищ — бойчукізм, а також розкрив історичні 

події суперечливого ХХ століття. Висвітлено основні мистецькі орієнтири 

українських художників-бойчукістів, які поєднували національні 

образотворчі традиції (українське народне мистецтво та фольклорні традиції, 

українську народну ікону), візантійські художні принципи, фрески 

італійського Проторенесансу. У монографії «Школа Михайла Бойчука. Три-

дцять сім імен» Я. Кравченко означив відродження українського мистецтва 

як потужну мистецьку модерністську течію. Ми отримали інформацію, що 

синтез у працях митців-бойчукістів становив концептуальну основу 

новітнього українського мистецтва. 

Розглянуто особливості розвитку українського книжкового знака у 

тритомному виданні «Український книжковий знак ХIХ — ХХ століть: 

каталог колекції Степана Давимуки» [53 — 55]. Широкий ілюстративний ряд 

збірки С. Давимуки та аналіз розвитку екслібриса впродовж ХІХ — початку 

ХХІ століття упорядника Л. Купчинської містять вичерпну інформацію про 

12 342 твори. Вкладений реєстр українських екслібрисів та ілюстративний 

матеріал стали для нас цінним джерелом інформації. 

Задля кращого розуміння формування мистецького середовища 

Львова, у якому також працювали випускники УАД, ми розглянули видання 

В. Стасенка «Спадкоємці першодрукаря. Словник митців-випускників та 
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викладачів кафедри графіки Української академії друкарства» [145]. Автор у 

довіднику уклав біографічні довідки про випускників кафедри книжкової 

графіки та дизайну друкованої продукції. 

Вагомий внесок у цей аспект мистецтвознавчої науки, зокрема 

дослідження станкової графіки Львова, зробив мистецтвознавець Р. Яців. 

Важливо відзначити укладені антології «Ідеї, смисли, інтерпретації 

образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття» [185], 

«Українські мистецькі виставки у Львові. 1919 — 1939» [189], що 

розкривають зв’язки художників Львова з митцями Європи, активність 

творчих особистостей на території України, особливу увагу привертає той 

факт, що автор проаналізував творчість графіків до 2000-х років і частково 

охопив період мистецького середовища 2000 — 2012 років. Окремо можна 

відзначити працю, у якій розглянуто загальномистецькі проблеми та 

тенденції мистецтва «Львівська графіка 1945 — 1990. Традиції і 

новаторство» [186]. Тут маємо справу з публікаціями мистецтвознавця, які 

дають уявлення про розвиток культури в Україні (зокрема у Львові) та 

художні взаємозв’язки. Автор розглянув ідейно-естетичний зміст графічних 

творів, простежив зміни в тематиці та системі жанрів у образно-пластичному 

мисленні художників. Роман Яців у монографії висвітлив становлення та 

розвиток львівської станкової графіки повоєнного періоду в аспекті традицій 

та новаторства, у розділі «Львівська графіка другої половини 1970 — 1980-х 

років» ґрунтовно проаналізував творчість митців, які розпочали свою 

діяльність і перспективи розвитку графіки впродовж 1990-х років. Дослідник 

окреслив низку факторів, які призвели до появи локальної художньої школи: 

«Своєрідність львівської графіки — не в звичайному збереженні 

успадкованих духовних цінностей, а в поглибленні усіх ланок мистецького 

досвіду Львова — міста, яке постійно відчувало на собі вплив культур Заходу 

і Сходу, яке впродовж століть намагається розібратися в своєму історико-

культурному призначенні» [186, с. 118]. 
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Для розуміння мистецького середовища Львова 1990-х рр. важливими 

джерелами є каталоги виставок (які становлять рідкість у бібліотеках і 

приватних збірках): «Інтердрук’90 : Міжнародна виставка графіки» [78], 

Бієнале Українського образотворчого мистецтва «Відродження’91» [167], 

«Імпреза — 97» [76]. 

У каталозі «Трієнале малих форм графіки. Intaglio», через укладений 

ілюстративний матеріал О. Денисенка, ми почерпнули інформацію про творчі 

взаємозв’язки між графіками різних країн, які уклалися після 1990-х років 

(серед них митці К. Калинович, Р. Сустов, Ю. Яковенко) [157]. 

У 1990-ті уявлення про художній процес розширюють відомості, 

подані в друкованих виданях в Україні та за її межами — у каталогах 

виставок «Бієнале ілюстрацій Братислави» [11], «Графіка: Львів ХХ — ХХІ» 

[47], «І Ризьке трієнале мініатюрної графіки» [70], «Мистецтво Львівщини 

1994» [106], «Перший українсько-американський симпозіум графіків» [127], 

«Творча майстерня’98» [154], «Львівський естамп’13» [163], «Трієнале малих 

форм графіки Intaglio» [157]. Напрацьовані творчі доробки та біографічні 

відомості висвітлюють персональні каталоги художників Євгена Безніска, 

Михайла Безпальківа, Богдана Мусієвського, Богдана Сороки, Бориса 

Дроботюка, Ігоря Бондара, Олега Денисенка, Олександра Коровая, Романа 

Романишина та інших. Каталоги дають вибіркову інформацію про творчість 

художників періоду 1990 — 2000-х років, видання стали джерелом 

ілюстрацій естампів, і не збереглися ні в музеях, ні в приватних збірках. 

Усі згадані дослідження є важливими для створення цілісної картини 

розвитку графіки у Львові кінця ХХ століття, присвячені художньому явищу, 

що широко узагальнює всю багатогранність культурного життя. 

До окремої групи джерел належать інтернет-ресурси, сайти. 

Незважаючи на те, що інтернет-джерела сьогодні найпоширеніші, інформації 

яка висвітлює особливості періоду 1990 — 2000-х років, дуже мало або 

взагалі нема. Завдяки огляду інтернет-джерел, отримуємо корисну 

інформацію про тенденції та нові напрями пошуку інформації. База джерел 



 46

сформована з матеріалів, що були репродуковані в книгах, інтернет-

джерелах, періодичних виданнях України та інших країн.  

Для розуміння національної специфіки української графіки та 

європейського мистецького контексту важливою є не лише текстова 

інформація, але й візуальна. Для нашого дослідження ми обрали метод 

порівняльного аналізу. З цієї причини для аналізу обрано оригінали 

станкових праць митців Європи та України, зокрема особливу увагу 

приділено творчому доробку графіків Західної України, описано специфіку 

станкової графіки Львова. Насамперед важливо звернути увагу на збірки 

каталогів, де чітко простежуємо особливості підходів до графіки у мистецтві 

європейських країн. Необхідний ілюстративний матеріал, що дає уявлення 

про станкову графіку Львова 1990 — 2000-х років, у достатньому обсязі 

безпосередньо надали автори.  

Збір інформації та ілюстративного матеріалу частково залежав від 

виставкової діяльності митців (Б. Пікулицький, І. Біликівський, І. Подольчак, 

Р. Романишин активно працюють у графічних техніках після 2000-х років). 

Важливим етапом для отримання інформації стали особисті зустрічі з 

художниками-графіками. Для дисертаційної роботи проведено низку 

інтерв’ю у майстернях (графіки І. Біликівський, О. Денисенко, О. Коровай, 

Б. Пікулицький, М. Москаль, Б. Мусієвський, М. Опанащук, Р. Романишин). 

Митці вичерпно надали ілюстративний матеріал про свою творчу діяльність, 

окремі колекціонери надавали інформацію про приватні колекції. Художники 

ділились інформацією про мистецьке життя Львова періоду 1990 — 2000-х 

років і свої міжнародні контакти. 

 Музеї Львова не закуповували естампну графіку періоду 1990 — 

2000-х років, оскільки нестабільна політична ситуація суттєво вплинула на 

матеріальне становище установ (здебільшого у фондах зберігаються роботи 

графіків, які працювали до 1980-х років). Окремий матеріал за темою 

європейських впливів на українське мистецтво зібрано в бібліотеці Академії 

мистецтв ім. Є. Гепперта у Вроцлаві (Польща) та музеї «Дім мідьоритника» 
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(вул. Миколая 1, м. Вроцлав, Польща). У приватній бібліотеці музею зібрана 

інформація про 1990-ті роки, мистецьку виставкову діяльність і міжнародні 

контакти.  

До джерельної бази нашого дослідження належать і матеріали, які 

авторці вдалося зібрати під час участі в програмі міністра культури і 

національної спадщини Республіки Польщі «Ґауде Полонія». Це, зокрема, 

графічна збірка музею Гета Станкевича (працював у кінці ХХ століття). 

Отримали інформацію про технічні можливості, розвиток і творчу активність 

двох країн (України та Польщі). Беручи участь у щорічних міжнародних 

пленерах «Літо артистичне у Крижові» (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 

роках, с. Крижова, Польща), авторка мала можливість обговорювати 

сучасний стан та і можливі тенденції розвитку станкової графіки в Україні, 

Білорусі, Польщі та Росії, під час пленерів отримала не лише теоретичні, але 

й практичні навички у техніках станкової графіки. Усе це дало можливість 

глибшого розуміння та об’єктивно висвітлення проблематики дисертаційної 

роботи. 

Вивчення різноманітних джерел дало можливість узагальнити 

відомості про мистецтво графіки та виявити аналогії з питань еволюції 

сучасного мистецтва. Вивчення джерельної бази доповнювалося 

безпосереднім спілкуванням з митцями різних поколінь, що є свідками й 

учасниками тогочасних мистецьких процесів. Отже, з усього викладеного 

можемо зробити висновок, що обрана тема нашої дисертації належним чином 

не розкрита й не вивчена. 

У мистецтвознавчій науці формою систематизації матеріалу часто 

стає виокремлювання більш або менш знакових індивідуальностей, як 

наслідок — критичний огляд стає ланцюгом монографій. Натомість на такій 

основі не можна побудувати широкого аналізу художніх процесів, оскільки 

існує небезпека хаотичного викладу інформації. Через те в основу методики 

дисертаційнї роботи покладено принцип комплексного підходу, що є 

необхідним і ефективним способом при вивченні об’єкта та предмета 
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дослідження — процесів розвитку станкової графіки Львова 1990 — 2000-х 

років, її національної специфіки та європейського мистецького контексту. У 

дисертації можемо виділити окремі аспекти європейських і національних 

впливів на українське мистецтво, їхніх історичних передумов і шляхів 

розвитку.  

При дослідженні основних характеристик і художніх особливостей 

графічних аркушів ХХ століття застосовано метод мистецтвознавчого 

аналізу. Аналіз розвитку мистецтва європейських країн дозволив простежити 

стилістичну еволюцію у ХХ столітті в контексті мистецьких процесів доби. 

Для поглиблення методів наукового дискурсу ми застосовуємо 

принцип систематизації фактологічного матеріалу та структурно-

типологічний аналіз пам’яток. Характерним для методу є увага до контексту 

твору (класифікація сюжетів і мотивів, формування тематичних рядів у 

хронологічній послідовності). Теоретик Абі Варбурґ (1866-1929 р.) у 

дослідженні «Велике переселення образів. Дослідження з історії та 

психології відродження античності» [27] всебічно інтерпретує зміст 

зображення, пропонує «переходити межі» різних галузей знання (філологія, 

історія, соціологія), зіставляти різні джерела. Різні епохи та покоління 

пов’язані потоком асоціативних зв’язків (спостерігаємо повторення мотивів 

від античності до сучасності в різних видах мистецтва). Абі Варбурґ 

передбачив розширений метод інтерпретації, який допоміг виявляти у творах 

мистецтва низку архаїчних сакральних символів, які використовувалися у 

культурі різних епох. 

Українські мистецтвознавці для аналізу політичних, ідеологічних, 

культурних аспектів користуються проблемно-історичним методом. 

Методологічна основа дослідження ґрунтується на художньому узагальненні 

історичного досвіду та сучасного опанування проблеми. При розгляді 

процесів розвитку графіки застосовано історичний метод, що допоміг 

виявити європейські впливи в станковій графіці Львова, поширення 

контактів і взаємовпливів між країнами Європи та Україною в цей період. 
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Такий метод дозволив з’ясувати історичні передумови ідеологічних впливів 

на українську графіку, у першу чергу, доктрини соцреалізму. На основі 

комплексного використання джерел історичний метод дав можливість 

висвітлити явища, що сформували історико-мистецький розвиток української 

графіки кінця ХХ століття.  

За допомогою структурно-типологічного методу вдалося згрупувати в 

жанрову систему графічні твори за спільними рисами. На основі наукового 

методу виявлено подібності та відмінності (узагальнення) у творчих 

доробках митців. Сутність структурно-типологічного методу полягає у 

пошуку ідентифікації узагальнених ознак графічних творів і укладання їх за 

типологією. Ми структурували розмаїтий ілюстративний матеріал 

враховуючи різні аспекти: тематичний діапазон, розмір творів, техніку. 

Кожен з авторів у графічних творах репрезентував широкий технологічний 

спектр, який допоміг зрозуміти прагнення митців до активного пошуку 

власного стилю. Праці, виконані в техніках станкової графіки, були 

узагальнені спільною рисою — синтетичними жанрами, стали об’єктами, які 

відобразили культурно-мистецькі особливості 1990 — 2000-х років. 

У дисертації також використаний тезаурусний підхід, який розкриває 

процес володіння художньо-культурними, мистецькими досягненнями. 

Тезаурус охоплює мистецькі та культурні явища, як систему 

енциклопедичних знань. Втрата розмежування головного і другорядного, 

зникнення орієнтирів вказують, що тезаурусний підхід має доповнюватися 

методом історизму та методологічним підходом художнього узагальнення 

для виділення основних мистецьких орієнтирів. 

У дослідженні застосовуємо й інші підходи. Метод порівняльного 

аналізу ґрунтується на порівнянні тенденцій графічного мистецтва в різних 

територіальних межах при зіставленні творів 1980-х та 1990-х років у Львові. 

Знайдено аналогічні та відмінні риси графічних аркушів, визначено спільні 

принципи та прийоми, простежено використання національних особливостей 

у поєднанні з європейськими. Порівняльний метод був застосований і до 
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пізнішого періоду 2000-х років. Для з’ясування морально-естетичної природи 

психології творчості львівських графіків у рішенні професійних засад нами 

акцентовано увагу на психологічному підході.  

Структуризація матеріалу та осмислення культурно-мистецьких 

реалій спонукали до застосування феноменологічного та аналітичного 

підходів. Використаний метод мистецтвознавчого образно-стилістичного 

аналізу в дослідженні мистецьких практик. Для формування висновків 

застосований метод синтезу, який дозволив вийти на конструктивні наукові 

узагальнення. 

 

Висновки до розділу 1 

Станкова графіка Львова розглядалася у багатьох наукових працях. 

Значну частину становлять дослідження, присвячені окремим митцям. У 

кінці ХХ століття кількість виставок, наукових праць, що аналізують 

проблеми станкової графіки, зросла. Однак аналіз історіографії з теми 

дисертаційної роботи свідчить, що образотворчі ідеї періоду 1990 — 2000-х 

років вивчалися  побіжно або фраґментарно, у контексті прикладної графіки. 

Дослідження, у якому б усі зазначені аспекти зводилися воєдино, не 

виявлено, тому ці теми потребують повновартісного висвітлення, як і 

заповнення на мапі сучасних наукових знань про розвиток мистецького 

життя у Львові кінця ХХ століття. 

На сьогодні в українському мистецтвознавстві відсутня наукова 

праця, спеціально присвячена теорії та практиці станкової графіки Львова 

періоду 1990 — 2000-х років — важливого явища мистецтва України. 

Літературні джерела, дотичні до теми дослідження, потребують сучасного 

переосмислення, всебічного, комплексного вивчення теоретичних засад і 

характеру практичної діяльності художників-графіків окресленого періоду у 

формуванні естетичної моделі. Без аналізу станкової графіки Львова 1980-х 

років неможливо відтворити цілісну картину мистецтва 1990 — 2000-х років, 
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особливостей художніх пошуків, мистецької практики, що й підтверджує 

актуальність пропонованого дослідження. 

Загальна методологія дисертаційної роботи опирається на широкий 

спектр наукових дослідницьких методів і підходів: комплексного підходу при 

процесів розвитку станкової графіки Львова 1990 — 2000-х років; метод 

мистецтвознавчого аналізу при дослідженні основних характеристик і 

художніх особливостей графічних аркушів кінця ХХ століття; метод 

фактології при систематизації фактологічного матеріалу та його 

класифікації; структурно-типологічний метод при розгляді творчості 

митців-графіків як багатовимірного явища у мистецтві; метод проблемно-

історичний при аналізі політичних, ідеологічних, культурних аспектів, 

узагальненні історичного досвіду та сучасного опанування проблеми, 

виявлення європейських впливів у станковій графіці Львова, поширення 

контактів; метод порівняльного аналізу при зіставленні та порівнянні 

тенденцій графічного мистецтва в різних територіальних межах при 

зіставленні мистецтва 1980-х і 1990-х років у Львові; тезаурусний підхід при 

розмежуванні головного і другорядного; психологічний підхід при 

дослідженні морально-естетичної природи психології творчості львівських 

графіків; феноменологічного та аналітичного підходів при опрацюванні 

структуризації матеріалу та осмислення культурно-мистецьких реалій; метод 

мистецтвознавчого образно-стилістичного аналізу при дослідженні 

мистецьких практик; метод синтезу при формуванні висновків. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЛЬВОВІ 

КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

2.1 Особливості історичного розвитку графіки у Львові  

Львів — одне з тих європейських міст, де розвивалося та збагачувалося 

мистецтво графіки впродовж багатьох століть. Митці відрізнялися 

створенням особливого світу, розмаїттям жанрів. Розвиток мистецтва першої 

половини ХХ століття у Львові (як і в Україні загалом) піддавався 

загальноєвропейському впливу. Упродовж 1930 — 1950-х років графічне 

мистецтво було дієвим засобом впливу на населення. Окремо набував 

розвитку плакат, який набирав нової образної мови в графічному вирішенні 

ілюстративної частини. Фронтові зарисовки, листівки, портрети, станкові 

роботи — такі різні жанри були розповсюджені [12, с. 373—387; 23; 142, 

с. 20]. Митці отримували інформацію про світове мистецтво з видання 

часопису «Мистецтво — L’art», де висвітлювалися події в Європі та світі, що 

виходило за підтримки організації АНУМ. У виданні публікували твори 

М. Андрієнка, О. Архипенка, М. Глущенка, Р. Сельського, П. Ковжуна. а 

також У. Боччіоні, К. Карра, Ф. Леже, А. Модільяні, Е. Нольде, П. Пікассо, 

М. Шагала та репродукції творів бойчукістів. Таким чином європейське 

мистецтво проникає в інформаційне поле львівських митців [84; 85; 66, 

с. 18—20]. На кругозір творчого середовища вплинули мистецькі акції: 

виставка творів Пабло Пікассо (1956 р., м. Москва), виставка творів 

мексиканських митців з «Майстерні народної графіки» (1955 р., м. Москва) 

[102]. Розвивався нонконформізм завдяки художникам, що не емігрували в 

Європу. Зміцнював мистецьке середовище Львова новостворений Львівський 

поліграфічний інститут ім. І. Федорова (від 1994 р. — Українська академія 

друкарства) та Львівський державний інститут прикладного і декоративного 

мистецтва (вересень 1946 р.). Керівництво запросило до праці відомих на той 
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час митців Романа Сельського, Карла Звіринського, які згуртовували творчу 

молодь і підтримували контакти з інтелігенцією міста. Відданістю своїй 

педагогічній праці К. Звіринський давав орієнтир на напрями в мистецтві для 

молодих художників і учнів, виховав плеяду відомих митців українського 

мистецтва: Андрія Бокотея, Івана Марчука, Романа Петрука, Богдана Сойку, 

Зеновія Флінту, Стефанію Шабатуру [12, с. 382—384; 166, с. 24—26].  

Трагічними для мистецтва Львова виявилися 1960 — 1970-ті роки. У 

місті відбуваються літературні вечори, та невдовзі прокотилася нова хвиля 

арештів Богдана Гориня, Опанаса Заливахи, Ірини та Ігоря Калинців, Ігоря 

Світличного, Стефанії Шабатури. Було заборонено виставляти твори Івана 

Остафійчука, Володимира Патика, Романа Петрука, Богдана Сороки [142, 

с. 21; 166, с. 21, 28—29]. Особистості, виховані на модерному європейському 

мистецтві, зокрема Олена Кульчицька, Леопольд Левицький, Ярослава 

Музика, Роман Сельський, сприяли нерозривності традицій поколінь. Вони 

змогли встояти в парадоксальному часі, періоді соцреалізму. Під їхнім 

впливом розвивалися Іван Крислач, Іван Остафійчук, Дмитро Парута, Богдан 

Пікулицький, Роман Романишин [166, с. 24; 184, с. 2—54; 186, с. 8—39]. 

Найуживанішою графічною технікою 1960-х років на території 

України був лінорит, який вплинув на подальший розвиток графіки та 

формування її стилістичних особливостей. Художники вживали 

узагальнювальні декоративні плями, створювали контрасти між темними 

масами та фактурами за допомогою різців. Частина митців зверталася до 

технік літографії та монотипії, проте від 1970-х років актуальності набуває 

техніка офорту. Така тенденція зберігається і в 1990-х роках (впливав 

розвиток європейської графіки та реакція графіків на політично-культурні 

обставини). Відновлення у графіці особливої образно-пластичної умовності 

призводить до переваги естампної графіки над неестампною. 

Важливим чинником у формуванні графіки Львова була творчість 

Олени Кульчицької та Леопольда Левицького, які запропонували для 

наступного розвитку графіки низку нових ідей. Художник-графік Ярослава 
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Музика дотримувалася фольклорної та побутової тематики. Різні за творчими 

пошуками, але об’єднані тематично з натурою естампи С. Гебус-Баранецької, 

О. Дуфанця, З. Кецала, З. Куликовця, І. Крислача, І. Остафійчука, 

М. Падовського, М. Яціва. Власні моделі світобачення створюють графіки 

Є. Безніско, І. Боднар, М. Старовойт, В. Черкасов. Для львівської графіки 

1970-х років характерним стало розкриття психологічного стану персонажів. 

У всіх авторів помітно зміщується акцент на експресію внутрішнього світу 

[186, с. 72—80].  

Українська графіка 1970-х років характеризувалася захопленням 

технікою лінориту та частково деревориту. Офорт був присутній менше, у 

творчості графіків Василя Касіяна, Михайла Дерегуса. Створені серії 

ілюстрацій до літературних творів у техніках станкової графіки пройшли 

процес реформування графічної мови. Книжкова графіка використовувала всі 

можливості графіки станкової, художники застосовували ефекти, стилістику, 

технічні прийоми при ілюструванні книг. Співіснування станкової та 

книжкової графіки було гармонійне та нерозривне.  

Захоплення графіків певними техніками графіки частково 

продиктоване захопленням естампами з Мексики (літографія і офорт 

залишалися у меншості). Доволі вплинула на розвиток графіки виставка 

мексиканських митців «Майстерні народної графіки» (1955 р., м. Москва) 

[102]. Пояснити таку орієнтацію на мексиканську графіку можна тим, що 

багатьом таким творам була властива монументальна та лапідарна пластична 

мова. Своїм лаконізмом вона мала перевагу над «протокольністю» і 

різновидністю графічних аркушів багатьох радянських митців того періоду. 

Формуванню стилю української графіки сприяло зростання популярності 

техніки ліногравюри. У період 1960 — 1980-х років естампна графіка 

домінувала над неестампною (пастель, олівець, туш).  

У львівській графіці 1970 — 1980-х років усе частіше розширювалися 

змістові рамки та змінювалась образна структура. Актуальним стали пейзаж і 

натюрморт. Від 1970-х років львівські графіки знайшли можливість 
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включити неформальні експерименти в книжкову ілюстрацію та станкову 

графіку. Серед них митці старшого покоління: Євген Безніско, Маріон Ілку, 

Софія Караффа-Корбут, Іван Крислач, Мирон Яців. Середнього: Олександр 

Аксінін, Ігор Боднар, Іван Остафійчук, Богдан Пікулицький, Богдан Сорока, 

Юрій Чаришніков. Зростає зацікавлення до зображення схематично-

ілюстративних образів.  

На формування образотворчого мистецтва 1980-х років впливала 

науково-технічна революція. Це позначилося на виборі тематики естампів. 

Простір графічних творів стає абстрагованим, з’являються складні контексти. 

Це простежуєм в ілюстраціях до поезій А. Ахматової, О. Блока, М. Цвєтаєвої, 

В. Маяковського, Т. Шевченка, Б-І. Антонича. Функції станкової та 

книжкової графіки уподібнилися. Також відбувся злам на користь малого 

розміру естампів. Станкова графіка почала набирати характеру камерності. 

Відтоді свій початок бере «мала графіка», або «мініатюрна графіка». 

Різновидом малої графіки став екслібрис, який у графіці львівських митців 

кінця 1980 — 1990-х років швидко набув популярності. Мистецтво 

книжкової графіки відокремлювалося від станкової. Естампи все більше 

набували зміни графічної мови та засобів. Лінорит поступово почав втрачати 

свої панівні позиції, натомість популярності набували різні види офорту та 

літографія. Захоплення офортом і гіперреалізмом притаманне для мистецтва 

кінця 1980-х і 1990-х років [184, с. 2—54; 186, с. 70—82]. 

Науковець О. Авраменко в аналізі графіки 1980-х років дійшла 

висновку: «Легко увійшли до неї кінематографічні прийоми «напливу», 

порушення оптичного «прицілу», злиття романтичного бачення з 

раціональним монтажем, створення простору… Можна виокремити 

декоративний напрям у графіці, тісно пов’язаний із фольклорною тенденцією 

через символічне тлумачення кольору, форм та явищ, а також формотворчі 

пошуки монументального й станкового видів мистецтв. Монтажні засоби 

компонування, які часто траплялися в станковій графіці, використовувалися в 
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живопису й навіть проникали в скульптуру, знайшли своє місце і у 

книжковій ілюстрації» [142, с. 552]. 

Значний вплив на графіку мав розвиток кіно. Синтез таких мистецтв 

творив нові можливості для графіки. На основі співпраці режисера 

С. Параджанова та графіка Г. Якутовича виявляємо захоплення митцями 

історичною та етнографічною тематикою. Відзначимо, що загалом мистецтво 

1980-х років, зокрема графічне, усе більше орієнтувалося на творчу свободу. 

Змінилися вподобання до графічних технік на користь офорту та 

експериментів на його основі. Безперечно, розвиток книгодрукування, 

зокрема ілюстрації, мав значний вплив на станкову графіку. Класики 

української графіки, зокрема В. Касіян (Київ), часто зверталися до лінориту 

(притаманно для графіки 1970-х і 1980-х років). На творчу діяльність 

львівських митців вплинули графічні роботи київських авторів Георгія 

Якутовича (а також Сергія Якутовича) і Григорія Гавриленка.  

Майстер графічної книжкової ілюстрації Григорій Гавриленко став 

представником українського мистецтва, зорієнтованого на модерністичну 

традицію. Серед його творчого доробку згадаємо ілюстрації до видань «Vita 

Nova» А. Данте (1964 р.), «Доробок» М. Бажана (1979 р.), «В їжаковім 

вітряку» М. Стельмаха (1956 р.), «Лірика» О. Пушкіна (1987 р.), «Чіпка» 

П. Мирного, «Сліпий музикант» В. Короленка. Особливу увагу автор 

приділив кольоровому лінориту, здебільшого це ілюстрації до народних 

казок, а також окремі станкові аркуші. Автор віддає належне реалізму, але 

захоплення абстракціоністами К. Кандинським, В. Малевичем, 

П. Мондріаном знаходить свою рефлексію у його творчості. Офорти 

«Беатріче» (іл. 2.1.1), «Дві жінки в природі» автор моделює особливою 

сітковою манерою. Георгій Гавриленко мав значний вплив на митців України 

[49; 108, с. 141].  

Вагомим здобутком національної культури стала графіка Георгія 

Якутовича. Його естампи, виконані у техніці лінориту, «Аркан» (1960 р.) 

(іл. 2.1.2), «Марія Іллю» (1986 р.) (іл. 2.1.3), «В лісі» (1988 — 1989 рр.), 
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«Чаклунка» (1990 р.) (іл. 2.1.4) засвідчують захоплення автора традиційно-

побутовою тематикою. Моделювання форми за допомогою штрихів різця, 

динаміка руху постатей, силуетна зібраність персонажів творять впізнавану 

стилістику митця. Вплив особливої манери Георгія Якутовича простежуємо в 

естампах львівського графіка Миколи Опанащука. 

Сергій Якутович (син Г. Якутовича) досконало володів різними 

технічними засобами графічного мистецтва, зокрема технікою офорту. Від 

1990-х років він займає активну політичну позицію, співпрацює з 

видавництвами, ілюструючи М. Гоголя «Тарас Бульба» (2002 р.), «Вечори на 

хуторі біля Диканьки» (іл. 2.1.5), «Україна, сторінки історії» (1988 — 

1991 рр.), «Незавершений проект Сергія Якутовича. Мазепіана»  (2005 р.). 

Відзначимо сильний вплив графіки Георгія та Сергія Якутовичів на митців 

України, зокрема, на львівських графіків [7, с. 162; 183].  

Народну тематику та символіку використовують у екслібрисах 

О. Дуфанець, М. Курилич, І. Катрушенко, Б. Сорока. Тематика творів 

Л. Левицького та Я. Музики знайшла продовження у творчості графіків 

І. Остафійчука, Б. Сороки. Їхнє звернення до слов’янської міфології та 

народних звичаїв набуло нового філософського трактування. Проблему 

збереження давніх традицій та широкий діапазон творчості спостерігаємо на 

основі доробків Євгена  Безніска, Олекси Дуфанця, Зеновія Куликовця, 

Генрієтти Левицької, Мирона Яціва, а також митців середнього покоління — 

Бориса Дроботюка, Івана Остафійчука, Богдана Сороки [184, с. 2—4; 186, 

с. 80—82; 188, с. 269—289].  

Від 1980-х років Ірина Соболєва активно працювала в техніці 

ліногравюри. Художниця створила свою систему зображальних засобів, 

орієнтовану на достовірність зорового образу, у циклах ліногравюр «Жінки 

Туркменії», «Карпатська сюїта», «Зустріч зі Львовом», «Архітектура 

Львова». Головною тематикою творчості стали пейзажі Львова та Карпат. 

Значна частина її праць присвячена темі урбаністичного пейзажу.  
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У серії літографій (іл. 2.1.6) авторка використала реалістичне 

трактування пейзажів Львова з оптичною ілюзією вигнутого простору, яке 

притаманне для мистецтва оп-арту. Цей факт підтверджує, що графіки, які 

працювали впродовж 1990 — 2000-х років, активно зверталися до здобутків 

світового мистецтва.  

У ліногравюрах «Екслібрис ФСП» (іл. 2.1.7), «Каплиця трьох 

святителів» (іл. 2.1.8), «Церква Андрія. Львів» І. Соболєва використала 

нетрадиційний технологічний підхід. Площинне трактування об’єктів 

доповнила перехресною фактурою різця. Якщо літографії виконані в чорно-

білому варіанті, то лінорити авторка друкувала і в кольорових варіантах 

(охра, зелений, синій, чорний) [117; 240]. 

Переосмислення національних традицій і наслідування народного 

мистецтва притаманне творчості львівського графіка Мирона Яціва. Митець 

надавав перевагу площинному трактуванню естампів. Складну ритміку 

вибудовував на основі плям, різних за розміром і конфігурацією. У 

національній тематиці графік використовував образи гетьманів, князів, 

козаків. У екслібрисах автор вміло поєднував шрифти із символами та 

задуманим зображенням (така стилістика притаманна і для листівок, 

ілюстрацій до журналів «Дзвін» (1990 — 1995 рр.), «Франкова криниця» 

(1991 — 1996 рр.), «Курортний вісник» (1990 р.), «Літопис Червоної Калини» 

(1991 — 1995 рр.), «Літературний Львів» (1991 р.), «Малі друзі» (1995 —

 1996 рр.), «Народознавчі зошити» (1995 — 1999 р.). Основою усіх творів 

Мирона Яціва стала бездоганно продумана композиція та лаконічність. Після 

1990-х років художник здебільшого звертався до створення екслібрисів (для 

Володимира Яніва, Ірини Банах-Твердохліб, Володимира Барагури, Михайла 

Ганущака, Софії та Ярка Скрипників). Графік у ліноритах «Пл. Ринок» 

(іл.  2.1.9), «Львів. Три вежі» зобразив ритміку міста, у естампах «Князь 

Володимир» (іл. 2.1.10), «Ярослав Мудрий» (іл. 2.1.11), «Чигирин 17 

століття» висвітлив історичну тематику. Мистець створив серію портретів 

культурно-мистецьких діячів, серед яких «Портрет І. Труша» і «Портрет 
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В. Кубійовича» позначені загостреними стилізованими масами тіней, що 

створює психологічну напругу. Мирон Яців виробив власну естетичну 

концепцію, з якою увійшов у графічне мистецтво другої половини ХХ 

століття [46; 186, с. 75; 187; 188, с. 269—289]. Звертався до фольклорно-

історичної тематики. Рефлексію його творчості простежуємо в працях 

Є. Безніска, О. Дуфанця, М. Ілку. 

Найуживаніша техніка ліногравюри у працях 1970 — 1980-х років 

вплинула на подальший розвиток графіки та формування стилістичних 

особливостей естампів 1990 — 2000-х років. Митці використовували 

узагальнювальні декоративні плями, створювали контрасти між темними і 

світлими масами, формували сірі партії тонів за допомогою фактур від різців 

[80]. 

У цьому контексті проаналізуємо творчість львівського графіка Івана 

Крислача. У його доробку праці 1980-х років «Автопортрет» (1981 р.), 

«І. Вишенський» (1983 р.), «І. Котляревський» (1983 р.), «С. Крушельницька» 

(1983 р.), «Леся Українка» (1983 р.), «І. Франко» (1983 р.), «За Україну, за її 

волю» (1990 р.), «Андрей Шептицький» (1991 р.), «Йосиф Сліпий» (1991 р.). 

Аналізуючи ці твори, спостерігаємо звернення автора до історичної 

тематики. Окрім лінориту, графік працював у техніці офорту («Діди наші», 

1972 р.), деревориту, акватинти, акварелі, гравюри на картоні («Село моє 

рідне», 1975 р.), літографії («Руська трійця», 1987 р.), гравюри на пластику 

(«Крути», 2008 р.). 

Перші екслібриси І. Крислач створив у техніці лінориту, та згодом 

перейшов на пластик. Автор шукав свій стиль на основі поєднання 

орнаментів і мотивів українського бароко. Національна та історична тематика 

стала домінантою у творчості митця. 

Аналізуючи екслібриси І. Крислача, знаходимо елементи пейзажу, 

доповнені довільними геометричними формами обрисів естампів. У 

екслібрисах «Шевченкіана Ореста Лаврука», «Музей Олени Кульчицької у 

Львові» поєднано фраґменти пейзажу, архітектурних елементів, портретів. 



 60

Такі графічні твори стилізовані та наближені до узагальнених композицій 

[59, с. 1—95; 234]. 

Екслібрис «М. та О. Керницьких» (1989 р.) (іл. 2.1.12) та «І. Вакарчук» 

(2004 р.) вказує на те, що мотиви, естетика, композиційні прийоми в естампах 

залишаються незмінними та притаманні митцям 1980-х років. Композиції 

збагачені орнаментикою українського бароко та стилізованими мотивами 

(лінійними ритмами). Кожен з наведених екслібрисів має складну 

конфігурацію зовнішніх обрисів, автор штрихами різця згрупував сірі партії 

тонів, надавши ліногравюрам динамічного руху. Серед тем, що цікавлять 

автора, історичні, релігійні та казково-міфологічні. Манера та трактування 

естампів вказує на те, що І. Крислач звертався до своїх історичних коренів і 

художніх традицій, зберігаючи актуальність. 

Презентовані на виставках твори Зеновія Кецала відзначають високим 

рівнем виконання. Графік володів найрізноманітнішими техніками станкової 

графіки (дереворит, лінорит, офорт, акватинта, резерваж, суха голка, мецо-

тинто, літографія). Твір «Сільський натюрморт» (іл. 2.1.13) у техніці мецо-

тинто вказує на звернення автора до технологічно складних способів 

створення естампів. Графік часто зображає пейзажі: лінорити «Бойківський 

пейзаж», офорти «Осінній вид Карпат», «Липа Т. Шевченка в Седневі» 

(іл. 2.1.14), сухі голки «Гори димлять», «Поліський пейзаж», резерважі 

«Рибальські сіті», «Балтійські кораблі» (іл. 2.1.15).  

Упродовж 25-ти років (від 1963 р.) художник очолював секцію графіки 

Львівської організації СХУ, а його майстерня була мистецьким осередком, 

відкритим для багатьох молодих графіків. Завдяки мистцеві львівська графіка 

набула виразних ознак мистецької школи з реґіональними особливостями 

[81; 98; 153]. 

У своїй творчості Олексій Дуфанець дотримувався інших орієнтирів — 

на роботи М. Бутовича, П. Ковжуна, С. Гординського — класиків модерної 

книжкової ілюстрації. Станкові ілюстрації за мотивами новел В. Стефаника 

«Сини», казки І. Франка «Заєць і Ведмідь» (іл. 2.1.16), Л. Костенко 
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«Мандрівники серця» наповнені звучанням образу за допомогою сюжетної 

алегорії, декоративності композицій, виразних народно-епічних персонажів. 

Мистець надавав перевагу творам, у яких присутня тематика землі, проблема 

родини, народної долі. У працях «Ми такого жучка йдемо, що кінця му не 

знайдемо» (іл. 2.1.17), «Мавка-весна», автор використовує площинне 

трактування, єдність змісту і форми стало естетичним орієнтиром, спонукало 

до пошуку зв’язків народної тематики та декоративної форми в мистецтві. 

У переломний період 1980 — 1990-х років О. Дуфанець від сюжетів 

гаївок, вертепу (цикл «Різдвяно-новорічні традиції») переходить до 

портретів. Від 1990-х років низка створених «Знайомих профілів» вказує на 

те, що переорієнтація мистців на нові постмодерні віяння не завжди мала 

вплив на стилістику і тематику [3, с. 1—5; 58].  

Від 1970-х років у техніках станкової графіки працює львівська 

художниця Генрієтта Левицька. Розкриттям тематики людини та її місця у 

світі наповнена її творчість і у 1980-х роках. Часто вона звертається до 

літографії та офорта (іл. 2.1.18). Розроблення нових композиційних прийомів 

спостерігаємо впродовж 1970-х років у творчості О. Аксініна, 

В. Дем’янишина, В. Онусайтиса, Б. Пікулицького, В. Пінігіна, які працювали 

над збагаченням пластики естампів. Творчі пошуки львівських графіків 

поступово доповнює авторська імпровізація [184, с. 2—54; 186, с. 92—95; 

235]. 

Новації привніс у графіку Львова Маріон Ілку. Його композиції 

побудовані на етнічних засадах пластичного мислення. Автор зберігав 

орієнтацію на своїх педагогів Й. Бокшая, А. Ерделі, А. Коцки, 

Д. Довбошинського та Р. Сельського. Спільну естетику, композиційні 

знахідки, мотиви простежуємо в ліноритах, поміж яких «Вчись, синку, на 

благо людям» (іл. 2.1.19). Чорно-білі ліногравюри мають спільну манеру 

трактування портретів персонажів, одягу, сцен побуту з ліногравюрами 

Є. Безніска, О. Дуфанця (мистців, чия творчість розвинулася на зламі 1980 — 

2000-х років). Відмовившись від складного сюжету, художник піддався 
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впливу поширеної у 1990-х роках техніки монотипії. Використавши її 

можливості в поєднанні з довільним графічним рисунком, М. Ілку створив 

портрети «Без назви». Такі експерименти вказують на те, що постмодерні 

впливи ставали все більш відчутними, художники частіше створювали 

естампи, самостійні за своїм призначенням [100]. 

Період 1980 — 2000-й став плідним у творчості Є. Безніска. Його 

офорти до поеми Лесі Українки «Одержима» сповнені відчаєм, емоційною 

напругою. Автор розкрив внутрішній світ хаотичними штрихами по темних 

силуетах, підкреслив стан загального божевілля. Естетично інші ілюстрації 

до творів В. Стефаника «Пістунка», «Межа» (виконані в техніці чорно-білого 

або кольорового лінориту), Т. Шевченка «Ой не п’ють пива, меди...» 

(іл. 2.1.20). Керуючись сюжетами написаних творів Є. Безніско використав 

фольклорну та побутову тематику. Порівняно з офортами-ілюстраціями, у 

ліноритах графік змальовує персонажів з характерними впізнаваними 

рисами. Героїв композиційно розміщував у інтер’єрах сільських хат, у деяких 

аркушах формує умовне середовище та викидає зайву деталізацію. Ритмічне 

розташування ліній і плям зі збереженням предметності притаманне всім 

ліноритам графіка [137; 156].  

Євген Безніско працював над серією портретів: «Лесь Курбас» 

(іл. 2.1.21), «Наталія Кобринська», «Олег Ольжич», «Іван Миколайчук». 

Захоплення динамічним штрихом, великим поділом площин на світлі і темні 

партії доповнилися яскравими кольорами. Графік узагальнив фон і 

використав фактуру дрібного штриха для збереження акценту на обличчях. 

Можемо відзначити довільне трактування портретів історично-культурних 

діячів залежно від особливостей їхнього характеру (у 1980-х роках 

зберігалася строга симетрія з виразною декоративністю, з певною 

ідеалізацією персонажа) [4; 156]. 

Звертався Є. Безніско і до техніки монотипії. У ілюстрації до твору 

І. Франка «Захар Беркут» графік сміливіше використав абстрактне 

трактування простору зображення. Сама техніка виявилася технологічно 
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легшою та надавала інші можливості для розкриття особливостей матеріалу 

(несподівані фактури, динаміку руху мазка). Усе вказує на те, що автор не 

обмежував себе технологічним процесом, вів пошуки технічного виконання 

залежно від обраної тематики. Така різновекторність притаманна митцям 

1990 — 2000-х років.  

Звертався до фольклорної тематики художник Зеновій Куликовець. 

Манеру кубофутуристичного трактування, розкладання об’єкта на 

геометричні складові простежуємо в працях «На Івана Купала» (іл. 2.1.22) та 

«Ой, то не Зоря...» із серії «Українські народні пісні». Відзначимо звернення 

автора до техніки м’якого лаку (надалі мистці повністю відмовилися від 

використання цієї техніки), а також працював у техніці монотипії.  

Розкриттям соціальних і духовних явищ наповнена творчість Івана 

Остафійчука. Його тематичні пошуки перепліталися з здобутками класиків 

української літератури. Твори «Із серії Дилеми №1» (іл. 2.1.23) та 

«Дилеми №2» (1975 р.) (іл. 2.1.24) ілюструють стилістичні пошуки автора. 

Графіка І. Остафійчука наповнена формальними пошуками. Захопленням 

фольклором і вироблення власної ідейно-образної системи спонукало до 

інтерпретацій дійсності. Згодом автор звертався до концепції людини 

Ренесансу та гармонії з природою. Авторська інтерпретація стильових засад 

неоконструктивізму виводить І. Остафійчука в ряд митців 1980-х років, які 

сприяли появі нових творчих постатей у львівській графіці періоду 1990-х 

років [186, с. 84—87; 188, с. 291—295]. 

До тематики фольклору також звертаються і інші графіки — 

Р. Безпальків, І. Боднар, Я. Нечай. Спільною для них була інтерпретація 

фольклору з нестандартними образами при оригінальній образно-пластичній 

концепції. З часом львівських графіків усе більше цікавлять теми 

протистояння, загрози людини та світу. Для вирішення таких образно-

пластичних завдань митці звертаються до техніки літографії. Вона дозволила 

розширити зображальний діапазон [184, с. 2—54; 186, с. 88—92].  
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У 1980-х роках спостерігаємо захоплення жанром пейзажу — 

В. Бунов, Д. Довбошинський, І. Катрушенко, З. Кецало, З. Куликовець, 

М. Старовойт. Мала графіка все більше виборює своє місце. У 1980-х роках 

формується нова поліваріантна образна структура тематичних композицій. 

Так відбувається поступове переосмислення художніх завдань. До техніки 

лінориту звертаються М. Яців, Б. Сорока, Д. Парута. У техніці літографії 

працювали О. Дергачов, В. Забейда, Б. Мусієвський, Ю. Чаришніков, у 

техніках офорту — Б. Дроботюк, З. Куликовець, В. Онусайтис. Експерименти 

в техніках станкової графіки призвели до появи нових образно-пластичних 

ходів. Важливо відзначити, що техніка монотипії посіла свою нішу у 

творчості митців М. Барабаша, Є. Безніска, І. Боднара [12, с. 373—387; 184, 

с. 2—54; 186, с. 95—104]. 

У згаданій монографії «Львівська графіка» Роман Яців підсумував: 

«Як цікаве і значне мистецьке явище львівська графіка помітно збагатила і 

збагачує скарбницю сучасної української культури. Вона не просто 

привносить в українську графіку нові змістові (формальні) ідеї, а впливає на 

її загальний образ, пропонує дальші шляхи розвитку. Своєрідність львівської 

графіки — не в звичайному збереженні успадкованих духовних цінностей, а 

в поглибленні усіх ланок мистецького досвіду Львова — міста, яке постійно 

відчувало на собі вплив культур Заходу і Сходу…» [186, с. 118]. 

Митці у львівській графіці розширяли тематичний діапазон. Усе більше 

після 1980-х років бачимо зрушення у виставковій діяльності, відбувалася 

«Виставка львівського аванґарду» (1986 р.). Свобода експозицій і відкритість 

до авторських концепцій, врахування світового досвіду призвели до перших 

поштовхів незалежності мистецтва. На другий план почала відходити 

фольклорна тематика. Гостро висвітлювалася історична тема та релігійна. 

Нове покоління митців почало використовувати мотиви народної культури. 

Графіка кінця 1980 — 1990-х років виконує більше функцій, ніж у попередні 

роки. У творчості графіків 1990-х років важливого значення набули 

загальнолюдські та локально-національні теми. 
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Мистецтво графіки львівських авторів кінця ХХ століття стало 

складовою частиною образотворчого мистецтва України. Відновлення 

мистецьких зв’язків зробило поступ у розвитку станкової графіки 1990-х 

років. Митці розширили свій технічний спектр у графічному мистецтві, 

урізноманітнили стилістичні пошуки. Нова ґенерація митців підтримує 

активну тенденцію введення Львова у міжнародний культурний дискурс. 

Свій власний шлях у мистецтві обрали львівські графіки О. Аксінін, 

В. Дем’янишин, О. Денисенко, В. Забейда, Б. Мусієвський, В. Онусайтис, 

І. Остафійчук, Б. Пікулицький, Р. Романишин, Б. Сорока [12, с. 373—387].  

Станкова графіка — це вид мистецтва графіки, який поєднав в собі 

рисунок і складний технологічний процес. Як і в інших видах образотворчого 

мистецтва, у графіці 1980 — 1990-х років, рисунок набував домінантного 

характеру та став основою естампу. Графічному рисунку, тиражованому у 

різних техніках, притаманна схематичність з умовним трактуванням та 

раціональним опрацюванням предметів. Основним компонентом твору, окрім 

рисунку, стала композиція, яка надала гармонійності відбитку та 

підпорядкувала всі елементи цілісності площини. Композиційна рівновага 

втримувала простір через вдале розташування основних мас композиції 

естампа. Важливе значення в графіці відіграла специфіка технік, використані 

прийоми а також графічні матеріали. 

 

2.2 Подолання наслідків ідеології соцреалізму та формування нових 

мистецьких осередків у Львові 

Постановою ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 року «Про перебудову 

літературно-художніх організацій» у Радянській Україні, як і на всій 

території Союзу, було одночасно ліквідовано всі мистецькі об’єднання. З 

відтоді почалося насильне впровадження соцреалізму як єдиного напрямку 

мистецтва (засновники — Віталій Комар і Олександр Меламед) [1; 2; 139, 

с. 127]. Спілка художників стала тією організацією, що забезпечувала чітке 

виконання всіх вимог влади [139, с. 51; 144, с. 8, 106]. В Україні соцреалізм 
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не набув популярності, як у Росії. Це спричинило в майбутньому 

багатовекторність українського мистецтва кінця ХХ століття [142, с. 8; 148]. 

Тоталітарний режим набирав обертів не лише в Україні, але й на теренах 

Європи в Італії, Іспанії, Німеччині. Політична ідеологія все більше входить у 

повсякденне життя а також у мистецтво [1; 2; 50]. 

Перетворення арт-організацій у єдину — Спілку художників дало 

змогу контролювати все, що відбувається у культурі та мистецтві. У державі 

категорично заперечувалося існування аванґарду. Монополістична ідеологія 

насаджувала соцреалізм як єдиний вірний шлях розвитку усіма можливими 

методами придушували будь-які вияви інакодумства. Соціалістичний реалізм 

— це не територіальне явище, його розгалуження можна побачити і за 

межами Радянського Союзу [139, с. 57—60; 142, с. 8]. Україна опинилася у 

ізоляції і на стадії мистецького застою [83; 149, с. 60—61].  

Для того, щоби відстежити ключові проблеми ідейно-формальних 

суперечностей у працях львівських графіків другої половини ХХ століття, 

необхідно повернутися до контексту розвитку українського модерну 

довоєнного часу. Перші два десятиліття ХХ століття у Львові 

ознаменувалися формуванням і розвитком течії «сецесії» як стильової 

мистецької тенденції. З роками це явище розвинулося в стильові модерні 

течії. В Україні реалізували себе П. Ковжун, В. Кричевський, О. Кульчицька, 

О. Новаківський, М. Сосенко, І. Труш [139, с. 55]. У цей час проходить 

формування концепції «українського стилю» і на стадії теоретичній, і 

практичній. У країнах Європи модерн органічно поєднав основні риси стилю: 

пластику ліній, асиметрію, орнаментальність, символізм. Радянська влада, 

з’єднавши східні і західні землі, усіма можливими методами намагалася 

вплинути на художників. Рятуючись від цього, частина митців змушена піти 

в підпілля або емігрувати в найближчі країни [139, с. 57; 142, с. 510—557].  

Відбулася переорієнтація естетичних цінностей суспільства. Течії 

модернізму виникли як реакція на події або спротив на складні історичні 

обставини Першої світової війни, що призвело до наближення мистецтва до 
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політики [93; 139, с. 17—20]. Митці дотримуються двох напрямів: одні 

зорієнтовані на збереження національно-культурної ідентичності, інші 

схильні до європейських культурних процесів (модерну) [139, с. 23]. Таким 

чином, створені групи підпадали під нові впливи різних мистецьких 

напрямків. Художні досягнення в графіці, яка розвивалася в період модерну, 

сформувалися новим цілісним явищем в українському мистецтві. Львівська 

графіка самостійно розвивалась у контексті ідей модерну. У ній зосередилися 

західноєвропейські течії мистецтва модерну, символізму, експресіонізму, 

футуризму, сюрреалізму. Митці активно експонували на виставках графіку 

ужиткову та станкову, екслібриси, плакати. Високий рівень у графіці 

здобували завдяки навчальним закладам Києва, Одеси, Харкова та 

мистецькій студії О. Новаківського у Львові [142, с. 15]. Модерн в 

українській графіці початку ХХ століття почав утворювати мистецький 

прошарок, де розвивалася станкова графіка, книжкова, плакатна, ужиткова 

[142, с. 132]. 

На початку 1930-х років на території Західної України діяли мистецькі 

організації: Гурток діячів українського мистецтва (1922 — 1931 рр., 

організував П. Холодний, М. Голубець), Спілка праці українських 

образотворчих митців (1941 — 1944 рр.), «Artes» (1929 — 1935 рр.), «Руб» 

(1932 — 1936 рр., засновник О. Новаківський), «Українське товариство 

прихильників мистецтва» (1930 — 1939 рр.), Асоціація незалежних 

українських митців (1931 — 1939 рр., засновники С. Гординський, 

П. Ковжун, Я. Музика, М. Осінчук). Митці зберігали тісні зв’язки з 

емігрантами в угрупуваннях «Спокій» (Варшава, 1927 — 1938 рр.), «Зарево» 

(Краків, 1933 — 1936 рр.) [139, с. 53]. 

Протягом першої третини ХХ століття бачимо спроби українського 

мистецтва влитися в європейські тенденції, які хоча й на короткий термін, 

але були досить успішними [139, с. 36—37]. Українські митці завдяки 

активним контактам посіли провідні місця в мистецтві аванґарду Європи 

першої третини ХХ століття. Серед художників, які, використовували у своїй 
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творчості кубофутуризм, були О. Архипенко, О. Богомазов, О. Екстер, 

К. Малевич (засновник супрематизму), В. Татлін (засновник 

конструктивізму) [130; 139, с. 27; 142, с. 124—127].   

У роки масових репресій в Україні (1930 — 1950-ті ) зародилося нове 

покоління культурних діячів. Смерть Сталіна (1953 р.) стала переломним 

моментом, у цей час українське мистецтво пережило поступ, який вплинув на 

його майбутнє. З приходом «хрущовської відлиги» у 1956 — 1960-х роках 

культура переходить в динамічну стадію. Мистецтво періоду «відлиги» 

позначене появою плеяди художників-графіків С. Адамовича, А. Базилевича, 

О. Губарєва, О. Данченка, Г. Зубковського, В. Куткіна, Н. Лопухової, 

Г. Малакова, І. Селіванова, Г. Якутовича. Митці зверталися до технік 

лінориту й деревориту. З відродженням графіки тісно пов’язане відродження 

книги [1; 2; 83; 87; 121; 125; 139, с. 76; 148].   

Незважаючи на послаблення тоталітарного режиму, за ґратами 

опинилося багато представників творчої інтелігенції, серед них брати Богдан 

і Михайло Горині, Опанас Заливаха, Михайло Осадчий. Здебільшого митці 

не дотримувалися певного стилю, а синтезували відомі стилістичні елементи, 

щоби створити нове. Паралельно із цими подіями, у країнах Європи 

мистецтво набирає нових форм і стилістичних напрямів. Нонконформізм 

другої половини ХХ століття значною мірою вплинув на мистецтво України 

початку ХХІ століття. У період 1972 — 1986 років розгорнувся 

дисидентський рух. Соцреалізм, не виправдовуючи себе, потроху почав 

відходити в минуле, у період всебічного «застою» на початку 1980-х років 

ситуація досягає свого піку.  

Закриті форми протесту та відвертого бунтарства окреслилися в 

термін «нонконформізм», що проявився у творчості львівських митців 

Олександра Аксініна, Карла Звіринського, Ярослави Музики, Богдана Сороки 

та багатьох інших [1; 2; 125; 139, с. 68—72]. Постмодерні тенденції 

поширилися від кінця 1980-х років коли у світі вже помітними стали кризові 

ознаки. На противагу радянському підходу, перед західними митцями 
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постала інша проблема. Постмодерний еклектизм переплітався з 

повсякденним життям. Ідеї постмодерну віддзеркалювали моральні 

проблеми. Новітня міфологізація стала однією з ознак постмодерного 

мислення [139, с. 116]. Наприкінці 1980 — у 1990-х роках відбувається 

відродження втрачених за роки ізоляції мистецьких напрямів, де в 

загальнокультурному контексті митець використовує традиційні елементи в 

поєднанні із сучасними експериментами. У 1990-х різновекторне 

спрямування простежується і в зародженні та розвитку сучасного мистецтва, 

і в стильових особливостях графічних творів. Графічне мистецтво кінця 

ХХ століття відзначалося сучасним сприйняттям, взаємодією національних 

традицій і європейського спрямування. Українська графіка 1990-х років ХХ 

століття увібрала в себе спрямованість попередніх років та вплинула на 

розвиток мистецтва, що протягом наступних років не втратило своєї 

актуальності. Від 1991 року Україна активніше підпадала під культурний 

вплив Європи, тому виникла дилема засвоєння нового досвіду. Такі тенденції 

сприяли новій хвилі розвитку української культури та мистецтва [56; 139, 

с. 9—15, 36, 56].  

Кінець 1980-х — початок 1990-х років характеризується як час 

повернення забутих праць художників-емігрантів, їх репрезентують у 

Національному музеї  ім. А. Шептицького та Львівському палаці мистецтв 

(С. Гординський 1989 р., Е. Козак 1990 р., Я. Гніздовський 1990 р.). 

Відбуваються перші виставки «Відродження» (м. Львів), «Імпреза» (м. Івано-

Франківськ), «Презентація» (м. Хмельницький), «Хутір» (м. Київ, Львів), 

«ПАН-Україна» (м. Дніпропетровськ), які розкрили різну стилістику в течіях 

сучасного мистецтва України. 1998 року відбулася масштабна мистецько-

культурна акція «Мистецтво на зламі тисячоліття» за підтримки Львівської 

академії мистецтв і фінансової підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження». У рамках проекту відбулася конференція «Мистецтво 

періоду тоталітаризму в Центрально-Східній Європі з віддалі часу». 

Відбулося відкриття циклу виставок: «Європа, Європа…» (1994 р.), 
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«Москва — Берлін: Берлін — Москва» (1995 р.), «Мистецтво і влада» 

(1996 р.). Очевидним стає те, що формування нової мистецької школи стає 

неминучим. Подолання наслідків ідеології та відродження національних 

традицій сприяло відкриттю нових форм у мистецтві. Нова ґенерація, 

обізнана з усіма творчими знахідками в мистецтві, започатковувала нові [139, 

с. 96—97; 142, с. 10]. 

Мистецтвознавець Р. Яців охарактеризував тогочасне культурно-

мистецьке середовище як «відхід від практики ідеологічної «опіки» в сфері 

культури, часткове подолання стереотипів у сприйнятті понять традицій, 

суспільної заангажованості стали вирішальними у плеканні митцями власне 

естетичних проблем. Це посилило контактність локальних культурних явищ 

та їх інтеграцію у світовий культурний простір» [12, с. 381]. 

Відбувся активний пошук шляхів розвитку мистецтва в складних 

політичних умовах. Об’єктом практичного дослідження художників стають 

колір, форма, експерименти з матеріалами. Митці знаходили індивідуальне 

трактування символів і оперували найновішими технічними засобами 

(фотографією, кінематографом, сценографією). У ХХ столітті не лише 

мистецтво пережило складні часи, але й Україна перебувала в непростій 

політичній ситуації: перерозподіл територій, утиски національної 

самоінтидефікації, напади на українську державність [71; 83; 139, с. 141—

145; 142, с. 124—127]. Аналіз процесів, що відбулися, засвідчує, що 

мистецтво кінця ХХ століття навернулося до аванґарду. Він відіграв важливу 

роль, ставши проміжною ланкою від соцреалізму до постмодерну [139, 

с. 141—145]. 

З ініціативи іноземних партнерів відбулися акції «Постанестезія» 

(м. Мюнхен, Німеччина, 1992 р.), «Ангели над Україною» (м. Единбург, 

Шотландія,  1993 р.), «Степи Європи» (м. Варшава, Польща, 1993 р.), 

«Роксоланія» (м. Коеколаре, Бельгія, 1994 р.), «Поза простором і часом» 

(м. Бонн–Кассель, Німеччина, 1997 р.) та інші [139, с. 103]. В Україні одним з 

перших угрупувань стала група художників «Хоругви» 1990 року в 
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Тернополі. Першим головою був Дмитро Стецько й живописці та графіки 

Ігор Зілінко, Петро Мороз, Станіслав Ковальчук, Михайло Лисак, Михайло 

Николайчук та інші (більшість із цих учасників у 1980-х роках піддавалися 

репресіям). Їхні майстерні стали мистецькими полігонами для реалізації 

творчих задумів [52; 62, с. 64—73]. 

1986 року виникло перше незалежне мистецьке угрупування «Шлях» 

(Львів). Завданням організації став опір псевдоукраїнізації, конформізму. 

Художники використовували широкий спектр мистецьких напрямів і стилів. 

Серед учасників були сформовані митці: Я. Шимін, А. та П. Гуменюки, 

М. Красник, Ю. Кох, В. Кауфман. Діяльність «Шляху» налічує три виставки 

у Львові (1989 р., 1990 р., 1992 р.), у Києві (1991 р.), Любліні та Кракові 

(Польща), Харкові та Івано-Франківську («Імпреза — 93»). Володимир 

Кауфман став автором багатьох мистецьких акцій у Львові в 1993 — 1995 

роках [12, с. 376; 62, с. 96; 231].  

Від середини 1990-х актуальність ідей постмодерних напрямків 

вичерпується. Заміною став пошук нових мистецьких форм. Нові тенденції 

підтримували львівські автори у створених інсталяціях (набули поширення 

від кінця 1980-х років): Світлана та Ігор Копистянські, Сергій Якунін, 

Григорій Сидоренко, Володимир Кауфман, Владислав Костирко (в Івано-

Франківську — Юрій Іздрик, Анатолій Звіжинський, Мирослав Яремак та ін.) 

[139, с. 122—126; 166, с. 43—44]. Початки репрезентації візуального 

мистецтва в Україні внесли зміни до естетики категорій краси. З одного боку 

відроджувалися модерністичні течії, а з другого — популяризувалися нові.  

Галерея «Три крапки» (заснована 1988 р. у м. Львові на 

вул. Коперника) одна з перших у місті демонструвала мистецтво 

андеґраунду. 1990 року галерея провела дві масштабні акції —  «Дефлорація» 

та «Виставка до конгресу лікарів-українців». Ще одна галерея —  «Децима» 

(заснована у 1993 — 1994 рр., розташована на пл. Ринок у Львові, 

організатори Юрій Соколов, Вадим Козаков) — проводить 1993 року 

виставку графічних і живописних творів «Пошук примхливих зваб». У червні 
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1993 року з’явилася галерея «Дзиґа», яку організували члени Студентського 

братства м. Львова [166, с. 31—32]. 

В Україні політичні події стали поштовхом до нових самовиражень. 

Керівництво М. Горбачова з його політичною реформою «перебудови», 

лібералізації суспільного життя, владні перипетії призвели до появи низки 

культурологічних організацій. Як і в Європі, українські митці утворювали 

творчі осередки. Вони ставали противагою Спілки художників України. 

Важливою подією стало проголошення незалежності України актом від 24 

серпня 1991 року. Розвал ідеології призвів до значного піднесення у 

мистецькій сфері. Стали доступними світові художні здобутки, 

експериментальний напрям отримав потужний поштовх до розвитку в 

майбутньому [1; 2; 139, с. 96]. Важливим моментом для розвитку мистецтва 

стало відкриття фондів державних музеїв. Івано-Франківськ відзначився 

акцією 1989 року «Імпреза». Така подія почала гуртувати українських митців 

навколо національного мистецтва. Львів не відставав, і 1991 року відбулося 

відкриття бієнале сучасного українського мистецтва «Відродження», 

міжнародної виставки графіки «Інтердрук» (1990 р., 1992 р.) [40; 78; 139, 

с. 98; 231]. 

Виставки стали важливим засобами введення Львова до міжнародного 

культурного контексту та відновлення широких мистецьких зв’язків. 

«Інтердрук» 1990 року став першою виставкою графіки на території 

колишнього СРСР. Зв’язки з художниками та культурними інституціями в 

різних країнах світу дали можливість Українському незалежному центру 

сучасного мистецтва та Львівському музею історії релігії провести низку 

мистецьких виставок. Виставка «Інтердрук’92» засвідчила широкий спектр 

тенденцій у сучасному графічному мистецтві, різноманітність стилів і 

технічних прийомів. Львів представляли графіки Олександр Величко, 

Валерій Дем’янишин, Олег Денисенко, Іван Кравець, Володимир Пінігін, 

Ігор Подольчак, Євген Равський, Роман Романишин, Олег Тищук [40, с. 72]. 
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Реалізація виставок «Інтердруку» у мистецько-виставковій практиці Львова 

дала поштовх до нових інспірацій. 

Культурні традиції підтримала виставка «Відродження’91», 

складовою частиною якої стала графіка. Акція підтвердила статус Львова як 

мистецько-духовного центру України. Ідея виставки народилася в об’єднанні 

«Ґердан» 1990 року. Метою організаторів стала репрезентація новітньої 

мистецької школи скульптури, малярства, графіки українських митців та 

представників з діаспори. Такі мистецькі акції розкрили творчий потенціал, 

необхідний для органічного входження у світові мистецькі кола. Львівське 

постмодерністичне мистецтво стало помітним на європейських просторах. 

Більшість аванґардно спрямованих митців перейшли до абсолютизації 

образно-пластичних пошуків, абстрактних співвідношень форм, пошуку 

філософсько-естетичних образів. Бієнале «Відродження» засвідчило появу в 

різних містах України нових імен (у Львові активну участь взяли 

Б. Дроботюк, Б. Сорока, І. Біликівський, Н. Буряк, В. Забейда, О. Коровай, 

Л. Лебідь-Коровай, Б. Мусієвський, М. Опанащук, Д. Парута, Р. Романишин) 

[165]. Ці митці утвердили себе в ідеології нового часу. Так, новітнє графічно-

живописне вирішення притаманне роботам художниці Любові Лебідь-

Коровай, Ніни Буряк. Завдяки технічним знахідкам власну еволюцію естампу 

пройшов Роман Романишин.  

Складовою мистецького життя стали виставки «Імпреза — 93» 

(1993 р.), «Імпреза — Графіка» (2007 р.). Художники старшого покоління та 

мистці нової ґенерації мали поєднатися на основі впровадження нових 

пластичних форм. Період виставок «Імпрези» 1989 — 1993 років в Івано-

Франківську став часом краху насадженої ідеології та появи нових горизонтів 

для графіків. Учасниками стали графіки В. Гуменний, М. Король (Івано-

Франківськ), О. Коровай, М. Красник, Д. Маркелов, Д. Парута, Р. Романишин 

(Львів). Виставки такого напрямку мали на меті вести діалог між митцями 

різних країн і творити арт-конфронтації [77; 120, с. 3—10; 231]. 
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Слід згадати співпрацю київського угрупування «Погляд» (засноване 

1987 р.) і львівського «Шлях» (1988 — 1993 рр.). Перша виставка — 

«Погляд» — відбулася 1987 року, наступна — «Діалог крізь віки» (1988 р.). 

Львівська організація «Шлях» продовжила політику УНУМ і активно 

підтримувала контакти з митцями з-за кордону (1988 р. організація 

допомогла організувати персональну виставку Опанаса Заливахи). Серед 

учасників організації — Ю. Бойко, В. Кауфман, Г. Друль, Ю. Кох, П. та 

А. Гуменюки, М. Андрушук та інші [62; 106; 139, с. 99—100]. 

1988 року альтернативно у Львові створено Клуб українських митців 

(КУМ налічував 32 особи). Метою організації стала популяризація сучасного 

мистецтва (до складу увійшли: Б. Буряк, М. Демцю, В. Іванишин, О. Коровай, 

Д. Парута, В. Риботицький, С. Савченко, П. Сипняк, О. Скоп, В. Федорук, 

М. Шимчук, Я. Юзьків, Р. Яців). Організація започаткувала випуск часопису 

«Мистецькі студії» з 1991 року [62, с. 38—52; 106, с. 97]. Учасники КУМу 

організували цикл виставок і мистецьких акцій, серед них — міжнародні в 

Празі (1995 р.), Ґданську (1998 р., спільно з одеською організацією «Човен»), 

Щеціні (1999 р.), Вільнюсі (2001 р.). Представники КУМу виступали 

співорганізаторами багатьох мистецьких акцій разом з іншими 

угрупуваннями: перша виставка Бієнале українського образотворчого 

мистецтва «Львів’91 Відродження» (1991 р., Львівська картинна галерея), 

загальноукраїнський проект «Мистецькі клуби України» (1996 р., 

м. Хмельницький). Спільно з мистецьким комплексом «Палац мистецтв» у 

Львові розроблено ідею виставки Львівський осінній салон «Високий замок». 

Проведена КУМом низка заходів від 1989 року спричинила якісні зміни в 

культурно-мистецькому житті Львова [12, с. 376; 62; 88; 107; 139, с. 99—100].  

1996 року відкрито мистецький комплекс «Палац мистецтв». Його 

завданням став розвиток міжнародних контактів і взаємозв’язків між 

реґіонами України [139, с. 101]. У Львові виникає низка галерей: «Музей 

ідей» (1992 р.), «Дзиґа» (1993 р.), «Ґердан» (1995 р.). Серед львівських 

угрупувань слід згадати мистецьке об’єднання «Дзиґа» (заснували 
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студентські активісти 1993 р.), учасники якого активно підтримували 

андеґраундне мистецтво (Андрій та Петро Гуменюки, Володимир Кауфман, 

Євген Равський, Сергій Синіцин). Метою організації стає демонстрація 

синтезованих видів мистецтва. Від 1990-х років «Дзиґа» гуртує митців з 

України та Європи [62, с. 22—30].  

У місті творчо працювали митці Ігор Барабах, Володимир Богун, Ігор 

Дюрич, Роман Жук, Володимир Кауфман, Світлана та Ігор Копистянські, 

Володимир Костирко, Ігор Подольчак, Андрій Сагайдаковський, Ганна 

Сидоренко, Платон Сільвестров, Петро Старух, Юрій Соколов, Сергій 

Якунін [139, с. 119—128]. У літографічній майстерні працювали Зеновій 

Кецало, Іван Крислач, Ірина Соболєва та інші. За неповні 10 років художники 

Львова пережили півстолітній досвід аванґарду [166, с. 21—22; 186, с. 92—

101]. 

Загалом 1990-ті роки в графіці належать до постмодерної парадигми 

історії українського мистецтва. Львівська мистецька школа одна з шкіл, яка 

найбільше наблизилася до європейського мистецтва через своє географічне 

розташування. Серед митців Львова можна виділити три постаті, що 

відзначилися своєю безкомпромісністю і новизною: Євген Лисик, Роман 

Петрук, Володимир Бажай [139, с. 83; 166, с. 24—26]. Таким чином 

мистецтво набуло закономірного розвитку та органічно вписувалося в 

проблематику кінця ХХ століття. 

Виставка творів молодих львівських художників «Нові пропозиції» 

(1995 р.) згуртувала митців за віком (до 25 років). Така акція репрезентувала 

твори авторів, які уособлювали новації у творчості. Активними учасниками 

стали митці Іванна Онуфрик, Роман Опалинський, Володимир Стасенко, Ігор 

Романко та інші [140]. Для порівняння: 1984 року у Львові вже відбувалася 

«Виставка творів молодих художників Львова», де авторам визначали 

основні напрямки діяльності постановою ЦК КПРС (учасники: Леонід 

Василюк, Лариса Іськів, Григорій Кудлаєнко, Олександра Магінська-
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Слободюк, Богдан Мусієвський, Володимир Одрехівський, Зіновія Юзьків) 

[30]. 

Літографічна майстерня (вул. Ю. Дрогобича, № 8) була важливим 

фактором налагодження комунікації між митцями Львова (у 1950-х – 

початку 1960-х років при НСХУ створено графічні майстерні у Харкові, 

Києві, Львові) [107]. Графіки завдяки майстерні отримали умови для 

виконання складних технік і друку літографії у великих форматах (у цей 

період існувала заборона на зберігання літографічного каміння в дома чи в 

майстернях). Майстерня проіснувала недовго через матеріальні проблеми 

закрилась (на основі майстерні створено Музей давніх графічних технік). З 

припиненням її існування літографія була відкинута на користь офорту.  

При майстерні працювали досвідчені графіки: Іван Крислач, Іван 

Катрушенко, Зеновій Кецало, Генрієтта Левицька, Ірина Соболєва, Дмитро 

Гринець, Лєна Ємельянова, Ігор Завозін, Ярослав Нечай, Володимир Пінігін, 

Ізидор Різник. Свою творчість розпочинали на основі техніки літографії 

митці Борис Дроботюк, Іван Остафійчук, Ігор Біликівський, Олег Дергачов, 

Сергій Іванов, Надія Каплиш, Михайло Москаль, Богдан Мусієвський, 

Богдан Пікулицький, Олег Тищук, Людмила Ткачук і художники, які 

емігрували — Христина Абрагамовська (США), Юрій Віктюк (США), 

Володимир Забейда (Канада), Юрій Чаришніков (США). Графіки, які 

переїхали в інші міста — Ігор Зелінко (Тернопіль) і Володимир Слєпченко 

(Київ). Утім, для вказаних митців літографія стала однією з технік станкової 

графіки, у якій вони практикували, основною та єдиною технікою, що 

пройшла червоною ниткою крізь всю творчість реалізована у творчих 

доробках Михайла Москаля, Богдана Мусієвського та Юрія Чаришнікова. 

 

Висновки до розділу 2 

В умовах прискореного історичного процесу, нівеляції відстаней і 

кордонів сформувався львівський мистецький простір кінця ХХ століття. 

Вплив на культурні процеси мали політичні події: крах тоталітарного 
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режиму, розпад СРСР, технологічний і технічний прорив. Відродження 

Української держави у часи незалежності дали новий поштовх для розвитку 

мистецтва.  

Опрацьовуючи матеріали та ґрунтуючись на досвіді розвитку 

мистецтва, бачимо, що культурно-мистецька спадщина формує пласт з 

характерним національним спрямуванням. Графіки активно створюють 

екслібриси для приватних бібліотек, естампи традиційно-побутової, 

фольклорної та історичної тематики. Настав період, коли художникам 

старшого покоління довелося переорієнтовуватися, а молодим — знаходити 

новаторські підходи. Цілком закономірним було звернення до національних 

коренів і традицій.  

Митці, виховані на модерному європейському мистецтві, сприяли 

нерозривності традицій поколінь. Вони змогли встояти в часи панування 

соцреалізму, під їхнім впливом розвивалися художники нового покоління. 

Використання технік станкової графіки у творчих доробках переважало над 

неестампними графічними працями.  

Від 1970-х років львівські графіки знайшли можливість ввести 

неформальні експерименти в книжкові ілюстрації. Простір графічних 

аркушів стає абстрагованим, з’являються складні контексти. Функції 

станкової та книжкової графіки уподібнилися. Мистецтво графіки 1970 — 

1980-х років характеризувалося захопленням технікою лінориту та частково 

деревориту. Офорт був присутній менше. Книжкова графіка використовувала 

всі можливості графіки станкової. У вказаний період усе частіше 

розширюються змістові рамки та змінюється образна структура. 

Нонконформізм проявився у творчості львівських митців як спротив 

до політичних утисків. Аналіз процесів, що відбулися, засвідчують, що для 

мистецтва кінця ХХ століття характерним стало звернення до аванґарду, 

який став проміжною ланкою від соцреалізму до постмодерну. 

Постмодерні тенденції поширилися від кінця 1980-х років. На 

противагу радянському підходу перед митцями постала інша проблематика. 
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Також відбувся злам на користь малого розміру естампів. Станкова графіка 

починає набирати характеру камерності. Екслібрис у графіці львівських 

митців кінця 1980-х і 1990-х років швидко набуває популярності. Естампи 

все більше демонстрували зміни графічної мови та засобів. Техніка лінориту 

поступово починає втрачати свої позиції. Захоплення офортом і літографією 

притаманне для митців кінця 1980-х і 1990-х років.  

Свобода експозицій і відкритість до авторських концепцій, 

врахування світового досвіду призвели до перших поштовхів незалежності 

мистецтва. На другий план почала відходити фольклорна тематика. Гостро 

висвітлювалася історична тема та релігійна. Митці знаходять індивідуальне 

трактування символів. Кінець ХХ століття яскраво засвідчив високий 

авторитет українських митців у європейському просторі. 

Поява низки організацій була закономірною рефлексією на 

посттоталітарний режим. У Львові активно працюють і згуртовують 

художників низка галерей — «Ґердан», «Музей ідей», «Дзиґа», «Палац 

мистецтв». Активною організацією у Львові став Клуб українських митців та 

«Шлях».  
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РОЗДІЛ 3 

 

ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНА МОВА ЛЬВІВСЬКОЇ  

ГРАФІКИ 1990 — 2000-х РОКІВ 

 

За формою національна ідентичність тяжіла до актуальних на той час 

тенденцій світового мистецтва. У розділі зосереджена увага на тематично-

смисловому розмаїтті львівської графіки досліджуваного періоду, що 

розкривається у відповідних системах образності. Упродовж 1990 — 2000-х 

років художники-графіки використовували різноманітну тематику: 

історичну, фольклор, побутову, філософську. Митці звертаються до різних 

жанрів: портрет, натюрморт, пейзаж, анімалістичний, релігійний, 

архітектурний. Властива для графіків-шістдесятників етнографічна та 

побутова тематика трансформувалась у відсторонено-символічні образні 

побудови. 

Актуальним для мистців залишається екслібрис. У кінці ХХ століття 

екслібриси мало виконували свою місію, а все більше виділялись у окремий 

художній твір (стали предметом для колекціонування), набув вигляду 

самостійної графічної роботи. Візуально він залишався незмінним але його 

функції змінилися, став відображенням авторського світогляду [53; 54; 55]. 

Львівська графіка періоду 1990 — 2000-х років — багатовекторне 

явище в тематично-жанровому діапазоні. Митці зрідка зверталися до жанру 

пленерного пейзажу. Тематично твори графіків часто не прив’язані до 

конкретного етнографічного чи історичного явища (роботи В. Дем’янишина, 

Я. Качмара, М. Красника, І. Подольчака). Автори моделювали власне 

світобачення через індивідуальне осмислення. Для інших графіків важливим 

залишається образно-концептуальна структура, яка ґрунтується на 

українській духовності та мистецтві (М. Опанащук, Д. Парута, 

Р. Романишин). Для розкриття глибшої образності графіки перейняли також і 

засади релігійної символіки. Важливою складовою графічних творів було 
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змістове насичення естампів при особливій увазі до естетичної складової 

(Л. Лебідь-Коровай, Р. Романишин). Окремі автори культивують звернення 

до мотивів стильових парафраз із конструктивізму, їхній пластичній мові 

притаманний декоративізм і узагальнена стилізація (Б. Сорока, Д. Парута, 

І. Остафійчук Є. Безніско, М. Опанащук). Змістово графічні аркуші 

спрямовані до традиційно-побутової та історичної тематики. Їхні праці 

засвідчили новітнє трактування національної теми засобами формальних 

пошуків (стилістики, пластичних концепцій, технік). 

Частина львівських митців 1990 — 2000-х років звертаються до 

системної праці над технічною досконалістю, вироблення авторської 

концепції графіки, інші — до естетики формально-пластичного мовлення. Із 

цього огляду можна розділити графіку у двох напрямках — «естетську», або 

«елітарну» (глибокий і високий друк у станковій графіці) та масову (плоский 

друк та інші графічні техніки — пастель, туш, санґіна). Елітарна графіка 

репрезентує себе як атрибут мистецтва інтелектуалів та високого статусу 

(для колекціонерів). 

Графічні праці 1990 — 2000-х років розділимо за такими критеріями: 

розміром, тематикою, жанром. 

Класифікація за розміром: 

– малі (мініатюри). З таким форматом працювали: І. Біликівський, 

В. Дем’янишин, В. Онусайтіс, О. Опанащук, С. Храпов; 

– середні або камерні (не більше формату А-4). До такого розміру віднесемо 

графічні роботи Б. Сороки, І. Біликівського, В. Дем’янишина, М. Опанащука, 

Б. Пікулицького, Р. Романишина та інших. Відзначимо, що використання 

цього формату в 1990 — 2000-х роках було найбільш поширене. Така 

тенденція зумовлена особливістю технік станкової графіки та можливістю 

пересилання праць у конвертах на закордонні виставки; 

– великі (формат А-3, А-2, А-1). З таким форматом працювали: В. Забейда, 

С. Іванов, М. Красник, Б. Мусієвський, М. Опанащук, Р. Романишин. 
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У сучасній системі мистецтв існують дві тенденції: тяжіння до 

синтезу (у графіці) та традиційне використання жанрів (живопис, 

скульптура). Графіки доповнювали портрети пейзажем, натюрморти — 

абстракцією, архітектуру — анімалістикою. Часто відбувалося їх 

взаємопроникнення, яке призвело до появи синтезованих жанрів 

(спостерігаємо у графічних аркушах І. Біликівського, В. Дем’янишина, 

М. Красника, Б. Мусієвського, Б. Пікулицького, Р. Романишина та інших 

авторів).  

Така строката панорама жанрів відбулася на перетині творчості 

митців різних поколінь. Старше покоління тяжіє до збереження традицій, 

молодше — шукає нові образотворчі методи, тематику. Від 1990-х років 

схильність до експериментів позначилося на індивідуальних інтерпретаціях 

світобачення графіків, які відобразилися на постмодерній естетиці. Митці 

продемонстрували поєднання реалістичного трактування та одночасне 

захоплення абстрактними формами. Графіки 1990 — 2000-х роках символічні 

образи наповнювали гротеском та іронією — складовою постмодерну (твори 

Ю. Чаришнікова, О. Денисенка, Б. Пікулицького, І. Подольчака, 

Р. Романишина, С. Храпова). 

За предметом зображення розрізняємо такі жанри: 

– портрет. Митці зображали індивідуальний або груповий портрет, 

особливістю якого було відтворення внутрішнього світу та особливого 

психологічного стану. Портретовані були трактовані і реалістично (у працях 

Ю. Чаришнікова, Б. Мусієвського), і з великим ступенем стилізації (естампи 

М. Опанащука, Д. Парути, Б. Пікулицького, Р. Романишина); 

– натюрморт. Об’єктом зображення постають побутові речі та домашнє 

начиння, квіти, овочі, фрукти, дичина. Митці по-різному вирішували 

кольорове подання. В композиціях поєднували різні жанри. Графіки 

віртуозно відійшли від засад класичного фламандського та голландського 

натюрморту на користь композиційних засад абстракціонізму; 
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– релігійний. У період 1990 — 2000-х років релігійний жанр пережив 

відродження. Це зумовлено політичними подіями та відродженням духовної 

складової. Сюжетами для графічних творів були свята та епізоди з Біблії. 

Актуальними в цей період стало повернення до національних та духовних 

здобутків, відгуком на ці запити стали графічні твори Б. Сороки, 

І. Біликівського, О. Коровая, Р. Романишина. Релігійний жанр не був 

визначальним у європейському постмодерні, однак постав характерною 

ознакою українського мистецтва цього періоду; 

– пейзаж. Основним предметом зображення став ландшафт. Образи 

природи через формальні пошуки відображали візуальну естетику графіків. 

Пейзаж бачимо в багатьох графічних творах не як самостійний, а як частину 

синтезу жанрів; 

– архітектура. Графіки зображають рідні куточки Львова (І. Біликівський, 

Б. Мусієвський) або абстраговані архітектурні форми (О. Аксінін, 

М. Опанащук). Жанр архітектури не став домінантним у зазначений період; 

– анімалістика. Митці зверталися до зображення тварин. Львівські 

графіки зуміли синтезувати анімалістику з іншими жанрами у складну 

структуру графічних творів. Вони поєднували реалістичні фрагменти тварин, 

комах, птахів з антропоморфними мотивами. Такі елементи знаходимо в 

стилістиці зарубіжних графіків Д. Калая, Р. Сустова, Е. Пєнткова, 

Ю. Яковенка; 

– ню (оголена фігура) — один з жанрів, який набув популярності серед 

львівських художників у 1990 — 2000-х роках. Митці в графічних творах 

зображали оголене тіло, переважно жіноче, яке втілювало ідеали краси. 

Художники відмовилися від реалістичного зображення на користь стилізації, 

в межах індивідуальної стилістики (виразно прослідковується естетика — 

Б. Пікулицький, антиестетика — І. Подольчак, гротеск — М. Опанащук). Ню 

в європейському мистецтві був актуальний упродовж різних епох, зате в 

українському мистецтві періоду 1970 — 1980-х років зустрічаємо рідко. До 
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цього жанру активно долучалися автори О. Денисенко, О. Коровай, 

М. Опанащук, Б. Пікулицький, І. Подольчак, Р. Романишин; 

– космос (фентезі) — зображення, у якому художник поєднав реальне 

(пейзаж) і фантастичне (космос або вигаданий світ). Такі праці наповнені 

символізмом і філософськими підтекстами. Митців періоду 1990 — 2000-х 

років цікавить психологічна складова наповнення естампів, яку графіки 

образотворчо вирішують при використанні фантастичних мотивів; 

– абстракція (нефігуратив). Використання абстрактних композицій 

пов’язане із захопленням метафізичними й утопічними теоріями. 

Безпредметність існувала в новітньому особливому естетичному поданні, 

наповнена глибокого філософського сенсу. Імпровізація у творчому процесі в 

абстракціях посприяла формуванню нових естетичних засад. Елементи 

імпровізації додавали графічним творам емоційності та через технологічний 

процес не перейшли у випадковість. 

Станкова графіка 1990 — 2000-х років зберегла орієнтири на духовність, 

утвердження національної ідентичності, відновлення релігійної складової, 

інтеграцію в міжнародне культурне середовище. Період кінця ХХ — початку 

ХХІ століття став новим етапом у розвитку графічного мистецтва, 

відзначеного новими синтезованими жанрами, експериментами та 

ідеологічними пошуками при збереженні національної неповторності. 

 

3.1 Формально-образна специфіка графічних аркушів традиційно-побутової 

та історичної тематики 1990 — 2000-х років 

У 1990-х роках ХХ століття проблемою розвитку культури незалежної 

України стало її спрямування на утвердження національної самосвідомості. 

Відмова від ідеології радянського часу призвела до відродження 

національних традицій. У кінці ХХ століття львівські графіки відмовились 

від лаконізму у створенні графічних творів. Митці різних поколінь, такі як 

І. Остафійчук, М. Опанащук, Д. Парута, шляхом стилізації та максимального 

спрощення зберегли схильність до декоративності [166; 185, с.  466—473]. 
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Графіка в Україні кінця ХХ століття розвивалася нерівномірно і з 

локальними особливостями. У Львові мистецтво графіки періоду 1990 — 

2000-х років розвивалося поступово. Випускники ЛНАМ (Б. Сорока, 

Д. Парута, Р. Романишин, О. Коровай, І. Подольчак) та УАД (Б. Пікулицький, 

С. Іванов, О. Денисенко) відіграли важливу роль [145; 178].  

Динаміка розвитку українського мистецтва в аспекті освоєння 

постмодерних контекстів дозволила змінити естетичні ідеї у мистецтві кінця 

ХХ століття [40; 41, с. 78; 145; 180]. Естампи побутової та історичної 

тематики митці наповнювали умовною розкладкою площин і організацією 

кольорових плям. Графічні твори художники збагачували характерними 

типажами героїв, народним одягом персонажів, предметами побуту, 

народною архітектурою. У окремих творах спостерігаємо, що митці 

формують умовне середовище та відмовляються від зайвої деталізації. 

Естампи, наповнені народними обрядами, присутні у творчості 

І. Остафійчука, Б. Сороки, Д. Парути. Митці подають простір стилістично 

спрощеними плямами з деталізацією (ритмічне розміщення ліній і плям), але 

зі збереженням предметності (у деяких естампах присутні стилізовані імітації 

стола, лавки, кухонного приладдя, плетеного паркана, керамічних предметів 

побуту). Для формальної організації графічного твору декоративно 

стилізують площини, що текстурою не належать до геометризації (хмари, 

вода, вогонь) [177; 178]. 

У контексті пошуку національних особливостей проаналізуємо творчий 

доробок Бориса Дроботюка (працював у графічній майстерні при Львівській 

організації СХУ у 1979 — 1991 роках). Зацікавлення фольклором 

простежуємо в другій половині творчості графіка. Свої естампи створював у 

техніках кольорової літографії, офорту, мецо-тинто, ліногравюри, 

ксилографії, сухої голки. Від 1991 року відкрив низку персональних виставок 

у Львові (1991 р., 1996 р., 2001 р., 2006 р.), Тернополі (1992 р.), Сянок 

(Польща, 1997 р.), був учасником низки бієнале екслібриса в Бельгії (1991 р., 

1993 р.), США (1991 р.), Польщі (1992 р.). Його творам 1980-х років 
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притаманна узагальненість, лінійність. Графік захоплювався народними 

піснями, ліричними темами. Ілюстрував твори Б.-І. Антонича «До весни», 

«Три перстені», «Село», «Різдво» (усі 1989 р.), В. Стефаника «Синя 

книжечка» та «Камінний хрест» (1971 р.), Лесі Українки «Лісова пісня» 

(1971 р.), Т. Шевченка «Гайдамаки» (1971 р.). До пізнішого періоду належать 

літографії «Апокаліпсис» (1990 р., мішана техніка), «Скорбота. Пам’яті 

Голодомору в Україні» (1991 р., меццо-тинто), «Пам’яті Володимира 

Івасюка» (1994 р., мішана техніка). Досить активно працює з фольклорною 

тематикою «Святковий ярмарок у Косові» (1980 р.), «Гуцульське весілля» 

(1984 р.), «Весільний обряд» (1987 р.), «Господар Карпатських гір» (1989 р.). 

Борис Дроботюк створив низку творів присвячених діячам української 

культури (1990 — 1996 рр.): екслібриси для бібліотеки Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (1994 р.) (іл. 3.1.1), екслібрис 

І. Охабському (2000 р.), львівському художнику С. Ковальчуку (1997 р.), 

поетесі Л. Костенко. Композиція екслібрисів Б. Дроботюка — це своєрідна 

мозаїка з відомих образів української національної культури (козаки, 

зображення люльки, коні, гетьмани, давньоруські князі, бандуристи, дівчата, 

старі українські народні строї, зброя). Наповнені національною тематикою 

ілюстрації в серії книжок Бібліотеки ім. В. Чорновола «Український вісник» 

(1993 — 2005 рр.).  

У графічній майстерні у Львові Дроботюк розширив технічні 

можливості (освоїв різні техніки офорту, монотипії, лінориту). Свої естампи 

графік наповнював фольклорними елементами, зберігав реалістичне подання 

та зберігав орієнтири на українське мистецтво. Після 1990-х років 

Б. Дроботюк у композиції екслібрисів Г. Стопківського (1996 р.) та 

М. Дроботюк (1994 р.) вводить абстрактні елементи. Такі графічні твори 

набирають нової пластичної форми [19 — 21]. 

До експериментів з технікою монотипії звернувся графік Михайло 

Безпальків. У роботах 1960 — початку 1980-х років автор здебільшого 

апелював до філософських роздумів. У виборі жанру серед графічних творів 
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переважають пейзажі та побутові сцени. Характерною ознакою творчості 

М. Безпальківа стала хаотичність і абсурдність життя. Митець моделює 

форму і зміст у своїй авторській манері в працях «Бабусине вікно», «Діалог», 

«Суперечка», «Спокуса», «Жінка і звірі» (іл. 3.1.2). Властивості монотипії 

наближають графіку своїми живописними якостями до живопису. Завдяки 

техніці (яка вплинула на творчість автора загалом) М. Безпальків досягнув 

нових можливостей (фактур, динаміки мазків, прозорості кольору). Його 

твори присвячені осмисленню особливостей людського життя з 

філософськими підтекстами [5]. 

На основі аналізу творчого доробку М. Безпальківа ми простежуємо 

відхід автора від традиційного трактування класичних технік станкової 

графіки (такі самі експерименти притаманні творчості Любові Лебідь-

Коровай). Однак митець не відмовляється від традиційно-побутової 

тематики, але трактування пропонує авторське. 

Над національною тематикою працює графік Іван Остафійчук. Митець 

не належав до художників будь-яких течій. Його графічні твори, виконані в 

техніці літографії «Танець життя», «Опришки», «Мольфар» входять до циклу 

«Гуцульські легенди» (1971 р.), «Музики» (1972 р.) (іл. 3.1.3), «Кожному 

своє» (1977 р.) (іл. 3.1.4) пов’язані з традиціями та культурою гуцулів. Іван 

Остафійчук у 1970-х роках звертається до фольклору, що виразно бачимо в 

лінориті «Аркан» (іл. 3.1.5). Митець створив графічні цикли за мотивами 

українських народних пісень, які збагачував ідеями національного 

модернізму. Використовував різні естампні техніки: лінорит, офорт, 

літографію, монотипію [8; 84; 85; 186, с. 84—86].  

Серед авторів, твори яких І. Остафійчук ілюстрував — І. Драч, 

Л. Костенко, М. Коцюбинський, Д. Павличко, М. Підгірянка, В. Стефаник, 

Леся Українка, М. Черемшина, Т. Шевченко. У 1990-х роках митець 

працював над циклами графіки «Моя Україна» (понад 60 графічних аркушів), 

«Подорож до Батурина», «Бойківська сага» (за створені праці 2007 року став 

лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка).  
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Разом з Феодосієм Гуменюком і Володимиром Макаренком 

(навчаючись у Санкт-Петербурзі) графік освоїв техніку фактурної графіки 

олівцями. У новому виді кольорової графіки працювали митці з Росії Едуард 

Зеленін, Теодор Кернер (від них перейняли манеру Тані Кернер, далі Олег 

Целков, Михайло Шемякін, Вадим Полєвой). Виготовлені або знайдені 

кліше, або фактурні тканини (підклавши знизу) відтворювали графічними 

матеріалами. У 1990-х роках І. Остафійчук демонструє зацікавлення до цієї 

техніки і відхід від станкової графіки зі збереженням фольклорної тематики 

[237]. 

Після 1990-х років у І. Остафійчука простежуємо зацікавлення 

фольклорною тематикою. Тенденція до зацікавлення культурою своїх 

народів притаманна і Європі як реакція на загальну глобалізацію. Глибинне 

проникнення образності народного мистецтва та синтез зі здобутками 

зарубіжного мистецтва зумовили появу нових робіт І. Остафійчука. Творчість 

його наповнена духом українських традицій, увійшла в історію вітчизняного 

мистецтва кінця ХХ століття. 

Абсолютну першість упродовж 1990 — 2000-х років у техніці 

ліногравюри утримував Богдан Сорока. Усе менше авторів зверталися до 

техніки ліногравюри, надаючи перевагу різновидам офорта й літографії. 

Графік Б. Сорока від 1969 року створював з перші свої естампи, серед них —

ілюстрації до поезії Ігоря Калинця «Відчинення вертепу» (передруковані в 

Лондоні під назвою «Поезії з України»), згодом у техніці кольорової 

ліногравюри — графічні ілюстрації до творів Р. Іваничука, І. Кошелівця, 

В. Стефаника, Лесі Українки, Т. Шевченка. Митець вигравірував графічні 

цикли: «Українська міфологія» (1970 — 1972 рр.), «Купальські забави» 

(1974 р.), «Символи Григорія Сковороди» (1975 р.), «Похід гномів» (1979 — 

1984 р.) (іл. 3.1.6), «Східна сторона площі Ринок» (1990 р.) (іл. 3.1.7), 

«Символи та емблеми», «Дерев’яні церкви Галичини» (2000 р.), «Коляда» 

(2009 р.) (іл. 3.1.8). Художник у циклах робіт «Фольклорні мотиви», 

«Українська міфологія», «Емблеми та символи», «Страсті Христові», «Похід 
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гномиків», «Купальські забави» активно використовував національну 

символіку з узагальненою стилізацією.  

Його чорно-білі ліногравюри сповнені гротеском і загостреною 

іронією, але від 2001 — 2015 років працював у техніці кольорової 

ліногравюри, де лаконічно відтворював складний психологічний світ. Митця 

не цікавило реалістичне трактування портретів, персонажі естампів 

наповнені складними філософськими підтекстами. Манера 

кубофутуристичного трактування, розкладання об’єкта на різноманітні 

складові простежуються у серії «Похід гномиків» (іл. 3.1.6) за твором Е. Ґріґа 

та «Купальські забави №2». Самоіронія присутня у всьому тематичному 

циклі графічних робіт. Працям Б. Сороки притаманне модерністичне 

спрямування, як загалом українському мистецтву кінця ХХ століття [14; 15; 

45; 163, с. 42]. 

У контексті українського мистецтва 1990 — 2000-х років своєю 

творчістю вирізняється львівський графік Микола Опанащук. Праці графіка 

наповнені експериментами та пошуком нових виражальних засобів для 

втілення задуманого. Формально-стильові особливості та нові художні ідеї 

притаманні графічним творам із серій «Українські князі і гетьмани», 

«Етнографічні мотиви», «Купальські ночі», «Чорнобильськихй хрест», 

«Львівська архітектура». Графік створював естампи в поєднанні стилів 

модерну й реалізму. У цій стилістиці він створює цикл образів українок 

«Бойківчанка» (2011 р.) (іл. 3.1.9), «Буковинка» (2003 р.), «Галичанка» 

(2006 р.), «Полісянка» (2012 р.), «Подолянка» (2012 р.) [105; 146; 147; 163, 

с. 28].  

Аналізуючи роботи «Домініканські ритми» (1997 р.) (іл. 3.1.10), 

«Бароковий діалог» (1998 р.), відзначимо, що вони дуже стилізовані з 

використанням ритміки, лінії та плями, усі елементи автор поєднав 

формальним вирішенням графічної площини. Упродовж 1990-х років 

М. Опанащук удосконалює манеру виконання естампів. Часто звертається до 

сакральної та історичної тематики. Серед графічних робіт можна згадати 
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«Трійцю» (1991 р.), «Святого Миколая» (1991 р.), а також праці, що 

виконувалися на пластику, «Князь Володимир Великий» (1994 р.) (іл. 3.1.11), 

серія «Гетьмани України» (1995 — 1996 рр.), «Слов’янські просвітителі 

Кирило і Мефодій» (2004 р.) (іл. 3.1.12). У естампах Миколи Опанащука, 

створених упродовж 1990-х років, домінує лінія, яка творить графічний 

рисунок. Автор не працює площинами, як це бачимо у М. Яціва, Б. Сороки, а 

надає перевагу роботі з лініями та їх скупченнями, що творять сірі тони. 

Найбільш активними у творчій сфері виявилися 1990 — 2000-ні роки. 

Роботи митця узгоджені в деталях та загалом у композиції. Важливим є 

панівна чорна площина та лінійні елементи, що творять рисунок роботи. 

Окремо слід відзначити екслібриси, створені в цей період. Якщо екслібриси 

для друзів відзначаються реалістичністю, то інші — для відомих шахістів — 

стилізовані та абстрактні.  

Вплинуло на творчість митця педагогічне відрядження до країн 

Прибалтики (Естонії, Латвії, Литви). Знайомство з Стасісом Красаускасом 

(графік, професор кафедри рисунку) вплинуло на творчі засади митця 

(лаконічне трактування у образах). Відтоді М. Опанащук веде пошуки з 

формою та стилістикою (Додаток Б, с. 312 — 317). 

У 2000-х роках М. Опанащук звертається до нових абстрактних 

узагальнень у композиціях. Спостерігаємо цю тенденцію у працях «Очерет» 

(2000 р.), «Мотив з веретеном» (2003 р.), «Майстерня» (2003 р.), «Трапеза» 

(2003 р.), «Безкінечність віртуального простору» (2003 р.), «Падолист» 

(2006 р.). Відхід від реалізму та потяг до узагальнень і стилізацій дали змогу 

авторові знайти свій стиль. Найкращі досягнення в класичних техніках 

високого друку митець поєднав з новими технологічними знахідками. Так, у 

його творчості замість звичної ліногравюри з’являється різьба на пластику 

(що дає ширші можливості для розкриття творчих задумів). У технологічних 

експериментах М. Опанащук досягнув пластичнішої лінії, вийшов за межі 

класичних графічних відбитків. Графік мислив асоціативно, віртуозно 

використовував ритміку ліній, збалансовував можливості чорно-білих плям. 



 90

Графічні твори митця руйнували стереотипи та відкривали нові горизонти 

для розвитку станкової графіки (Додаток Б, с. 312 — 317). 

У чорно-білій графіці впродовж 1990 — 2000-х років працювала 

художниця Ольга Опанащук. До побутової та фольклорної тематики 

наблизилася в екслібрисах «Родина Стопіковських» (1992 р.), «В. Манджуло. 

Україніка» (1998 р.) (іл. 3.1.13), «Україніка. Є. Козак» (1998 р.), 

«І. Турецький. Україніка» (1998 р.), «М. Оприско. Україніка» (1998 р.) 

(іл. 3.1/14). У серії екслібрисів «Україніка» гармонійно поєднано чорно-білі 

плями та чіткі лінії. У силуетах фігур впізнаємо фольклорні мотиви, фігури 

козаків, зброї, молодиць, тварин. що вписані в прямокутні форми. Шрифти 

авторка композиційно розмістила півкруглими напрямками, вписуючи в 

контекст твору [146]. Для екслібрисів Опанащук характерні відкидання 

зайвих деталей і узагальнення сюжету до спрощених, але витончених 

графічних силуетів. 

У естетику естампів Дмитра Парути влилися мотиви солярної 

символіки. У мотивах природи автор розкрив українські ідентифікатори 

нації. Підтвердженням є графічні твори «Літній день» (1991 р.), «Стежки 

Чорногори» (1991 р.), «Криворівня І. Франка 1» (2016 р.) (іл. 3.1.15). Людина 

і природа пластично переплітаються в композиційних структурах естампів. 

Графік використовує більшу стилізацію, позбуваючись предметності в 

пейзажах «Поламані дерева» (1989 р.), «Настрій моря» (1989 р.). 

У акватинтах «Працьовиті руки» (2007 р.), «Осінній день» (1999 р.), 

«Річка Рось» (2013 р.), мецо-тинто «Натюрморт» (2004 р.) Д. Парута 

використав умовне середовище з дуже узагальненою стилізацією фігури та 

символів. Композиції, виконані в техніках глибокого друку, повторюють 

тематику ліноритів.  

Формуючи широкий тематичний і жанровий діапазон, митець бере за 

основу символіку, яку запозичує з української архаїки. Автор трансформує її 

згідно з тенденціями сучасного образотворчого мистецтва. Його графічні 

праці проходять стадію високої стилізації, плями та лінії автор об’єднує 
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формальним вирішенням площини. До побутової теми наблизився у 

триптиху «Весільна пісня» (1988 р.).  

Однак усе більше після 1990-х років Д. Парута використовував 

абстрактні форми. Аналізуючи працю «Княгиня 1» (1991 р.), ми простежуємо 

стилізацію об’єктів до узагальнених абстрактних геометричних форм. 

Декоративне трактування кольору наближує естамп до стилістики плакатів. 

Відмовившись від сюжету, художник намагався підвищити формальну якість 

робіт. Відзначимо звернення Д. Парути до історично-патріотичної тематики у 

працях «Дари комуністичного геноциду» (1994 р.), «Загарбники 2» (1990 р.), 

«Січові стрільці» (2001 р.) (іл. 3.1.16), «Січовий стрілець» (1991 р.) та 

портреті «Іван Франко» (1991 р.) [9; 122; 186, с. 110—116]. 

До цього періоду належить творчість Любові Лебідь-Коровай. У графіці 

мисткиня звертається до елементів національної атрибутики та сакральної 

тематики, але такі елементи поєднує з модерними пошуками. Учасник 

багатьох всеукраїнських і зарубіжних виставок, 1991 року вона отримує 

першу премію трієнале «Відродження» (Львів). Згодом — другу премію 

Першої всеукраїнської трієнале «Графіка-97» (Київ). Хоча до станкової 

графіки мала опосередковане відношення, своїми роботами сформувала 

пласт з авторською стилістикою та індивідуальним підходом. Надавала 

перевагу авторській техніці у створенні графіки. Серед робіт — «Червона 

калина» (1988 р.), «Піст» (1988 р.), диптих «Оплакування» (1989 р.), «Риби 

без води, птахи без повітря» (1991 р.), цикл «Ритуал пиття кави» (1991 р.), 

«Вечірня молитва за…» (1991 р.), «Горобчиком хліба, синичкою солі» 

(1991 р.), «Материнство» (1992 р.), «Покрова» (1992 р.), «Передчуття свята» 

(1997 р.) (іл. 3.1.17), «Мадонна» (2000 р.), «Зимові світлячки» (2012 р.). 

У кольорових графічних роботах «Передчуття свята» (іл. 3.1.17), «Жінка 

з котом» (іл. 3.1.18), «Замкнуте середовище, а в ньому жінка», «Знаки, 

асоціації, символи» та в серії праць «Без назви» (іл. 3.1.19) авторка трактує 

жіночі фігури, стилізуючи в дусі сакральних образів, умовне середовище 

наповнювала абстрактними формами та дрібними елементами. 
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У графіці Л. Лебідь-Коровай зверталася до елементів національної 

атрибутики та сакральної тематики, але поєднувала їх з модерними 

пошуками. Графічні праці авторки збагачені текстурою, при чіткому 

опрацюванні деталей і поліхромному кольоровому трактуванні стилістично 

узагальнені [48; 97; 114; 154; 186, с. 114]. 

Духовна складова стала неодмінною частиною для окремих графічних 

творів. Релігійні підтексти автори вводять або накладають на проблеми із 

сучасного життя. Кожен графік індивідуально інтерпретував образи в 

міфологічній чи релігійній тематиці. Використання стильових і 

композиційних засад українських ікон призводить до еклектичних 

контекстів. Твори 1990 — 2000-х років вказують на зміну сюжетно-

тематичних композицій [186, с. 106—110]. 

Спільна естетика, прийоми, мотиви, звернення до теми рідного краю 

вказують на те, що автори не відмовилися від реалістичного трактування. 

Серії літографій Н. Каплиш «Шевченківський гай» (1989 — 1990 рр., 

«Бойківщина», «Гуцульщина», «Закарпаття», «Буковина», «Поділля», усі 

формату 25х25), окремі аркуші «Люба» (2000 р., 25х38), «Ансамбль 

Успенської церкви» (1990 р., 33х23) свідчать про те, що звернення митців до 

техніки літографії є масовим упродовж 1990 — 2000-х років. Надія Каплиш 

відмовилася від складних філософських підтекстів у творах «Церква 

Миколая» (іл. 3.1.20), «Млин», «Львівський музей архітектури та побуту», 

«Сільський будинок». Авторку більше цікавило реалістичне трактування 

архітектурних об’єктів, передання їхньої матеріальності (кованих чи 

різьблених деталей, фактурності гонти, плетених тинів). 

Національна тематика та етнічні мотиви знайшли рефлексію у працях в 

техніці витинанки, яка за своїми зображальними засобами наближена до 

прикладної та станкової графіки (перша Міжнародна виставка витинанок 

«Витинанки світу» 1991 р. м. Вільнюс, Литва, розкрила розмаїття техніки). 

Вона виходить з українського народного декоративного мистецтва, включає 

сюжетні та орнаментальні прикраси домівок, одягу, речей побуту. Розвиток 
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мистецтва витинанки як художній феномен демонструє поєднання 

загальноєвропейських мистецьких тенденцій і національних особливостей зі 

збереженням історично-культурних традицій.  

Активно в техніці витинанки працюють львівські майстри Любов 

Процик, Ярослава Мотика, Олена Турянська. У митців змінюється підхід до 

матеріалу. Якщо традиційну витинанку виконували лише з паперу, то 

сучасну виконують з найрізноманітніших матеріалів. 

Любов Процик від 1982 року створювала екслібриси в техніці 

витинанки, що більше споріднило техніку зі станковою графікою. У 

витинанках авторка використовувала елементи народних орнаментів у 

поєднанні з історичними сюжетами. Її творам притаманне і симетричне, і 

асиметричне виконання. Витинанки-екслібриси Л. Процик насичені 

народним мистецтвом, серед використаних елементів — мотиви української 

хати, криниці, вітряка, калини, які стали символами української ідентичності. 

Витинанки 1990 — 2000-х років наділені яскраво вираженим 

декоративним і експериментальним характером. Виставкові витинанки стали 

тематичними творами, які пристосовані для експозиції та оздоблення 

поліграфічної продукції. Однак найближче вони знаходять свою 

спорідненість з технікою ліногравюри. Серед яскравих представників, які 

працювали в техніці витинанки — Ярослава Мотика. Свої витинанки 

художниця спрощує до узагальненої абстракції. Використовує чорний та 

білий папір, що наближає її твори за зображальними засобами до чорно-білої 

ліногравюри. Її цікавить ритміка, оптичні ефекти, що не були притаманні 

витинанці у ХХ столітті, але які вже використовували в графіці автори оп-

арту [111; 171; 238; 237]. 

Поміж українських авторів кінця ХХ століття — художниця Олена 

Турянська, яка формує свій унікальний стиль, де техніка витинанки набуває 

виду актуального мистецтва. Витинанку використовує як просторову 

інсталяцію, вписуючи в середовище (підкреслимо вплив європейського 

мистецтва, тяжіння до експериментів, об’єму, інсталяції). Традиційну 
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витинанку важко розпізнати в її творах, художниця використовує лише її 

формотворчі засоби, відчувається знання матеріалу та висока естетичність. 

Усі експерименти з витинаннями окреслюються у межі постмодерного 

мистецтва [101; 159; 171]. Ефект оптичних ілюзій, що виник між світлом і 

тінню, створює синтез графіки та інсталяції. Графіка набуває просторової 

якості.  

 На художницю мали вплив митці Богдан Сорока (звернемо увагу на 

стилістику його ліноритів), Павло Маков (офорти), Тіберій Сільваші, Френсіс 

Бейкон, Антоні Тапієз, Едуардо Чілліда (дереворити). Зацікавлення 

філософією позначилося на творчості мисткині — О. Турянська звернулася 

до нефігуративного абстрактного мистецтва.  

Отже, упродовж 1990 — 2000 років митці України значно збагатили 

свій авторський діапазон. Під час активних змін кінця ХХ століття 

насувалася нова хвиля розвитку мистецтва, графіки активно вели пошук 

експериментальних форм вияву українського мистецтва в межах створення 

станкових аркушів. Важливо звернути увагу на характерну ознаку у 

творчості митців — відродження національного в культурі та мистецтві. 

Мотиви етніки посіли місце в професійному використанні художників та 

набули нових якостей, через призму індивідуальності художника-графіка 

увібрали філософське трактування. Поступово побутові та історичні сцени 

набули нових образотворчих методів вирішення. Митці все більше 

зверталися до символіки, солярних знаків, етнічних елементів під впливом 

постмодерну. 

 

3.2 Естампи 1990 — 2000-х років: тематичні експерименти в постмодерному 

контексті 

Більшість графічних аркушів існують як самостійні авторські роботи та 

усе менше — як ілюстрації до книг. Така діяльність митців підтримує 

свободу творчого самовияву, активізацію мистецького процесу та органічне 

входження українського мистецтва в загальноєвропейське культурне русло. 
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Спочатку львівська графіка сформувалась на техніці ліногравюри,  надалі — 

на класичному офорті. Згодом кожен митець усе більше проявлявся у власній 

манері та піддався новим впливам. 

Слід зазначити той факт, що розпад тоталітарного режиму не означав 

подолання кризової ситуації в художньо-мистецькій сфері. Підтримкою 

культурних програм опікувалися благодійні фонди: українсько-

американський фонд «Відродження», «Літературна скарбниця», «Центр 

сучасного мистецтва». Негативним, але неминучим фактом стала еміграція 

культурних діячів початку 1990-х років. Характерним етапом у розвитку 

мистецтва кінця ХХ століття стиль постмодерн. Якщо в Європі постмодерн 

стає стилем, що формує вільний простір для митців з невизнанням 

неокласиків, то в Україні формується інший підхід. Підґрунтям ідеології 

українського постмодерну стають здобутки художників-класиків, але митці 

зберігають орієнтацію на вільне трактування та власне відчуття 

навколишнього світу [135].  

Сьогодні в українському мистецтвознавстві немає спеціального 

комплексного дослідження проблемно-понятійного поля,  яке стосувалося би 

«постмодернізму» та «постмодерну», у якому були б чітко розставлені 

акценти. Українське мистецтво через політичні умови отримало часову 

невідповідність що до розвитку мистецтва в Європі. 

У культурному процесі постмодернізм (від англ. Postmodernіsm, 

ідеологічно протиставлений модернізму) — напрямок європейського 

мистецтва, сформований внаслідок розпаду світогляду та системи цінностей 

(політичних, економічних, філософських). Львівський мистецтвознавець 

О. Голубець означив: «Постмодернізм — комплекс різнорідних мистецьких 

явищ другої половини ХХ століття, які появилися в наслідок втрати 

актуальності філософської доктрини модернізму, низки суспільно-

політичних катаклізмів 1960-х років. Постмодернізм загладжує конфлікт між 

класичними формами (міметичний період) та авангардом (ідеологічний 

період)» [40, с. 186]. Дослідник С. Левит визначив: «Постмодернізм — 
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широка культурна течія, у чию орбіту останні два десятиліття потрапляють 

філософія, естетика, мистецтво, гуманітарні науки. Постмодерністське 

світобачення несе відбиток розчарування в ідеалах і цінностях Відродження і 

Просвітництві їх вірою в прогрес тріумфу розому безмежності людських 

можливостей» [91, с. 130]. Парадигма європейського постмодернізму 

склалася з факторів: відмови від канонів (здобутків попередників), звертання 

до іронії, проникнення мистецтва в середовище життя (перфоменси, 

інсталяції як філософська концепція). 

«Постмодерн» — період часу, властивий західноєвропейській культурі, 

який прийшов після періоду модерну. Важливо відзначити, що в постмодерні 

змінюється статус елітарного мистецтва на користь масового. Найбільш 

виразно прояви «постмодерну» відзначимо у сферах культури (літературі, 

музиці, кіно, архітектурі) [31; 143]. Постмодерне мистецтво відкидає канони, 

які були вироблені попередниками та змінює ставлення автора до 

навколишнього світу, у якому митець стає філософом (постмодерн засвідчив 

відхід від класичної філософії світогляду до некласичної). 

В українському постмодерні, зокрема графіці львівських авторів, 

характерними стали риси:  

– суб’єктивізація світу; 

– звернення до архаїки та міфів; 

– кодування змісту в символах; 

– цитатність з філософії та релігії (у творах); 

– відтворення абсурду та карнавалу; 

– звернення до надбань попередників, некласичне трактування класичних 

традицій (особливість українського мистецтва цього періоду). 

Образотворча цитатність передбачає вільне трактування реальності. У 

посттоталітарному середовищі митці швидкими темпами освоювали нові 

способи образотворення. Насичена інформативність і міжкультурний діалог у 

формуванні світогляду вплинули на появу еклектизму в зображенні (як 

наслідок глобалізаційних процесів). У період постмодерну діалог між 
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культурами та існування різновекторних художньо-стильових засад не 

означали зникнення самобутніх культур, отже, еклектизм у своїй основі 

конструктивний. 

 Орест Голубець зазначив, що постмодернізм  «…так і не зміг стати 

органічною складовою образотворчого мистецтва України» [40, с. 169]. 

Основним фактором, який на це вплинув, на думку дослідника, став 

«аукціонізм». Частково з цим можна погодитися, але лише в контексті 

розвитку малярства (для якого характерним була досяжність меж 

антиестетики). У свою чергу митці, які працювали з різними техніками 

станкової графіки, дотримувалися високих естетичних засад [40, с. 163—

169]. Як аргумент той самий дослідник описує кінець ХХ століття: «Всупереч 

глобалізаційним процесам, ми все ще говоримо про збереження народних 

традицій, про певні, особливо відчутні в окремих регіонах, ознаки 

архаїчності та фольклоризму, про споконвічні пріоритети рукотворної 

мистецької праці» [40, с. 176]. Ці слова якнайкраще підсумовують 

інформацію у підрозділі 3.1 і органічно підкреслюють винятковість 

львівської графіки. Звичайно, в українському мистецтві уникнути 

постмодерну неможливо, його адаптація стала актуальною. Мистецтво, у 

нашому випадку — аркуші, репродуковані в техніках станкової графіки (не 

розглядаємо малярство та скульптуру, оскільки засади формування у 1990 —

2000-х роках у них різнитимуться та мають дискусійний характер), не 

належать до «масового» мистецтва, маючи виняткове значення «елітарного».  

Дослідники для означення мистецтва другої половини ХХ століття 

використовують різну термінологію («актуальне мистецтво», «модернізм», 

«постмодернізм», «постмодерн», «сучасне мистецтво», «contemporary»), 

однозначно можемо стверджувати тільки те, що період модерну завершився. 

Отже, у нашому дослідженні, зокрема в розділі 3.2, пропонуємо 

використовувати термін «постмодерн» («львівський постмодерн») як 

мистецьке явище кінця ХХ — початку ХХІ століття у галузі станкової 

графіки, яке формує нові світоглядно-філософські системи (враховуючи 
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індивідуальність митців) на противагу невдоволенню культурними 

процесами попереднього періоду. Важливо відзначити, що в дослідженні 

аналізуємо часові межі 1991 — 2000-ні роки, коли станкова графіка у Львові 

набула ознак феномену. 

Відродження організацій, мистецьких об’єднань і неформальних 

колективів зібрало велику кількість творчо спрямованих особистостей. Їхні 

мистецькі акції зміцнили позиції Львова на мистецькому просторі України 

[29, с. 1—25]. Сприяючи інтеграції в Європу у сфері культури і арт-ринку, 

розвиток творчих зв’язків у сучасному мистецтві призвів до збільшення 

популярності українських художників. Відзначимо використання 

художниками на виставках різних стилів: абстракціонізм, мінімалізм, поп-

арт, концептуалізм. Фінансова та політична ситуація не дозволяли 

повноцінно приділяти увагу інсталяціям і скульптурі, натомість графіка 1990 

— 2000-х років представлена всебічно та з різними технічними 

експериментами. Висока культура виконання меццо-тинто, офорта, 

акватинти, літографії, деревориту, лінориту, шовкографії у станковій графіці 

пережили період відродження. Графічні аркуші набули самостійного 

характеру з широкими технічними можливостями. Велика кількість 

графічних технік відображала пошук свободи в сучасному мистецтві. 

Широка «географія» митців на бієнале «Львів '91 — Відродження» 

засвідчила різноманіття експозиції: Греція (Опі Зоуні), Єгипет (Гусейн 

Ельгебалі), Ізраїль (Тала Охель), Китай (Шонг Ій Дзин), Німеччина 

(Володимир Стрельніков), Норвегія (Герман Геблер, Єва Рідхаген), Румунія 

(Петка Овідоу), США (Чарльз Мессей), Японія (Кіото Сако, Масасі 

Атсутгіко, Куніто Нагайки) [167, с. 1—10, 80—88].  

Важливим чинником розвитку графіки у Львові була взаємодія 

українського мистецтва з польським, литовським, білоруським. Поступ 

простежується через постійні контакти, виставки, роботу в різних країнах. До 

цього спричинила участь львівських митців у великій кількості бієнале, 



 99

симпозіумів, пленерів (що активно відбувалися у Польщі, Литві, Чехії, 

Словаччині та інших країнах Європи).  

Графіка Львова 1990 — 2000-х років піддавалася різноманітним видам 

відтворення, але почала віддалятися від поліграфії. Художники в кінці ХХ 

століття поверталися до експериментів із формою книги. Для митців-

експериментаторів арт-бук стає своєрідним явищем на межі образотворчого 

мистецтва та літератури, де знайомий підхід ілюстрування літературного 

твору набирає нової форми. Особливості авторських технік залежали від 

творчого напрямку, в якому працював художник. Серед найвідоміших 

львівських митців, що працювали в цьому жанрі, — Олег Денисенко, Ігор 

Подольчак, Олена Турянська та мистецька група «Аґрафка». Арт-бук став 

унікальним явищем для арт-простору Львова, мета якого — популяризація 

українського мистецтва кінця ХХ — початку ХХІ століття.  

Серед художників, що працювали в техніці станкової графіки впродовж 

1990 — 2000-х років або починали свою творчу діяльність, були такі 

особистості як В. Дем’янишин, О. Денисенко, В. Забейда, Я. Качмар, 

О. Коровай, М. Красник, Б. Мусієвський, В. Онусайтіс, М. Опанащук, 

Б. Пікулицький, В. Пінігін, І. Подольчак, Р. Романишин, Б. Сорока, С. Храпов 

та інші художники. Митець-графік з вимогливістю ставився до своєї праці, 

оскільки графіка залежить від технічних факторів, однак мистецтво графіки, 

незважаючи на технічний прогрес, залишилося незмінним. Митці перестали 

презентувати національну школу графіки, а все більше створювали праці у 

світовому контексті. Автори вели пошук власного самовираження виділяючи 

свою ідентичність, вписуючись у термін «львівська графіка», та у творчості 

вони орієнтувалися на європейські тенденції. 

У контексті обраної тематики розглянемо творчість Олександра 

Аксініна (1949 — 1985 рр.), творчий доробок якого став ідеологічним 

підґрунтям для митців 1990-х років. Безпосередньо учнів у О. Аксініна не 

було, та опосередковано на багатьох графіків Львова він мав великий вплив. 

Спостерігаємо тісні контакти з андеґраундом Москви й Ленінграда, а також 
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тісну співпрацю з митцями країн Балтії (з естонськими графіками Тинісом 

Вінтом, Велло Вінном, Стасісом Ейдріґявичусом, а також українцем 

Володимиром Макаренком). У мистецькому Львові серед його друзів були 

художники В. Дем’янишин, Г. Левицька, В. Онусайтіс, І. Остафійчук, 

Б. Пікулицький, В. Пінігін, Н. Пономаренко, Ю. Чаришніков. Наступні 

покоління художників, які лише починали свою творчу графічну діяльність, 

часто зверталися до його стилістики та майстерної досконалості в техніці. 

Уже в перших офортах О. Аксініна присутні всі ознаки технічної 

майстерності та метафізичні пошуки. 

Поєднання зображення і глибокої семантики кожної роботи автор 

доповнював загальним концептом. Серед друкованої графіки О. Аксініна 

офортні серії «Босхіана» (1977 — 1978 рр.), «Знаки Зодіаку» (1979 р.), 

«Звуки» (1980 р.), «Місяці» (1980 р.), «Слова» (1980 — 1981 рр.), 

«ПоштаАА» (Пошта Олександра Аксініна) (1983 — 1985 рр.). Просторові 

обмани офортів О. Аксініна, поєднання в одній роботі кількох ракурсів, 

просторова організація графіки насичені відчуттям плинності часу. Простір 

робіт насичений китайською символікою і співвідношенням між темними та 

світлими плямами [118, с. 1—36]. Графік виробляє свою стилістику, 

використовуючи в ній символи-предмети: геометричні фігури, сходи, 

колодязь, міст, бочка, годинник. 

З 1980-х років художник зберігав контакти з мистецьким середовищем 

у Латвії та Естонії, які вплинули на стилістичні та філософські пошуки в 

творчості автора. З початком 1981 року О. Аксінін усе більше захоплювався 

східною філософією, це вплинуло на художні засоби вираження у естампах. 

Прикладом стали праці «Цзя-жень. Гексаграма 37. Посвята І. Веселовой. 

Лист 9 цикла І Цзін» (іл. 3.2.1) та «Лик Будди. Лист 2 циклу Будда» (іл. 3.2.2). 

Станкові аркуші стали емоційно стримані й лаконічні. Згодом у композиціях 

митець використовує масивні чорні плями із самотніми фігурами в просторі. 

Філософія творчості О. Аксініна сформувалася на світогляді художника 

Ієроніма Босха, на міфологічній філософії Китаю та Індії — це можемо 
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помітити в офорті «Ікар» (іл. 3.2.3), на власному баченні світу Л. Керрола у 

творі «Аліса в країні чудес» (іл. 3.2.4), Ф. Кафки, Ф. Достоєвського, 

В. Хлєбнікова. У метафоричному баченні світу художник часто користувався 

мотивом лабіринту (іл. 3.2.1, 3.2.5). Олександр Аксінін прагнув зіставити 

духовно-релігійну ситуацію в Україні із західноєвропейським мистецтвом. 

Технологічні засоби його робіт традиційні (користувався технікою 

класичного офорту) [118; 166, с. 45—47; 239].  

За спадщиною графіка важко визначити стиль — межує на грані 

модерну та постмодерну, хоча його творчість виходить за стилістичні межі, 

де митець зумів створити свій світ, у якому глядач потрапляє в замкнутий 

простір, населений архетипними образами, символікою, алхімічними й 

астрологічними знаками.  

Окремим аспектом у творчості О. Аксініна стали екслібриси, які 

вийшли за межі стандартного розуміння їхніх канонів створення (іл. 3.2.5, 

3.2.6). За своїми зовнішніми ознаками це були станкові аркуші, але вони 

стали символічним вираженням книжкових знаків у графічному образі. Його 

екслібриси «Exlibris профессора онкологии Т. Билинского» (іл. 3.2.5), 

«Зрачок Босха. Exlibris Т.Билинская. Лист 6 циклу Босхіана» (іл. 3.2.6) 

наповнені складною образністю, стилістика естампів диктує розкриття 

особливих образів і деталей. Останні за часом роботи набагато лаконічніші 

від ранніх, через темний фон проступає світло. Після циклу «Мої міста» у 

роботах усе частіше з’являються мотиви античних міфів і біблійних сюжетів 

(Ікар, Сизіф, Прометей, Час, Феміда, Апокаліпсис). Релігійна тематика робіт 

стає домінантною. Від кінця 1990-х років графічні роботи О. Аксініна почали 

використовувати не стільки як ілюстрації, а й як окремі станкові аркуші [118; 

166; 186, с. 92—93; 239]. 

Автор у назвах графічних робіт часто використовує довгі цитати, що 

частково дають ключ до розуміння його графіки (це одна з його особливих 

рис). У кольорі О. Аксінін використовує монохромне вирішення для 

ширшого розкриття свого метафізичного світу без зайвих відволікань. 
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Емоційні образи в станкових графіках часто на межі пошуку сутності життя, 

любові та смерті. На останньому етапі творчості мотив смерті в О. Аксініна 

домінує. Людину автор ізолює в різні конструкції, з яких важко вибратися. 

Для О. Аксініна людина — це автономна фігура космічного світу, де 

вказується напрямок її дії. Він шукав паралелі в давніх культурах, щоб 

отримати відповіді на свої філософські запитання. За задумом автора 

багатоярусні композиції наповнюються дрібницями. Олександр Аксінін 

продовжив розробляти проблематику абсурду, безглуздя і божевілля. Загалом 

творчість графіка можна описати як рефлексію від прочитаних філософських 

творів Платона до літератури абсурду Кафки.  

Серед художників львівського андеґраунду від середини 1980-х років в 

один період з О. Аксініним працювала Генрієтта Левицька. Вона від 1990-х 

років стала учасником багатьох виставок в Україні та за кордоном, але у 

Львові відкрила лише одну 1996 року (у філіалі Національного музею 

вчителя Л. Левицького). Генрієтта Левицька працювала з різними складними 

техніками станкової графіки: літографії («Tylko we Lwowie» XIX ст., 1995 —

 1997 рр.), мецо-тинто «Східний календар» (1985 — 1990 рр.), офорти, 

лінорити. Серед її зацікавлень — портрети (літографія «Портрет художниці 

Каті Суєвалової» (іл. 3.2.7), меццо-тинто «В честь першого року без 

О. Аксініна» 1985 — 1990-ті рр.) (іл. 3.2.8), натюрморти («Гуцульський 

натюрморт», «Російський натюрморт»), побутова тематика («Людське 

життя», «З дитячих спогадів», «Час кормити голубів»), пейзажі («Одеса», 

серія «Старий Львів», літографії «Калюжа»). У «голландських» пейзажах 

Г. Левицької панує чиста стихія простору, чітке промальовування деталей, 

ідеальне опрацювання ліній. Їхній зеленуватий колорит сповнений тривоги. 

Люди у своїх діях рухливі, постійно причетні до якоїсь праці. Присутність 

іронії стає авторським почерком Г. Левицької, проходить через усю творчість 

мисткині [166, с. 92; 167]. 

Іронією, трагізмом, який межує з гумором, наповнені гротескні образи 

персонажів у графічних працях Юрія Чаришнікова (з України емігрував у 
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США). У ілюстраціях художник створив світ, наповнений вигаданими 

символами (зобразив утопію). Проблеми добра і зла, світла і темряви, білого і 

чорного, божевілля і дійсності притаманні фантазії автора. Графічні аркуші, 

композиційно врівноважені білим кольором паперу, підкреслюють динаміку 

втраченої рівноваги мосту, сходів у небо, розкиданих і скупчених деталей 

(іл. 3.2.9, 3.2.10). Літографії наповнені глибиною простору, об’єднані 

ритмікою та соціальною тематикою. Єдність образно-конструктивного 

вирішення ілюстрацій різних циклів художник осмислив як відображення 

світогляду. Слід зазначити, що Ю. Чаришніков — один з небагатьох 

художників, який використовує літографію в оформленні літературних 

творів.  

У літографії «Білий кінь» (іл. 3.2.9) автор задав напрям руху композиції 

вгору. Таким чином персонажі набули динаміки та змістового наповнення. 

Подібні композиційні знахідки будуть співзвучними у ілюстраціях до 

«Петербурзьких повістей» М. Гоголя. Після 2000-х років у Львові техніку 

літографії мало використовували, але активно продовжували працювати 

митці-графіки Західної Європи, де збережена потужна матеріально-технічна 

база [186, с. 93—97].  

2008 року Ю. Чаришніков виборов Ґран-прі на V Міжнародному 

конкурсі «Мистецтво книги» у Москві за ілюстрації «Н. В. Гоголь. 

Петербургские повести» (іл. 3.2.10). «Петербурзькі повісті», «Царі Старого 

Заповіту», «Корабель дурнів» композиційно врівноважені. З кожним 

наступним графічним твором емоційність збільшується, стає відчутним 

натиск божевілля на глядача. Внутрішня енергія проявилася в ритмах 

площин і об’ємів, у динаміці штрихів. 

Наповнені глибиною простору літографії графік об’єднував у 

ілюстрації з різних повістей ритмікою та соціальною тематикою. Через 

творчість, розкриваючи філософські тексти, митець наближався до таємниць 

світу. Єдність образно-конструктивного вирішення ілюстрацій різних циклів 
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художник осмислив як відображення світогляду (поєднання духовного та 

матеріального) [164; 167, с. 93]. 

Творчою особистістю, яка формувала середовище львівської графіки 

другої половини ХХ століття, був Володимир Пінігін. Графік перейшов на 

малі форми станкової графіки у період 1985 — 1999 років (офорт, суху голку, 

монотипію). Ілюстрував художні твори авторів-фантастів Олександра 

Бєляєва, Рея Бредбері, П’єра Буля, Жуля Верна, Станіслава Лема, Артура 

Кларка, Кліффорда Саймака, Герберта Велса, Карела Чапека та інших. 

Володимир Пінігін поєднував роботу в станковій графіці з розробленням 

дизайну плакатів, сценографією, живописом (що було притаманно творчості 

художників того періоду). Художньо оформляв газети «Культура і життя», 

«Літературна Україна», а також зарубіжні періодичні видання «Сов’єт лайф» 

(«Радянське життя»), що виходило у Вашинґтоні, «Край Рад» з Варшави, 

софійський журнал «Паралелі» та інші.  

Володимир Пінігін розкладав книгу на частини, кожну з яких 

ілюстрував не однією картинкою, а блоком малюнків. Так графік сформував 

прийом, який визначив як колажно-монтажний. Він дозволив у одній 

ілюстрації подавати кілька епізодів, як приклад згадаємо «Автопортрет», 

«Воїни», «Витоки цивілізацій» (іл. 3.2.11), «Без назви» (іл. 3.2.12). У період, 

коли Львів став одним з найпотужніших центрів інтелектуального мистецтва 

України, В. Пінігін вражає своїм переосмисленням і пошуком місця людини 

у світі, намаганням осягнути роль мистецтва і митця. Література світової 

культури, історії, філософії сформувала систему естетичного мислення 

митця. Авторський стиль В. Пінігіна міцно збудований на рівні рисунку та 

продуманий на рівні інтелекту. У своїй авторській графіці поєднав 

композиційні метаморфози з реалістичним опрацюванням деталей і 

внутрішнього космосу. Як приклад наведемо літографію «Крим» (іл. 3.2.13). 

У великій кількості деталей, де кожна частинка максимально опрацьована, 

візуальна насиченість гармонізується з упевненим рисунком, композиційною 

якістю, вмілим розподілом дрібних деталей [186, с. 102—103; 232]. 
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Серед монотипій В. Пінігіна присутня тематика «Fantas marina II» — 

морський пейзаж (береги Ялти, Феодосії, Коктебеля). Його морські пейзажі 

наповнені жіночими обличчями, головами різних тварин. Окрім портрета й 

пейзажу, присутні абстрактні композиції у техніці монотипії. Праця «Двоє» 

(3.2.14) відрізняється стилістичними особливостями від стриманих 

літографій. У монотипіях автор вільніше оперує кольором, сміливо закладає 

основи композицій, структурно вибудовує вигадані конструкції. У згаданих 

монотипіях автора відзначимо, що постмодерні впливи стають більш 

відчутними. 

Графічну манеру В. Пінігін частково перейняв від російських і 

західноєвропейських графіків XVIII століття, зокрема від Олексія Зубова. 

Автор спирався на традиції класичного європейського офорта ХІХ століття в 

поєднанні з аванґардними пошуками 1920 — 1930-х років. Художник міцно 

виробив і утвердив свій власний стиль, його творчість залишилась у руслі 

новаторських тенденцій сучасного мистецтва та книжкової графіки Львова. 

Важливий внесок у станкову графіку Львова своїм творчим доробком 

зробив Володимир Онусайтіс. Його офорти «Рік синьої собаки» (1994 р.) 

(іл. 3.2.15), «Рік червоної миші» (1996 р.) (іл. 3.2.16) стали яскравим зразком 

постмодерних впливів на гравюру. При стриманій кольоровій гамі автор 

експериментально вписав у жіноче тіло фігури тварин (згідно із східним 

календарем). Тератоморфні мотиви (поєднання тіла людини з частинами 

тварин) стали співзвучними з живописними та графічними працями митців 

Європи. У стилістиці В. Онусайтіс використав лаконічність японського та 

китайського мистецтва. Темний фон доповнений ієрогліфами, тіла 

персонажів задіяні в легкому неспішному русі.  

Окремою групою для аналізу стали гравюри «ExLibris О. Корольова» 

(1981 р.) (іл. 3.2.17), «ExLibris І. Соболєвої» (1982 р.), «ExLibris Львівської 

Аптеки-Музею» (1983 р.), «ExLibris Кав’ярні на вул. Вірменській» (1990 р.) 

(іл. 3.2.18). Екслібриси виконані в лаконічній манері, темні площини 

ритмічно поєднував з світлими (використав мотив шахової дошки). 
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Фраґменти фігур людей (руки, голови) поєднував з елементами пейзажів і 

композиційно розташованими шрифтами [186, с. 93, 95].  

У графічній праці «Без назви» (профілі О. Аксініна і В. Онусайтіса) 

(іл. 3.2.19) спостерігаємо відхід від реалізму на користь використання 

абстракційних форм і стилізованих портретів. Важливим елементом 

композиції стали фактури створені за допомогою техніки акватинти. У 

графічних роботах 1980-х років митці також зверталися до техніки 

акватинти, де зерниста фактура була додатковим способом відтворення 

зображення, а в аналізованій праці на основі зернистості автор вибудовує 

абстрактну композицію з оптичним ефектом, без якого відбиток втратив 

свою виразність. 

Олександр Аксінін, Г. Левицька, Ю. Чаришніков, В. Пінігін, 

В. Онусайтіс — сформовані митці (у 1980-х роках), які працювали і після 

1990-х років (окрім О. Аксініна) — вплинули на молодше покоління графіків. 

Вони заклали естетичні орієнтири для художників, чия творча діяльність 

тільки починалась [235]. 

Якщо одні митці створювали естампи на межі реалізму, то інші активно 

застосовують імпровізацію та звернення до абстракціонізму. Серед 

представників львівської графіки Ярослав Качмар на початку 1990-х років 

захопився філософською складовою естампів. У композиціях-монотипіях 

2006 — 2008 років художник зобразив абстрактні скупчення, які мають свій 

подальший розвиток. Тематика таємничого стала ключем його творчості. 

Через схильність до формалізму творчість Я. Качмара охарактеризуємо як 

таку, що вплелася органічно в загальні тенденції кінця ХХ століття. Його 

графічні твори «Завіса» (1980 р.) (іл. 3.2.20), «Мотив 2» (1990 р.) наповнені 

таємничістю, не розкривають свій зміст до кінця. Через те, що його естампи 

позбавлені конкретики, автор намагається залучити глядача до спільних 

роздумів.  

У просторі львівської графічної школи творчість Ярослава Качмара 

була унікальним явищем. У продовж ХХ століття львівська графіка зазнала 
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впливу європейських модерних течій. Львівські митці кінця ХХ століття у 

естампи вносять не лише національний контекст, але й глобальний. 

Українська графіка стала частиною європейської мистецької парадигми, 

метою якої є утвердження графіки як елітарного сучасного виду мистецтва. 

Яскраво ілюструє своєю творчістю графіку кінця ХХ століття Ігор 

Біликівський. У 1990-ті роки паралельно на графічній ниві творчо 

реалізовували себе О. Козак, Б. Мусієвський, Б. Пікулицький. Перша 

графічна праця потрапила на львівську виставку «Відродження», відтоді 

графічні праці митця стали впізнаваними серед кола шанувальників 

мистецтва. Графік працював у різних техніках літографії, офорту, 

цинкографії (від 1994 року) та власній авторській техніці (часто сюжети 

акварелей переходять у цинкографію). Техніка цинкографії та літографії 

переважає в період 1990 — 2000-х років, що зумовлено частково існуванням 

літографічної майстерні, а з іншого боку — можливістю видруків 

репродукцій у газеті «Ратуша». Від 2000-х років помітно розширюється 

кольорова палітра автора [172]. 

Поява низки цинкографій — це відхід від реалізму та потяг до 

узагальнень і стилізацій. Такий підхід дав змогу авторові знайти свій 

неповторний впізнаваний стиль. Його графіка відображає мислення творчої 

особистості, виробляє притаманну лише йому пластичну мову. Щоразу 

І. Біликівський звертається до стилістики, імпровізації, гри фантазії у своїх 

творах, часто інтерпретує нестандартні форми, що призводить до 

різноманітності та розвитку індивідуальності.  

Теми робіт типові: абстракція, портрет і архітектурні мотиви. Освоївши 

різні ділянки графіки, автор перевагу надавав станковій, органічно вписуючи 

твори в друковану поліграфію (ілюстрації до газети «Мікроскоп пана 

Юрка»). У цинкографії сміливо експериментує з образами та формальними 

засобами. Ігор Біликівський з достовірністю відтворював стилізовані 

портрети, абстрактні геометричні елементи в серії цинкографій-ілюстрацій. 

З’явилася низка цинкографій: «Ворона і астронавт» (1992 р.) (іл. 3.2.21), 
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«Народження душі» (1992 р.), «Генерал» (1992 р.) (іл. 3.2.22), «Рецензія» 

(1993 р.), «Задушки» (1993 р.), «Один день» (2002 р.), «У неділю рано» 

(1992 р.). Вони виконані в чорно-білому поданні та наступні, з кольором — 

«Рік змії», «Вечір на Михайла», «Акваріум». Невелика частка робіт створена 

в релігійній тематиці (техніка літографії) — це «Голгофа» (1995 р.), «Вічне 

царство твоє» (1995 р.), «Ковчег» (1994 р.), «Вечір на Михайла» (1993 р.). 

Однак, розвиваючи такі сюжети, автор не зводив твори до сухої схеми, а 

працював над створенням образів, часто даючи людині помислити над 

сюжетом, таким чином глядач — не тільки співучасник, але й має 

можливість споглядати зашифровані ідеї автора [172]. 

У 1990-х роках часто звертався до техніки літографії, так, 1995 року 

з’являються аркуші «Exit», «Birth». Окремою групу становлять екслібриси, 

виконані в техніці літографії: для Станіслава Лема (1998 р.) (іл. 3.2.23), 

Музею літератури ім. А. Міцкевича у Варшаві (1998 р.), художника-графіка 

Богдана Пікулицького (1994 р.) та Валерія Дем’янишина (1994 р.), музею 

книги у Сяноку (2007 р.), Тракайського історичного музею, музиканта Юрія 

Яремчика, Аліка Олісевича (2010 р.), Lucvan Вen Briele (1990 р.) (іл. 3.2.24) 

та інші. Екслібрис «Ex Vytautas Landsbergis» (2000 р.) (іл. 69.3.45) — взірець 

філософського мислення автора, метафоричні гілки дерева сягають небес 

(сонце і місяць, створіння з крилами, нічне небо — усе це створює містичну 

атмосферу роботи). Інтрига таких книжкових знаків зберігається в точному 

перерахунку штрихів, деталей і у філософських сюжетах. На площині паперу 

співіснували різні образи, мотиви, елементи побуту, які дуже часто 

перетворювалися на твори мистецтва [172]. 

Серед важливих пластичних принципів, які розробив художник — 

уміле поєднання метафоричної мови символів і знаків з пластичними 

якостями графічних матеріалів. Він пов’язав предметний світ з вигаданим, 

наблизив їхню матеріальність, робив цікавим конструктивний перехід один в 

одного.  
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Формальні засоби в графічних аркушах перетворив на цікаві мистецькі 

експерименти Богдан Пікулицький (один з учасників КУМу) — автор, який 

виробив самобутній почерк, наділив гравюри великою ерудицією та 

майстерністю. Твори виконав на високому мистецькому рівні на основі 

класичних технік глибокого друку (з частковим використанням монотипії). 

У перших літографіях «Полудень», «Біла кімната», «Чотири рисунки із 

двох вікон» митець зображає плетені плоти, жіночі фігури, натюрморти, 

птахів. Богдан Пікулицький використовує контрасти білого і чорного, 

моделює сірі півтони. Графічні аркуші наповнені споглядальністю. У працях 

«Натюрморт з яблуками» та «Маки» художник поєднує пляму та лінію, 

вводить колір (Додаток Б, с. 321—324). 

У офортах «Жінка» (1995 р.) і «Козак Мамай» (1997 р.), вирішених у 

чорно-білому трактуванні, митець вводить колоруваня. За допомогою 

жовтого та червоного кольорів Б. Пікулицький розставляє акценти в 

лаконічних формах. Такі праці тяжіють до узагальненої декоративності через 

використання плям спрощеної форми. У наступних працях «У серці моїм 

птиця синя» (2018 р.) та серії офортів, присвячених жіночим портретам і 

фігурам (2016 — 2018 рр.), митець вводить більшу деталізацію. Графічні 

праці набувають символічного наповнення, жінки постають у поетизованих 

образах, часто із зображенням птахів. Використання зооморфних мотивів, 

зокрема синього птаха, віддзеркалює пошук глибинного «Я». Багатозначний 

образ птиці став символом недосяжності та мрії. 

Митець у графічних творах (іл. 3.2.26, 3.2.27) використав для 

колорування еколін. Завдяки такому матеріалу авторові вдалося виробити 

власну кольорову палітру на основі активних кольорів, узгоджених 

фактурами монотипії. Інший підхід розглянемо в офортах, серед яких —

натюрморти, виконані лінійно в поєднанні з тисненням [129; 186, с. 92]. 

Оглядаючи творчий доробок графіка, можемо відзначити захоплення 

тематикою натюрморту, пейзажу із заниженою лінією горизонту, жіночими 

образами. Якщо в ранньому періоді творчості Б. Пікулицький працює в 
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техніці літографії (ілюструє книги), то для пізнішого етапу характерним 

стало звернення до офорту та монотипії (Додаток Б, с. 321—324). 

Надсилав свою графіку на різноманітні виставки (вітчизняні й 

закордонні) від початку 1990-х років Валерій Дем’янишин («ДЕМ»), 

творчість якого спрямована на інтелектуальне мистецтво України ХХ 

століття. У своїх роботах митець перетворив буденні речі на витвори 

мистецтва. Валерій Дем’янишин андеґраундним мисленням звичним 

предметам (камінцям, деревам, гілкам, листкам, мушлям) надав 

філософського змісту, вибудував з них багатозначні символи творення світу.  

У працях «Акваріум» (1999 р.) (іл. 3.2.28), «Гербарій» (2002 р.), «Біг за 

сонцем» (2002 р.) автор звертається до світу природи, яка і стає об’єктом для 

натхнення. Фрагментами рослин, камінням, абстрактними геометричними 

формами наповнені гравюри В. Дем’янишина. Він звертався до вільного 

травлення як доповнення у працях. Значною частиною творчого доробку 

автора стали екслібриси. Слід відзначити, що значна частина графіків, які 

працювали 1990 — 2000-х роках, зверталися до цього жанру. 

У праці «Екслібрис ПГ» (іл. 3.2.29) автор застосував просторовий об’єм  

у геометричних формах. Звернення до абстракції відчутне не лише в 

екслібрисах, але й пейзажах. Так, твори «Пограниччя» (2008 — 2009 р.), «15 

година» (2002 р.), «Дві драбини» (1996 р.) (іл. 3.2.30) наповнені абстрактним 

умовним середовищем. Авторові вдалося досягти ефекту глибини простору 

завдяки поєднанню техніки акватинти (її зернистої фактури) з тонким 

рисунком офорту. Філософський підхід до сюжетів, лаконічність композицій 

аркушів, тематичне розмаїття дозволило окреслити доробок В. Дем’янишина 

як такий, що сформувався з виразним постмодерним спрямуванням.  

Активна участь у виставках (першій міжнародній бієнале «Імпреза — 

98», бієнале «Відродження» 1991 р., «Мальовнича Україна» 1989 р., 1994 р., 

2003 р., виставці львівських митців у Києві 1994 р., «The World of Ex-Libris 

— Beograd», «I International Ex-Libris Competition Exhibition» 2003 р.) 

засвідчує високу майстерність Олександра Коровая (від 1981 року працював 
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у техніках мецо-тинто, офорту, акватинти, монотипії). У серії монотипій-

абстракцій 1981 — 1995 років можемо побачити активне використання 

фактур у поєднанні з текстурою паперу (іл. 3.2.31). Монохромне кольорове 

вирішення доповнили кольорові акценти (синіх, червоних, золотистих плям). 

У пізніших графічних працях автор відмовляється від аморфно-

абстракційного зображення (спостерігаємо тенденцію до наслідування 

абстракціонізму у творчих доробках багатьох художників того періоду) і 

працює винятково у фігуративному ключі. У циклі офортів «Екслібрис Ольги 

Вітрук» (1995 р.), «Екслібрис Орест Скоп», «Екслібрис Петра Сипняка» 

(1999 р.), «Екслібрис аптекар» (1996 р.) (іл. 3.2.32), «Екслібрис Аскольд 

Стернюк» (1999 р.) виконані з дотриманням класичних технологічних 

прийомів. Автор аскетично використовував колір (чорний або коричневий 

темних тонів). Зате в серії «Зодіаки», праці «Бик» (1994 р.), «Водолій» 

(1996 р.), «Лев» (1995 р.) (іл. 3.2.33), «Рак», «Скорпіон», «Стрілець» 

спостерігаємо використання невеликої кількості кольору (синій, рожевий, 

золотий). Графік не змінює колористичної палітри, лише додає мерехтливого 

ефекту світіння в цих роботах [116]. 

У графіці О. Коровая спостерігаємо нашарування прадавньої символіки 

цивілізацій і захоплення міфологією і літературою, як приклад наведемо 

працю «Ромео і Джульєтта» (іл. 3.2.34). Автор поєднав офорт з акватинтою, 

що дозволило досягнути глибини темних тонів з прицезійним рисунком. 

Невипадковим є звернення автора до релігійної тематики в гравюрі «Різдво» 

(1993 р.), що стало притаманним для митців періоду незалежної України. У 

станковій графіці та пастелях, створених пізніше (2000 — 2015 роки), 

спостерігаємо характерне наповнення деталями, яке прочитуємо через 

призму різних епох. Художник наповнив свої роботи різними кодами й 

сюжетами. У праці він вкладав увесь багаж знань з різних галузей — від 

професійного знання історії мистецтв, біографій відомих особистостей до 

захоплення філософією.  
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Олександр Коровай професійно поєднав офорт, мецо-тинто, елементи 

акватинти, дотримуючись класичного підходу у створенні естампів. Роблячи 

ретроспективу його графічного доробку, можемо дійти висновку, що автор у 

своїх пошуках перейшов на бік фігуративу. Олександр Коровай вибудував 

власну філософію творчості: це поєднання етнічної символіки скіфів, 

національного етнокоду (без класичного використання української 

символіки) та власної філософії на основі класичного європейського 

мистецтва. 

Молоді митці в 1990-х роках своїми концепціями активно прагнули до 

свободи в мистецтві та вели пошук власного самовираження. Їхні абстрактні 

композиції характеризуються закликами до художньої свободи. Безпредметні 

праці нагадували мінімалізм і абстракцію при відсутності фігуративного 

підходу.  

Особливу увагу, наприклад Сергій Храпов приділяє екслібрису, в його 

естампах бачимо захоплення філософськими мотивами (активна творча 

діяльність припадає на 1991 — 2005 роки). Візитівкою графіка стала тема 

клоунів і все, що з ними пов’язано (маскарони, лукава усмішка, містичне 

сонце і місяць, фантастичні тварини). Яскравим прикладом став офорт 

упоєднанні з мецо-тинто «Arnold Hausweiler Sad» (1994 р.), у якому з 

прецизійною точністю створено головного героя з виразними гротескними 

рисами (іл. 3.2.35). Сергій Храпов захоплювався творчістю Мауріца Ешера, 

Душан Калая, Юрія Чаришнікова. 

Активно звертався до жанру екслібриса — «Elsbeth Rhonheimer Rich» 

(1997 р.) (іл. 3.2.36), «Agaath & Jos van Waterschoot The Fairyland» (1996 р.) 

(іл. 3.2.37), «Jose Manuel Martinez Ikar». У наведених графічних творах автор 

з достовірністю формував головного героя, наповнюючи його тіло (або 

портрет) деталями (об’єктами флори і фауни, предметами побуту). Глибини 

темних партій досягає завдяки використанню техніки мецо-тинто. Гравюри 

опрацьовані і штрихами, і узагальненими площинами. Графік дотримується 

класичних технік офорту, але експериментує з образами та фантастичними 
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світами. Колористична гама в гравюрах аскетично стримана, використовує 

лише графічні засоби для досягнення мети.  

У працях «Day and night» (2000 р.), «Gold fish» (1991 р.), «Race» 

(1992 р.) (іл. 3.2.38), «Man fish» (1994 р.), «Ex libris Eternity» (1996 р.) 

С. Храпов демонструє перехід тваринного світу у вигадане середовище. 

Образи тварин набирають людської подоби у формуванні портретних рис. У 

окремих випадках, як у праці «Ex libris Eternity», птах і риба стали частиною 

тіла людини. Доповнення елементами тварин (крилами птахів, частинами 

комах або механічними конструкціями) притаманне для митців Європи. До 

таких мотивів зверталися і львівські графіки О. Денисенко, С. Храпов, 

Ю. Чаришніков. 

До інших образотворчих пошуків звертався графік Володимир Забейда, 

творчість якого перебуває на грані національно-історичної тематики та 

постмодерних пошуків. Від середини 1990-х років перебуваючи у Канаді  

виконує естампи переважно в техніках ліногравюри та літографії (наприкінці 

1980-х років використовував техніку чорно-білої гравюри). У працях 

«Перетворення світла» (1988 р.), «Неопалима купина» (1989 р.) (іл. 3.2.39), 

афіша і обкладинка каталогу виставки «Клуб українських митців» (Львів, 

1989 — 1990 рр.) (іл. 3.2.40) тематика графічних творів здебільшого 

історично-побутова. Ілюстрації до виставки КУМу у Львові стилістично 

споріднені з ліногравюрою, хоча виконані тушшю. Композиційне 

розташування чорних і білих мас, їх ритміка вказують на нові стилістичні 

пошуки автора. Володимир Забейда не обмежувався класичними графічними 

техніками, а надалі експериментує з графітним олівцем. Так постала серія 

праць «Порожнеча та мета» (іл. 3.2.41), де вигаданий світ з об’єктами які 

зависають, нагадував космічний простір. Митець сформував власну 

стилістику графіки, усе більше схиляючись до постмодерного мистецтва [79; 

186, с. 104—105]. 

Згодом В. Забейда усе більше проникався філософськими пошуками й 

трактував графічні праці через призму свого світобачення. Як і більшість 
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митців того періоду, піддався впливу постмодерних течій. Українське 

графічне мистецтво кінця ХХ століття відзначене боротьбою різних художніх 

течій, де переважали аванґардні напрями. Підсумовуючи аналіз творчого 

доробку митця, відзначимо, що роботи В. Забейди після 1990-х років стали 

яскравим зразком трансформації творчості та тематичної переорієнтації. 

Твори все частіше відображали світ, збудований з конструкцій, їх 

інтерпретацій і трансформацій. Автор, аналізуючи структури фізичного й 

психічного вигаданого всесвіту, протиставив природне і штучне середовище. 

У творчості графіка відбувся перехід від фігуративу на користь новітнім 

впливам [167]. 

Графіки зверталися не лише до класичних видів станкової графіки, але 

працювали над концепціями власних експериментальних технік. Митці 

використовували текстури, притаманні техніці монотипії (Ігор Боднар, 

Любов Лебідь-Коровай, Роман Яців), поєднували різні класичні техніки 

друку з графічними матеріалами (Михайло Красник). Ігор Боднар, 

М. Красник, Л. Лебідь-Коровай, І. Янович, Р. Яців своїми доробками 

окреслили нові образотворчі особливості векторів розвитку графіки та 

експериментальність у поєднанні технік. 

До експериментальних робіт, у яких присутні засади графічних і 

живописних праць, зараховуємо доробок Романа Яціва. Автор звертався до 

тематики пейзажу та абстракції, це можемо побачити у працях «Мотив з 

Меденич» і «Квітковий вир». Митець застосовував фактури з монотипії в 

поєднанні з опрацюванням деталей. Чітке володіння композицією, ритмікою 

ліній і плям митець доповнив колористичними акцентами.  

До новаторів у сфері графічного мистецтва зараховуємо Ігоря Яновича, 

який також наповнював графіку живописними якостями. І в графіці, і в 

живописі (виставки «Діалог» 2009 р., «Контекст» 2009 р., 2011 р., 2012 р., 

«Суб’єктивний простір» 2011 р., «Течія» 2013 р.) працював над створенням 

нових форм у абстракціонізмі на противагу фігуративу. У працях автор 

захоплюється побудовою та руйнацією форми на межі виникнення нових 
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форм, субстанцій нового стану. На основі праць із серії «Траєкторія», 

виконаних у авторській техніці, спостерігаємо захоплення автора 

абстрактними композиціями. Кожна з графічних праць вписується в широку 

рефлексію, розширюючи кордони абстракціонізму. Автор вибудовував 

композиції на основі поєднання кольорових плям і дрібних елементів. У 

графіці художник працює як у живописному просторі. Зберігає ті самі методи 

колористичного вирішення, композиційні пошуки, концепції. Творчість 

І. Яновича — це рефлексія на мистецькі процеси, що відбувалися в 

графічному середовищі Львова. 

У своїй практиці широко експериментує з різними техніками станкової 

графіки Михайло Красник, який почав працювати від 1980 року, активною 

виставковою діяльністю зайнявся від 1990 року. Поєднав техніку офорту й 

ліногравюри, монотипії, використовував елементи колажу, аплікації, 

тиснення та фрагменти фотографії. Його роботи колористичною поліхромією 

більше нагадують живопис, ніж графіку. Михайло Красник використовував 

контрасти доповняльних кольорів, тонів. Графічні роботи автора 

вирізняються абстрактністю, зверненням до символіки та народного 

мистецтва [64; 109]. 

Окремі роботи з графічної серії «Композиції без назв» (2004 р.) 

(іл. 3.2.42) наповнені безпредметним вираженням творчих імпульсів. Автор 

використав фактурність відтисків ліногравюр, різних металевих предметів і 

шрифтів. Графік застосував способи творення естампів, які у 1980-х роках 

митці не задіювали. У циклі робіт «Гармонія несумісних речей», праці 

«Гармонія несумісних речей №1» (1997 р.), «Гармонія несумісних речей №4» 

(2008 р.) (іл. 3.2.43) уподібнені до народних гобеленів. Колористикою та 

символами переплітаючись із народним мистецтвом, естампи виконані в 

модерністичному трактуванні. 

До новітніх пошуків наблизився митець Ігор Боднар. На формування 

його мистецької особистості вплинули К. Звіринський, О. Кульчицька, 

Л. Левицький, Я. Музика. Автор на початку творчості звертався до техніки 
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класичного офорта, як приклад розглянемо екслібрис «Гоголіана. Екслібрис 

В. Вітрука» (іл. 3.2.44). Обмежений простір, вписаний профіль Гоголя в 

геометричні форми — така композиційна структура відповідала техніці 

класичного офорта. У перших його монотипіях «Розстріляний вертеп», 

«Голодомор», «Зозулине гніздо» бачимо звернення до історичних подій та 

краси української землі. Ігор Боднар оперував засобами графічного рисунку, 

у якому лінія виконувала важливу роль. У циклах «Легенди мого дитинства», 

серіях ілюстрацій до поезій Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Стефаника, 

П. Верлена, Б. Олійника. а також І. Калинця та Л. Костенко автор 

інтерпретував традиції рідного народу.  

Його праці наповнені знаками-символами, які присутні в графічних 

аркушах «Таємниця буття», «Гімн вічності душі». Автор сучасне сакральне 

мистецтво порушив у пізніших працях «Поруч із сонцем» (іл. 3.2.45), «Юрій 

Змієборець», у яких автор використав техніку валикографії. Важливою 

тематикою для Ігоря Боднара була сакральна, де він застосував хрестологічні 

мотиви, у які вплелися й інші теми. У графічних варіаціях автор 

використовував елементи українського іконопису, інтерпретував тему 

Богородиці в притаманній йому манері. У творах «Нічний діалог» (1990 р.), 

«Храм Душі» (1991 р.), «Нічна молитва» (1992 р.), «Невідомі Світи» 

(1993 р.), «Небесна Олениця» (1994 р.), «Логос» (1995 р.), «Вертикаль» 

(1996 р.), «Райське яблуко» (1997 р.) емоційність стала неодмінною 

складовою композицій. Тематичний діапазон творів автора доволі широкий, 

та він не уникнув і захоплення новаціями [38; 51; 72; 181]. 

Для митців періоду 1990 — 2000-х років канони класичних технік 

станкової графіки посідають другорядні позиції. Технологічні експерименти 

та пошуки нових творчих концептуальних засад для митців стали 

важливішими. Таким чином кожен автор прагнув виокремитися із загального 

кола митців завдяки стилістичним особливостям. Для низки митців 1990 — 

2000-х років станкова графіка стала проміжною ланкою творчості. Одні 

автори продовжили працювати в живописних техніках, інші зі зникненням 



 117

літографічної майстерні виїхали за кордон або припинили свою діяльність. 

Серед митців, які у 1990-х роках частково зверталися до технік станкової 

графіки, були М. Барабаш, Н. Буряк, П. Гуменюк, Ю. Кох, О. Кох-Погрібна, 

М. Шепеть. Їхня творча діяльність сформована на графічних творах 

тематично присвячених пейзажам Львова, сакральній та побутовій тематиці. 

У праці «Екслібрис» (1990 р.) (іл. 3.2.46) Микола Шепеть використав 

стилізацію у зображенні постаті художника. Чорно-біле трактування естампу, 

поєднане шрифтовим блоком, зібране композиційно у форму трикутника, де 

змістовим акцентом став митець. Інший підхід розглянемо у творах «Лелеки» 

(1994 р.) (іл. 3.2.47), «Відпочинок» (1995 р.). У них автор використав техніку 

сухої голки. На противагу ліногравюрі, названі праці наповнені тональними 

градаціями сірого. Художник витримав геометризовану стилістику фігури з 

оточенням. До техніки чорно-білої ліногравюри звертався митець Петро 

Гуменюк (викладачі з фаху Д. Довбушинський, В. Ігнатенко, В. Лобода, 

І. Остафійчук). У працях «Каплиця Боїмів. Львів» (іл. 3.2.48), «Сільське 

гуляння» (іл. 3.2.49) автор висвітлив побутову та пейзажну тематику. Герої 

естампів — звичайні люди, задіяні в побутових справах, дещо 

геометризоване трактування одягу та обличчя надає їм похмурості [186, 

с. 104; 233]. Інші естетичні пошуки побачимо на основі праці «Гепарди 

перевдягаються» (1998 р.) (іл. 3.2.50) Ольги Кох-Погрібної. Офорт у її 

виконанні з граційно сплетеними фігурами композиційно врівноважений 

східним орнаментом. До графіки звертався живописець Юрій Кох у працях 

«Воронячий цар», «Жива вода», «Павич і трамвай», згодом він працював 

лише в техніці олійного живопису. 

До сакральної тематики зверталася Ніна Буряк у творі «Українська 

мадонна». Фігуру Богоматері авторка зобразила в сорочці, елементи 

візерунка якої уподібнювалися до вишиванки. Художницю цікавила 

українська культура, це бачимо і в циклі графічних аркушів «Українські 

народні пісні», виконаних у техніці сухої голки («Долом, долом, долиною 

ішла вдова з дитиною» 1988 р., «Зав’ю вінки на всі святки» 1988 р., 
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«Любилися, кохалися, як голубів пара…» 1988 р., «Не дай, Боже, розійтися, 

як чорная хмара…» 1988 р., «Ой одна я, одна, як билиночка у полі…» 

1988 р.). Трактування сакральної та національної тематики в працях митців 

1990-х років набуло нових образотворчих форм.  

Для більшості митців 1990-х років характерним є використання 

абстрактних композицій або продовження реалістичного зображення, 

здебільшого пейзажів. Яскравим прикладом стала творчість М. Барабаша 

(1999 р. переїхав у США), зокрема його твори «У полоні вічності. Лист 1» 

(1998 р.) (іл. 3.2.51) та «Вулиця Козака» (1996 р.), «Древній Львів»  (1995 р.). 

Активно працювали митці в техніці офорту, серед яких Сергій Іванов. 

Аркуші «Роздуми про камінь» (1996 р.), «Викрадення Європи» (1998 р.), 

«Водяна машина» (1998 р.) (іл. 3.2.52), «Леонардо да Вінчі» (1999 р.) 

(іл. 3.2.53) автор склав з багатьох дрібних елементів. Для зображення гравюр 

використовував жіночі фігури, портрети, фраґменти обличчя, тварин, 

фантастичних істот і пейзажів. Графік у офортах «Леонардо да Вінчі» та 

«Викрадення Європи» зобразив об’єкти з астрономії та небесні явища. 

Митець наситив графіку багатьма сюжетними лініями. Сергій Іванов 

звертався до жанру екслібриса в графіці «Водяна машина» (іл. 3.2.52). Автор 

задав динаміку праці завдяки зображенню парового локомотива. Контрасту 

механічній частині додало зображення жіночої оголеної постаті. Шрифти 

використав, дискретно вплівши в загальну композицію. Для екслібриса 

притаманна та сама стилістика й сюжетне наповнення, як і в графічних 

аркушах загалом [222]. 

У творчості графіка переважають біблійні  та міфологічні сюжети 

(«Адам і Єва», «Апокаліпсис», «Викрадення Європи», «Міфологія»), також 

його цікавили вічні теми («Фортуна», «Сім вільних мистецтв і наук», 

«Випробування водою», «Колесо долі»). Міфологія для С. Іванова стала 

традицією, яку автор доповнював відповідно до власної уяви. Митець 

авторський стиль формував на поєднанні класичної фігуративності з 

побудовою композиції, в основі якої закладені ритмічні конструкції. Усі 
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предмети з офортів мають символічне наповнення (коди, знаки, алегорії та 

символіку). Багатофігурність композицій наповнюють жіночі тіла, ритмічно 

поєднані з фантастичними звірами. Окрім антропологічних мотивів, у 

офортах графік використовує світ флори та фауни, символи, знаки. Сюжети 

праць походили з контексту минулих епох, та С. Іванов переосмислив їх 

відповідно до часу. Автора цікавили внутрішні переживання особистості, 

місце людини у Всесвіті.  

Схожі естетичні проблеми та глибини метафізичного світу у львівській 

графіці опрацьовували О. Аксінін, В. Пінігін, Ю. Чаришніков. Графік 

Ю. Чаришніков порушував тематику філософського буття, яка приваблювала 

і С. Іванова. У незвичайному світі графіка знайшли рефлексію фантастичні 

світи А. Бруновського. Надбання попередників автор переосмислював і 

вправно використовував здобутки посткубістів і сюрреалістів XX століття в 

поєднанні з модерними методами. 

Кураторсько-організаційна діяльність Михайла Москаля та Ігора 

Подольчака у Львові 1989 року (1991 р.) вперше влилась в організацію 

Міжнародної бієнале графіки «Інтердрук» («Interprint»). За кількістю та 

географією представлених робіт (43 країни світу) експозиція відповідала 

найкращим виставкам Європи. Організатори виставки були активними 

митцями, які працювали в техніках станкової графіки (Додаток Б, с. 325—

328). 

У літографіях М. Москаль зображав вигаданий світ з власною 

філософією світобачення. У праці «Стихія трьох вимірів» (іл. 3.2.54) автор 

наповнив середовище елементами пейзажу та центральну частину композиції 

сформував з трьох людських постатей, які об’єднав аморфною темною 

плямою. Кожна частина графічної роботи опрацьована дрібною фактурою 

(лініями, крапками, штрихами), у найтемніших партіях автор уникав 

суцільної чорної плями. 

Літографія «Галилея 2. Пошук страченого часу» (іл. 3.2.55) відображає 

філософське бачення світу М. Москаля. Усю дію автор зображає на білому 
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аркуші, згруповуючи основні елементи в центрі. Тематику втраченого часу 

графік формує з різних об’єктів — манекена, жіночої фігури, корабля та 

абстрактних фрагментів. Така мозаїка створена з частин, які руйнуються та 

переходять одна в одну (Додаток Б, с. 325 — 328). 

Великий влив на формування мистецького середовища, зокрема у 

співпраці європейських художників львівськими, мав Ігор Подольчак.  

Виставкову діяльність І. Подольчак почав 1985 року, відтоді взяв участь у 

понад 150-ти міжнародних виставках (25 січня 1993 р. на російській 

орбітальній станції «Мир» відбулася перша в історії мистецтв персональна 

виставка в космосі. Вона складалася з двох офортів І. Подольчака). Після 

1986 року працював як графік і куратор сучасного мистецтва (Додаток Б, 

с. 325 — 328). 

До середини 1990-х років І. Подольчак експериментував, поєднуючи 

живопис із графікою. Найкраще для цього підійшла техніка монотипії (яка 

посіла проміжне становище між графікою та живописом) у поєднанні з 

олійними фарбами, а згодом — з акриловими. Такі роботи виконував на 

папері, а потім автор наклеював їх на полотно. Класичну станкову графіку 

практикував від 1981 року, у роботах використовував техніку офорту, 

акватинти, гравюри, вільного травлення, сухої голки (один з небагатьох 

графіків того часу, який використовував складну техніку інтаґліо). Графік 

працював з різними форматами — від мініатюри 2х3 см до великоформатних 

робіт. Подольчак комбінував різні техніки, чим досягав глибини чорного 

кольору (офорт і гравюру на металі), збагачував естампи широким 

діапазоном сірих відтінків і фрґментарно в офорти вводив рельєфи 

(тиснення).  

Центральною темою творчості графіка був антропоморфний мотив. 

Схильність до метаморфоз, розпад форм, перехід об’ємів розкрили нетипову 

естетику автора, який по-новому організовував композиції, де гротескна 

естетика допомогла відтворити внутрішній світ суперечностей. Офорти 

«Великий Гермафродит» (1994 р.) (іл. 3.2.56), «Пара» (1997р.), «Збудження 
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Астани» (1993 р.), «Кокітіда» (1996 р.) (іл. 3.2.57) наповнені спотвореної 

галюцинації заборонених бажань і інстинктів. 

У офорті «Кокітіда» (1996 р.) (іл. 3.2.57) графік використовує тиснення, 

яке врівноважує композицію аркуша та відвертає увагу від тіла. На тлі 

інтер’єру, який прецизійно опрацьований, і в тоні, і на етапі рисунку, 

гротескно видніється тіло. Людські фігури виходять з тіні й у інших працях 

автора — «Великий Гермафродит», «Пара».  

Ігор Подольчак експериментував не лише з графікою, але й працював з 

ілюстрацією (після 2000-х років створював арт-буки). Виконав низку 

ілюстрацій (довжиною 8 метрів) у техніці офорту, задрукованого на 

черпаному папері для книги «Якоб Беме» (1992 р., видавництво 

«Correspondanсe des Arts» Польща, м. Лодзь). Майстерність автора відзначена 

на міжнародних книжкових ярмарках (1994 р., конкурс «Найкраща книга 

світу» на Франкфуртському книжковому ярмарку, конкурс «Walter Tiemann 

Prize» на Ляйпцізькому книжковому ярмарку 1992 р., нагорода «Найкраща 

книга року» польського товариства книговидавців у Варшаві) [73; 153, 

с. 38—47; 166; 186; 194; 206]. 

Для низки митців, які працювали в постмодерному контексті, 

експерименти з техніками стали важливою складовою творчості. Звичайно, 

рівень майстерності таких графічних аркушів залишався високим. Серед 

митців були й такі, що обирали класичні види станкової графіки та 

використовували їх протягом усієї творчої діяльності. До експериментів з 

обережністю ставився Олег Денисенко. У графічному мистецтві він оперував 

певними символами, знаками, сакральними категоріями. Перші графічні 

роботи присвятив архітектурі Львова, та далі автор активно вів пошук своєї 

теми, свого стилю. У поєднанні персонажів античності й середньовіччя 

О. Денисенко віднайшов свій стиль у графіці, у живописі наслідував 

візантійський іконопис і західноєвропейське малярство. Використовував 

левкас, технологічні прийоми в живописі, вводив персонажів зі збереженням 

графічної стилістики (поєднував рельєфи, використовував лесування 
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фарбами, гравірування, відбитки та склеєні накладки). Живописні роботи 

монохромні, автор у скульптуру теж трансформує графіку.  

Серед виставок, які відбулися у Львові, стали «Артхімія» та «Золота 

середина». Праці з експозицій автор наповнив історизмами, героїкою битв, 

перемогами лицарів, релігійними мотивами, середньовічними атрибутами. 

Графік у низці естампів використовує образ Дон Кіхота. Особа героя роману  

Міґеля де Сервантеса стала джерелом натхнення для Пабло Пікассо, Оноре 

Дом’є, Ґюстава Доре, Хосе Сеґрельєса та інших. У працях «Останній лицар» 

(1998 р.) (іл. 3.2.58), «Навколосвітня подорож» (2001 р.) (іл. 3.2.59), 

«Подорожній» (2006 р.) (іл. 3.2.60) прототипом став образ Дон Кіхота, 

мрійника-ідеаліста зі шляхетними намірами, з благородними рисами 

людського духу. Втілення цих якостей О. Денисенко використовує не лише у 

естампах, тема графічних робіт знаходить реалізацію в скульптурі та 

живописі (Додаток Б, с. 305 — 311).  

Важливим у творчості О. Денисенка є те, що митець вийшов за межі 

ілюстрації. Його твори — графічні аркуші, окремі з яких сформовані як 

графічні цикли. Митець створює свої артефакти зі знаків, запозичених з 

архаїчної доби (вежа, риба, чаша, ключ, меч, сурма, мандоліна, колесо). Одна 

з тем, що перегукується із чорно-білою графікою — це тема добра і зла 

(балансування на межі й пошук компромісу). Часто в естампах автор 

використовує зображення крил (або фраґменти жуків) як знак невагомості та 

бажання літати (іл. 3.2.58, 3.2.59, 3.2.60) [115]. 

Уже в перших офортах «Людина якої немає» (1990 р.) (іл. 3.2.61), «Дем 

на рибі» (1990 р.) відзначимо зацікавлення автора темою внутрішнього світу 

людини та візуальний пошук образу персонажа. Тло залишається лаконічне, 

уся увага зосереджена на центральних постатях. Та в наступних працях 

«REFLECTION» (1995 р.), «Примара» (1995 р.) (іл. 3.2.62) графік використав 

максимальне насичення фону символікою. Він зобразив фрагменти 

астрологічних мап, написи, імітації старовинних шрифтів, зброю та 

старовинний одяг, що додали гравюрам значення цінного артефакту. 
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Олег Денисенко багато уваги приділяв обраному персонажу, його 

характеру, атрибутам праці, загальній відповідності епосі. Це можемо 

побачити на основі офорта «Вічний політ» (2002 р.) (іл. 3.2.63), у якому 

головна постать художника Леонардо да Вінчі доповнена атрибутами 

захоплень митця. Графік для ширшого розкриття діапазону темних партій 

тону з офортом поєднав техніку мецо-тинто. 

Митець О. Денисенко, працюючи з живописом, скульптурною 

пластикою, також створював арт-буки. Графіка здебільшого цікавив період 

ренесансу та готики. При друці офортів виникали певні технологічні нюанси, 

які створювали особливий стан, притаманний лише станковій графіці. У 

сферу зацікавлення автора потрапила тематика музикантів у офортах 

«Навколосвітня подорож» (2001 р.) (іл. 3.2.59), «Блукаючий музика» (2001 р.) 

(іл. 3.2.64), «Couple Chei» (2012 р.). Аналізуючи ці праці, відзначимо 

стилістичну єдність з естампами попередніх років, для графіка це важливий 

фактор творення власного стилю. Персонажі в героїчних образах осідлали 

фантастичних тварин, подібних на коня або птаха. Митець з індивідуальним 

підходом створював не лише тварин, але й героїв, кожен з яких мав свій 

внутрішній стан. 

Основна тематика творчості О. Денисенка — людина з її проблемами, 

пошуками, думками, яку автор зображав не в традиційному, а в новітньому 

трактуванні. Символіка стала основою його станкової графіки. Гротескне 

подання через фантастичні образи дало змогу авторові охопити коло тем, які 

були актуальними. Це своєрідна основа, довкола якої розташовано безліч 

деталей і атрибутів. У кожній наступній роботі графік залишав щось від 

попередньої, так формувався авторський стиль митця (кольорове подання, 

технічні прийоми, композиційні вирішення). У працях О. Денисенка графіка 

набуває елітарного значення [115] (Додаток Б, с. 305 — 311). 

Художника-графіка О. Денисенка, як і графіків В. Пінігіна, О. Коровая, 

С. Храпова, цікавила творчість митців А. Дюрера, П. Брейґеля (старшого), 

Л. Кранаха, особливо авторів ренесансу та готики. Естетика того періоду 
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давала простір для нових композиційних і пластичних пошуків. Між 

львівськими митцями існувала відмінність у розумінні завдань сучасної 

графіки. Одні схильні до техніцизму, інших цікавить естетичне подання ідеї. 

Можемо підсумувати, що львівська графіка збагачується за рахунок 

індивідуальності авторів і звільнення від стереотипного бачення.  

Використання символіки стало основою для творчості Романа 

Романишина. Він став одним з найвідоміших графіків Європи, що працюють 

з кольоровим офортом (глибокий друк), друкованим у три дошки. Як і 

О. Денисенко, графік творить у техніці левкасу на дерев’яній основі а також 

олійного живопису на полотні (працює з бронзою, камінням, деревом). 

Митець використовував графічні техніки у сферах малярства й скульптури 

(його праці часто були кінетичними об’єктами). Головною тематикою таких 

праць стали гори, звук, рух. 

Від моменту відкриття першої персональної виставки у Львові (1987 р.) 

Р. Романишин пройшов шлях удосконалення можливостей графічних технік. 

Із символів складав свої перші метафоричні серії офортів і мецо-тинто. 

Еволюційний процес творчості звернутий до знаковості та асоціативності. 

Ранні праці автора пов’язані з конкретикою: творами відомих українських 

письменників і поетів, народними легендами й біблійними сюжетами. До 

релігійної тематики зараховуємо твори «Змієборець» із серії «Давня тема» 

(1988 р.) (іл. 3.2.65), «Реквієм. Диптих Хрест» (1990 р.) і твори пізнішого 

періоду «Гординя» із циклу «Сім смертних гріхів» (2009 р.) (іл. 3.2.66), 

«Паска» (2004 р.). Графік у процесі пошуку авторського стилю створював 

графічні роботи в мішаній техніці, наприклад роботи з диптиха «Мелодія для 

двох скрипок» і «Мелодія для двох скрипок 2» (1990 р.) (іл. 3.2.67). Роман 

Романишин працював з різними техніками станкової графіки, у процесі 

експериментів створив гравюри на картоні «Спиляне дерево», «Філософ 

Фабіян», «Повернення» із серії «Вікна Вавілону» (1990 р.). 

Темами для графічних творів релігійної тематики також стали перекази 

біблійних оповідей (Книги Буття і Книги Перемін) про Адама і Єву чи Юдит 
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із серії «Поезії французьких символістів» («Адам і Єва. Єгипетський стиль» 

2000 р.) (іл. 3.2.68). Митець звертається до використання прадавніх 

петрогліфічних символів у серії естампів «Інкарнації птаха», «Інкарнації 

змія» та «Інкарнації риби» (усі 2001 р.). У окремих аркушах створював свої 

нові фантастичні оповіді — «Казки для дорослих» (1998 р.) або «Гербарій 

снів» (2001 р.). Роман Романишин переосмислив культурні витоки та 

синтезував з сучасними тенденціями. 

Наступний етап його творчості — це заглиблення у внутрішній світ, 

сформований на рівні глибокого індивідуального переживання подій [186, 

с. 112—116]. Автор глибоко переосмислює символіку давнього світу та 

народного мистецтва, а на їхній основі вибудовує власну філософію 

світобачення. У офортах серії «Аполінер. Французька поезія» (1996 р.), 

«Козеріг і його подорож. Казки для дорослих» (1998 р.), «Вогнище. Книга 

доріг» (2001 р.), «Ріка. Книга доріг» (2001 р.), «Жар-птиця» (2002 р.) 

(іл. 3.2.69) графік створив світ фантазії, у якому присутні фраґменти пейзажу 

(річка, гори), вигаданих тварин. Як і в кожному графічному творі автор 

дотримується врівноваженої композиції, при хаосі дрібних елементів більші 

маси абстрактних плям збалансовують упорядкування. 

Графік у офортах використовував різноманітні жіночі фігури. 

Узагальнений образ жінки, позбавлений індивідуальності, розглянемо на 

основі офортів «Сад» (1999 р.) (іл. 3.2.70), «Спокусниця» (1999 р.) (іл. 3.2.71), 

«Весна» із серії «Пори року» (1999 р.). У пошуках нових естетичних форм 

звертався до фігуративності, сюжетності, асоціативності. В авторській 

графіці Р. Романишин відкидав карикатуру, не відмовлявся від гумору 

(«Автопортрет у образі рибалки» 1998 р.). Митець усе більше заглиблювався 

у внутрішній світ дитячих спогадів, власних переживань, завдяки цим 

складовим формувався його стиль. 

У серії дванадцяти графічних творів «12 місяців», а також серії 

«Планетаріум» бачимо широкий діапазон і композиційних, і вдалих 

колористичних вирішень [99; 132; 133, с. 1—15; 218; 219; 220]. 
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Автор розробив особливе кольорове зіставлення, яке стало його 

візиткою. Через колір художник пробував відтворити таємниці життя 

(використовував нашарування червоного та зеленого кольорів). Етнічна 

складова стала рефлексією на папері. Графік вишліфовував виразні перетини 

й паралелі етнічного коріння різних культур (кельтської етнографії, 

давньоєгипетської, культур ацтеків та інків) як першооснов творення світу. 

Романові Романишину вдалося осягнути глибинне підґрунтя національної 

традиції та адаптувати досвід сучасного світового мистецтва. 

Для творчості Р. Романишина характерними є насиченість кольорів, 

наповнення символами та знаками, що взяті з народного мистецтва. Пошук 

свого шляху в графічному мистецтві він розпочав з поєднання здобутків 

львівської  школи графіки з традиціями класичного європейського офорта та 

аванґардними пошуками першої половини ХХ століття. Авторська мова 

Р. Романишина сформувалась як синтез традиції (національної, реґіональної) 

і сучасних інтернаціональних культурних кодів. 

 

3.2.1 Львівська графіка в міжкультурному діалозі 1990 — 2000-х років: 

національний і європейський контекст 

Здобутки українського аванґарду початку ХХ століття отримали 

належне визнання в європейському мистецькому середовищі. У Львові 

період 1990 — 2000-х років відзначився поширенням нетрадиційних 

художньо-естетичних підходів, скерованих на розкриття індивідуальних 

трактувань пластичних форм і графічних технік. Збереження національної 

специфіки та освоєння досвіду західноєвропейських митців дозволили 

закріпити українське мистецтво кінця ХХ — початку ХХІ століття на нових 

комунікативних стандартах. Українське мистецтво збагатилося 

проникненням у структуру образності засобів фотографії та більш вільного 

застосуванням художниками просторово-візуального фактора. До 

формування цих нових рис українського мистецтва в період 1990 — 2000-х 

років призвело входження досвіду аванґарду в культурно-мистецьке 
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середовище України у ХХ столітті. Нонконформізм як соціокультурне явище, 

був викликаний суспільно-політичними трансформаціями та заборонами в 

мистецькій сфері. Художники-нонконформісти виховали в альтернативних 

до влади умовах нові покоління творчої молоді поза межами тоталітарної 

системи [1; 2; 50; 139; 176—178; 179].  

Українським художникам довелося долати наслідки тривалого 

панування доктрини соцреалізму, паралельно відбувався пошук нових 

мистецьких самовиражень. Міста України охопила хвиля заснування нових 

мистецьких груп з множинністю ідейно-естетичних програм діяльності, так 

були створені «Живописний заповідник» (1992 р., м. Київ), «Човен» (1992 р., 

м. Одеса), «Хоругва» (1990 р., м. Тернопіль), «Літера А» (1992 р., м. Харків), 

«Дзиґа» (1993 р., м. Львів), «Джерело» (1994 р., м. Шостка), «Плоский рів» 

(1995 р., м. Хмельницький), «Шлях» (1986 р., м. Львів), «КУМ» (1989 р., 

м. Львів) та інші. У переорієнтації мистецького середовища важливу роль 

відігравали виставки, орієнтовані на актуалізацію авангарду. Вони повертали 

колись заборонені модерні течії, популяризували нові постмодерні форми 

сучасного мистецтва [52; 88; 107, с. 95—97, 103; 139; 166; 186].  

Адаптація постмодерну в Україні поширилася від кінця 1980-х років. 

Відбулися значні зміни у сфері естетичного сприйняття. Активні пошуки 

кінця ХХ — початку ХХІ століття сприяли розширенню міжнародних 

зв’язків [94; 139; 157; 166; 179; 185; 186]. 

Отже, на сферу культури та мистецтва впливають важливі чинники:  

 розпад тоталітарної системи та відмова від ідеології — соцреалізму;  

 розвиток і звернення до національного (етнічного, культурного 

контексту);  

 розширення комунікації з сучасним світовим мистецтвом.  

Розвитку української станкової графіки, зокрема львівської, кінця XX 

століття посприяло виникнення нових видавництв, створення спеціальних 

літографічних майстерень. Організація художніх товариств і навчальних 

мистецьких закладів дали змогу графікам працювати в різних техніках. 
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Станкова графіка Львова 1990 — 2000-х років становить важливу частину 

графічної спадщини України та одночасно відіграє важливу роль у 

європейському мистецтві. Технологічно станкова графіка залишалася 

незмінною протягом багатьох століть, незначними були й експерименти у 

поєднанні технік. Поступ у експериментах припадає саме на кінець ХХ 

століття, у цей період спостерігається особливий інтерес графіків до нових 

віянь [39, с. 170—195; 65, с. 10—40; 176; 186]. 

У багатьох авторів — В. Афанасьєва, В. Бадяка, Ю. Белічка, 

А. Бульвінського, З. Виноградова, О. Голубця, А. Гордієнка, В. Даниленка, 

А. Жаборюка, Г. Касьянова, І. Павельчук та інших — знаходимо інформацію, 

що мистецтво ХХ століття, зокрема графічне, пережило занепад культури 

радянського часу та почало заново відроджуватися [12, с. 373]. У 1990-х 

роках активно проявляються впливи аванґарду (активність зосереджено в 

Києві, Одесі, Львові). Часто українські митці знаходять можливості для 

реалізації творчості в Москві та Санкт-Петербурзі, активно беруть участь у 

групових виставках у художніх центрах Європи. Так розширювалися 

естетично-ідейні тенденції, формувалися творчі групи та окремі 

індивідуальності [2; 155, с. 215, 238—244; 185, с. 118]. 

Найголовнішим було звернення до західноєвропейських мистецьких 

течій. В українському мистецтві європейський вплив відігравав 

інтегрувальну роль, і його присутність була відчутна навіть там, де сильними 

були етнічні корені [12, с. 384—385; 75; 157]. Європейські мистецькі традиції 

впливали конкретно зі східної частини Європи, проте, сприймаючи іноземні 

впливи, львівська графіка розвивалася власним шляхом. Мистецтво графіки, 

незважаючи на технічний прогрес, технологічно тривалий час залишається 

незмінним [40; 78; 179; 186, с. 110—116]. 

Графіка Західної України, зокрема львівська, наприкінці ХХ століття 

розвивалася частково у взаємодії з польським мистецтвом. Поступ 

простежується через постійні контакти, виставки, участь у спільних творчих 

проектах в Україні польських художників. Українська графіка постає як 
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художній феномен, що реалізував себе в різних країнах, різноманітних 

проявах. Графічне мистецтво кінця ХХ століття пережило прогрес, який 

сприяв участі львівських митців у великій кількості бієнале, симпозіумів, 

пленерів (що часто відбувалися у Польщі, Литві, Чехії, Словаччині та інших 

країнах) [1, с. 10—99; 40; 78, с. 5—128]. 

Народне мистецтво стало одним з орієнтирів для митців. У традиційній 

українській культурі художники спираються на естетичні знахідки майстрів 

минулого у використанні композиційно-пластичних засобів. Шляхом 

стилізації та максимального спрощення у графіці художники досягають 

декоративності (організація тональних і кольорових мас і умовна розкладка 

площин). Такі графічні композиції збагачуються елементами, запозиченими з 

символіки українського народного мистецтва [95, с. 6—126; 186]. Тематика 

народного, переплетена із сучасністю, присутня в естампах митців старшого 

та середнього покоління З. Кецала, М. Ілку, Б. Сороки, І. Остафійчука, 

Б. Дроботюка, Б. Парути.  

Бієнале «Імпрези» стало важливою подією ХХ століття (експозиція 

виставки відбулася в Івано-Франківську 1989 р., 1991 р., 1993 р., 1995 р., 

1997 р.) [12, с. 376—377; 75; 76]. Вона показала зріз пластичних 

постмодерних пошуків митців, актуальних в Україні (зокрема в Західній 

Україні), оскільки масштабна виставка відбулася в період нестабільних 

політичних подій. Пропаганда українського мистецтва за кордоном і 

відкриття мистецького ринку для сучасного світового мистецтва стали 

головною ідеєю виставок [76; 185, с. 118]. Бієнале вплинула на появу в містах 

України організацій «4 блок» (м. Харків), «Інтердрук» і «Відродження» 

(м. Львів), «Пан Україна» (м. Дніпропетровськ) [12, с. 376—377; 42; 75; 76; 

78; 167]. Висока культура виконання мецо-тинто, офорту, акватинти, 

літографії, деревориту, лінориту, шовкографії у станковій графіці пережили 

період відродження. Графічні аркуші з широкими технічними можливостями 

набули самостійного характеру. Велика кількість графічних технік 

відображала пошук свободи в сучасному мистецтві [12, с. 377; 76, с. 7—15]. 
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Також на розвиток графіки вплинуло кіно, створюючи нові можливості. 

Співпраця режисера С. Параджанова та Г. Якутовича диктувала моду на 

захоплення історичною та етнографічною тематикою. Станкова графіка 

зазнавала змін у процесі відокремлення від книжкової. Змінювалася і 

графічна мова, і засоби вираження. З початком 1990-х років застосування 

народної символіки, етнічних кодів стає проблематикою власної 

самоідентифікації. Митці переорієнтувалися на поп-арт, концептуалізм, 

гіперреалізм, сюрреалізм. Одним з ключів до концептуального збагачення 

українського мистецтва початку 1990-х років стало звернення митців до 

українського бароко. Та орієнтація на цінності нонконформізму збереглися у 

нових формах 1990 — 2000-х років в умовах демократії. З початком 

державної незалежності України, від 1991 року, графіка поступово почала 

поступатися на користь живопису на загальнонаціональних виставках. 

Традиції метафоричної графіки збереглися у творчості українських графіків 

Л. Бруєвич, П. Макова, О. Стратійчук. Творчість львівських митців після 

2000-х років вражає цілісністю та наявністю різних рис з проявом 

індивідуальності.  

Протягом століть графіка розвивалася та збагачувалася різними  

художньо-технічними прийомами, що набували свого вдосконалення. Для 

графіки кінця ХХ — початку ХХІ століття пріоритетними стають 

лаконічність, оперування знаками й символами, гротеск, фігуративний 

підхід. Участь львівських графіків у міжнародних пленерах, симпозіумах, 

виставках сприяла інтеграції митців у світові арт-простори. Багато 

художників підтримували контакти з Латвією. 1983 року відбувається 

І Ризьке трієнале мініатюрної графіки (вересень — жовтень 1983 р.) [70]. 

Виставка засвідчила розширення різноманіття графічного мистецтва (таку 

саму тенденцію спостерігаємо у Таллінській трієнале графіки [226], 

Вільнюській бієнале екслібриса та трієнале графіки). Організатори виставки 

в обмеженому просторі та заданому форматі (20 х 20 см) зібрали досягнення 

графічного мистецтва малого формату, спрямовуючи таким чином розвиток 
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графіки в нові напрямки. Важливо відзначити домінування техніки офорту з 

її різновидами. Львівські митці мали доступ до інформації такого рівня 

бієнале і згодом використовували набутий досвід. Широкого розголосу 

набула VIII Графічна трієнале в Талліні 1989 року (учасниками стали 

Естонія, Росія, Литва, Польща, Фінляндія) [226] та Бієнале ілюстрації в 

Братиславі 1987 року (Чехословаччина) [11]. Результатами виставки стали 

роботи митців з різних куточків світу. Відзначені гранд-призом митці Душан 

Калай і Фредерік Клеман. До графічних творів для дітей із самостійними 

проявами та фантастичною композицією зараховуємо праці Юрія 

Чаришнікова (Львів), Олександра Івахненка (Київ).  

Протягом 1990-х років львівські графіки активно задіяні в міжнародних 

виставках: Норвезькій міжнародній трієнале графіки (відбувається від 

1981 р.) м. Фредрікштадт, VI міжнародній виставці графічної мініатюри 

1991 року (з України учасниками стали В. Гуменний, О. Денисенко, 

Б. Пікулицький, І. Подольчак, Р. Романишин, І. Твердун, О. Федорук, 

С. Хоменко, С. Храпов, А. Шабунін), Норвезькій міжнародній трієнале 1992 

року. У XIV Міжнародній бієнале сучасного екслібриса 1992 року 

(м. Мальброк, Польща) львівська графіка представлена творами О. Гнатіва, 

О. Денисенка, А. Кенса, І. Кравця, Б. Пікулицького, В. Пінігіна, 

Р. Романишина, С. Храпова. 

У Бєлграді (Югославія) 1995 року на Виставці світового авторського 

екслібриса окремо представлені митці країн соціалістичного табору (Росія, 

Словаччина, Україна, Чехія). Важливим є виокремлення України як 

самостійної держави, художники якої майстерно володіють дереворитом, 

ліноритом, офортом (Третю нагороду конкурсу отримує львівський графік 

О. Денисенко). Активну участь і презентацію львівської графіки на 

міжнародному рівні простежуємо в естампах І. Боднара, О. Гелитовича, 

В. Дем’янишина, Б. Дроботюка, Я. Качмара, І. Ключковської, О. Коровая, 

Ю. Коха, М. Красника, А. Кунца, В. Пінігіна, О. Погрібної-Кох, О. Федорук 

[224].  
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На Першому українсько-американському симпозіумі графіків (15.08 — 

31.08.1995 р.) [127] американські та українські митці отримали можливість 

висвітлити особливості різних технік друку. Американські художники в 

естампах розкрили різнобічність напрямів: абстракція, формалізм, 

імпресіонізм, геометричний символізм. Еклектизм різних стилів відкрився і в 

роботах львівських графіків. Такі симпозіуми суттєво сприяли розвитку 

взаємовідносин між країнами через динамічний обмін інформацією та 

ідеями. Після довгого періоду відмежування від загальноєвропейських 

тенденцій українське мистецтво, зокрема львівська графіка, повертала 

втрачені позиції у світі. 

Прогресивні тенденції в мистецтві призвели до послаблення сюжетно-

тематичних зв’язків графічних творів на користь використання символізму. 

Метафоричність львівської графіки зростала, автори розробляли нові 

композиційні прийоми. Фігуративні способи творення естампів поступалися 

нефігуративним абстрактним композиціям. Слід відзначити помітне 

зростання авторської імпровізації, урізноманітнення виражальних засобів, що 

позначилося на розвитку художнього мислення.  

Домінантою у 1991 — 2000 роках стала розбалансованість митців в 

творчих орієнтирах, що велась на рівні експериментів. Збереження у творчих 

роботах фігуративного підходу супроводжується виразним гротеском. У 

нефігуративних працях графіки вели пошук нових композиційних вирішень. 

Домінантними стали живопис і графіка (після 2000-х років на початку ХХІ 

століття графіка втрачає свої домінуючі позиції в системі образотворчого 

мистецтва).  

Розвиток культури та мистецтва України кінця ХХ — початку ХХІ 

століття відбувався в колі суспільно-політичних ідей європейських народів. 

Реакцією митців на науково-технічний поступ стало звернення у їхній 

творчості до внутрішнього психологічного світу людини, її переживань. 

Мистецтво стало площиною самовираження особистості, її індивідуального 

ставлення до світу.  Ми дійшли висновку, що львівська графіка у формуванні 
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мистецького середовища України 1990 — 2010-х років перебувала під 

впливом європейських тенденцій і пошуку нових експериментальних форм 

мистецтва.  

У експозиціях виставок після 1990-х років характерною ознакою стає те, 

що митці дедалі активніше реагували на естетичні ідеї у світовому контексті. 

Твори, виконані в техніках станкової графіки, змінили своє функційне 

призначення, пройшли стадію еволюції від ілюстрації до самостійного твору. 

Тематика естампів львівських митців 1990-х років наповнена філософським 

змістом, противагу  естампам європейських художників, які обрали більш 

довільну тематику (видавництва зменшили випуск літератури в результаті 

економічної кризи в державі). Ще одна з відмінностей розвитку постмодерну 

в Європі та в Україні — це основи їхнього творення. Європейські митці 

відкидали здобутки попереднього покоління і активно експериментували з 

тематикою та технологією. У свою чергу львівські графіки (як загалом митці 

в Україні того періоду) будували свою творчу діяльність на мистецьких 

здобутках художників українського відродження початку ХХ століття. 

На стилістичні особливості творів львівських графіків впливали такі 

чинники: 

– в короткий термін митці освоїли та поєднали різні напрями європейського 

мистецтва (нові міждисциплінарні види мистецтва: інсталяція, перфоманс, 

відеоарт); 

– львівські графіки активно залучені до світового мистецького процесу; 

– мистецький простір насичений різноманітністю виставок; 

– культурне середовище перебуває в інформаційному насиченні; 

– з’явився феномен «нової української хвилі»;  

– митці надають перевагу малому розміру формату в графічних творах; 

– естампи збагачені синтезованими жанрами; 

– графіки працюють з складними філософськими змістовими образами; 

– відбувається переосмислення традицій попередніх епох. 
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Традиційно сприймають графіку як чорно-білу. Для досягнення 

виразності рисунку перевага надається чорному кольору на білому аркуші 

паперу, та колір у естампах митці використовували, але в обмеженій 

кількості. Чорно-білі графічні естампи не здаються однотонними через те, що 

графік досягає безлічі тональних відтінків сірого (як приклад наведемо 

естампи авторів європейського мистецтва — А. Бруновського, Ю. Йорданова, 

Д. Калая, Ю. Яковенка). Широко застосовують у графіці пляму: різну за 

кольором, формою, розміром, густотою, характером тону. Особливою рисою 

графіки 1990-х років стає співвідношення білого паперу до сформованого 

зображення. У окремих авторів — І. Біликівського, В. Дем’янишина, 

Ю. Чаришнікова — бачимо домінанту білого паперу над зображенням. У 

естампі використовують образи-метафори, символи й знаки, поширені 

абстрактно-символічні композиції. Вільне ставлення до часу й простору 

дозволяє авторам фіксувати миттєве враження в невеликому за розміром і 

монохромним зображенням естамп, при великій увазі до техніки виконання 

[175; 176; 190].  

З розвитком технологій кількість графічних технік зростає. У другій 

половині ХХ століття домінантною стає техніка ліногравюри (лінориту), яка 

використовувалась митцями надалі. У гравюрі 1990-х років застосовуються 

різні нові нетрадиційні матеріали. Ліногравюра — випукла гравюра на 

лінолеумі чи на схожих з ним полімерно-пластичних матеріалах, яка за 

технікою близька до ксилографії. Лінорит став популярним через доступність 

матеріалу, лінолеум через синтетичне походження був однорідний і не мав 

волокон, що заважали різцю [63; 102; 175; 176; 210, с. 6—27]. 

Вибір графіків на користь техніки лінориту зумовлений близькістю її 

до деревориту, найбільш використовуваного в західноукраїнській графіці, що 

пов’язаний з традицією плоскої різьби по дереву. Митці все більше почали 

вводити колір, але актуальність чорно-білої ліногравюри не втрачала своїх 

позицій. Колір трактується двома способами. Або має образно-символічне 

значення, або виконує функцію декоративного елемента. Згодом лінорит 
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поступається на користь офорта та літографії [63; 185, с. 165]. У техніці 

ліногравюри виконані праці Г. Гавриленка «Земля» (О. Кобилянської), 

ілюстрації Г. Якутовича до «Фати Моргани» (М. Коцюбинського) та 

«Свіччиного весілля» (І. Кочерги), Г. Малакова — до «Декамерона» 

(Дж. Боккаччо) [6; 7; 49]. Популярність лінориту зумовлена доступністю 

(порівняно з деревом для ксилографії) матеріалу. Еластичність дозволяла 

використовувати стрімкі рухи при створенні кліше та сприяла формуванню 

нової художньої мови.  

Цінним постає доробок Богдана Сороки. У техніці лінориту митець 

виконав ілюстративні цикли, самостійні естампи. У побудові його естампів у 

композиції головним елементом виступає кольоровий акцент. Чергуванням 

кольорових плям графік досягає об’єму та тональних відмінностей. У 

графічних циклах «Українська міфологія», «Купальські забави», «Похід 

гномів», «Архітектура Львова», «Фольклорні мотиви», «Українська 

міфологія» він використовував узагальнену стилізацію, притаманну для 

лінориту  1970 — 1980-х років. Чорно-білі лінорити «Прибивання до хреста» 

(із циклу «Хресна дорога», 1990 р.) (іл. 3.2.1.1), «Псалом 1. До Давидових 

псалмів Т. Шевченка» (1989 р.), «Псалом 93. До Давидових псалмів 

Т. Шевченка» (1989 р.) (іл. 3.2.1.2), «Безчесно не помогти нещасним» 

(1996 р.) сповнені іронією та притаманного усій творчості Б. Сороки 

загостреного гротеску. Без зайвої деталізації художник підходить до теми 

«чоловік — жінка» в естампах «Любовні узи є приємні» (1996 р.) (іл. 3.2.1.3), 

«Любов нероздільна» (1996 р.) (іл. 3.2.1.4). Взаємодію графік трактує через 

поєднання двох фігур на лаконічно чорному тлі. Доповнення ритмікою ліній 

(які створюють тональність сірої площини) та порядком шахової дошки 

митець досягає тонального насичення. Оголені тіла позбавлені реалістичності 

та збереження пропорцій при стилізації надає фігурам особливого образного 

трактування.  

Модерністичним трактуванням вирізняються кольорові ліногравюри 

після 2000-х років, лаконічно трактовані з виразної самоіронією відтворюють 
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психологічний світ сучасника. Естампи «Похід гномиків №1» (2001 р.) 

(іл. 3.2.1.5), «Похід гномиків №6» (2002 р.), «Похід гномиків №9» (2003 р.), 

«Похід гномиків №14» (2004 р.) (іл. 3.1.6) розкривають новий стилістичний 

хід митця. Основою кожного естампа стає лінія, яка формує рисунок 

зображення. Графік комбінує більшу кількість фігур, формуючи їх у групи. 

Як і в чорно-білих гравюрах, пляма присутня, але вона стає кольоровим 

доповненням задуму. Богдан Сорока використовує теплі кольори: червоний (і 

похідні від нього рожевий, краплак), жовтий (охра) та холодні кольори синій 

(блакитний), фіолетовий. У меншій кількості додає зелений і чорний 

кольори. Однакове трактування портретів і фігур повторюється в графічних 

аркушах «Різдво. Вертеп», «Музиканти» (іл. 3.2.1.6), «Великдень». 

Концептуальний зв’язок з українським модернізмом, спрямованість на етніку 

формували художню мову графіка [14; 15; 45].  

Популярності техніки лінориту сприяла доступність матеріалів і 

зручність виконання. Еластичність матеріалу та технічні переваги надавали 

графікам можливість швидше реагувати на виклики часу. Нову художню 

мову спостерігаємо у здобутках О. Дуфанця, І. Остафійчука, Д. Парути, 

Б. Сороки. Якщо одні художники творять у цілком традиційному підході 

ліногравюри, дотримуючись лише національної тематики, як, наприклад, 

І. Остафійчук, то інша група митців — В. Забейда, М. Опанащук, Д. Парута, 

Б. Сорока — беруть ширший діапазон тематики та образотворчих 

можливостей. Графіки розширюють колористику (порівняно з класичною 

чорно-білою графікою). Причини цього явища різні: змінюються політичні 

умови (після 1991 р. незалежність для України принесла піднесений настрій у 

мистецькі кола), відбувається технологічний поступ (доступнішими стають 

якісні матеріали, фарба та папір). Усі ці обставини впливають на 

колористичне вирішення естампів, але графіки не відмовляються від 

традиційного чорно-білого вирішення. Окрім колориту, митці демонструють 

нові художньо-пластичні знахідки, на що впливає заміна лінолеуму на 

пластик [175; 176]. 
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Протягом 1990-х років удосконалив манеру виконання естампів, 

досягнення в класичних техніках високого друку Микола Опанащук, поєднав 

з новими технологічними знахідками. На зміну звичного лінориту для 

підготовки кліше використовує різьбу по пластику, так за допомогою 

технологічних експериментів графік отримує ширші можливості для 

розкриття творчих задумів. Микола Опанащук додруковував більш пластичні 

лінії в естампи (штрихи перетворилися на довгі граційні лінії). Графічні 

твори митця руйнують стереотипи і приносять зміни в стилістичні 

особливості техніки лінориту. Серед естампів, що були створені в техніці 

гравірування на пластику, виокремимо твори «Бойківчанка» (2011 р.) 

(іл. 3.1.9), «Домініканські ритми» (1997 р.) (іл. 3.1.10), «У сяйві місяця» 

(2012 р.). Микола Опанащук налагоджував контакти з художнім інститутом у 

Вільнюсі (Литва), художнім інститутом у Таллінні (Естонія), Велико-

Тирновським університетом (Болгарія), знайомство зі Всесоюзною 

художньою виставкою 1952 року (Баку, Вільнюс, Ленінград, Львів, Рига, 

Таллінн, Тбілісі) також справив свій вплив на митця. Митці з Вільнюса, Риги, 

Таллінна розкрили нові підходи у створенні естампів, художники не 

акцентували на тематиці твору (вона виходила за межі традиційних тем, 

передбачала абстрактне мислення), а швидше розкривали технологічну 

майстерність. Так європейські впливи проникли у творчість М. Опанащука та 

набули нових форм [105; 146; 147] (Додаток Б, с. 312 — 317). 

Оглядаючи творчий доробок М. Опанащука, прослідковуємо цілісність 

образно-структурного порядку. Рівновага структурних елементів композиції 

присутня у всьому спектрі зображень (пейзаж, людина, абстракція, 

натюрморт), серед них праця «Стиглі вишні» (іл. 3.2.1.7). Через 

переосмислення трактування ліній білих по чорному та чорних по білому 

розкрило багатоваріантність пошуку нових конфігурацій. Естетичними 

новаціями у формально-образних пошуках наповнені естампи «Князь 

Володимир Великий» (1994 р.) (іл. 3.1.11), «Снігові королеви» (1996 р.), 

«Домініканські ритми» (1997 р.) (іл. 3.1.10), «Слов’янські просвітителі 
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Кирило і Мефодій» (2004 р.) (іл. 3.1.12). До 2000-х років художник активно 

звертається до історичної тематики та пейзажу. Варто відзначити, що у 

творчих пошуках графік активно використовує метод експерименту. Якщо в 

рисунках М. Опанащук звертається до реалізму, то в естампах використовує 

широку палітру композиційних і стильових пошуків. На новизну пластичної 

мови митця вплинули знання графіки європейського модернізму. 

Урбаністична тематика у творчості М. Опанащука набуває сакрального 

значення. Цикл робіт, присвячених пейзажам м. Жовкви (2001 — 2003 р.), 

продовжує стилістичні знахідки пейзажів «Домініканські ритми» (1997 р.) 

(іл. 3.1.10), «Бароковий діалог» (1998 р.). Збільшену напругу та динамічність 

ліній відзначимо в естампі «Скансен. Зруб» (2016 р.) (іл. 3.2.1.8). 

Композиційну рівновагу, статичну строгість і ритмічність митець застосував 

у циклі карпатських пейзажів «Карпатська тиша» (2014 р.), «Карпати. 

Місячної ночі» (2015 р.) (іл. 3.2.1.9) (Додаток Б, с. 312 — 317). 

Звернення до антропоморфної тематики та етнології художник 

висвітлює у творах «З етнічного альбому» (2004 р.), «Буковинка» (2003 р.), 

«Галичанка» (2006 р.), «Етнографія» (2009 р.) (іл. 3.2.1.11), «Європа-Азія» 

(2010 р.) (іл. 3.2.1.12), «Бойківчанка» (2011 р.) (іл. 3.1.9), «Колосяться» 

(2011 р.) (іл. 3.2.1.10), «Полісянка» (2012 р.), «Подолянка» (2012 р.). 

Графічну стилістику М. Опанащук виробив способом експерименту з 

формою та лінією (яка є еластичнішою, заокругленою, без різких контурів). 

Декоративно-узагальнені вирішення та відхід від натури формують особливу 

стилістику митця. Микола Опанащук у естампах встановлює зв’язки 

традицій із сучасністю. Трактування таким способом графічних аркушів 

відрізняє художника від митців 1980-х років. Порівняно з гостро 

динамічними дереворитами та ліногравюрами художник виробив неповторну 

стилістику та авторську концепцію в контексті графічного мистецтва початку 

ХХІ століття (Додаток Б, с. 312 — 317). 

Окрім високого друку, популярності в 1990-х роках набувають техніки 

глибокого друку та їх поєднання. Варто відзначити, що у кінці ХХ століття 
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техніка мецо-тинто переживає нове піднесення в працях зарубіжних граверів. 

Використовували її і львівські графіки О. Аксінін, О. Денисенко, Я. Качмар. 

Художники додають інші графічні техніки — суху голку, офорт, акватинту. 

Одні автори експериментують з техніками, інші дотримуються класичної 

манери виконання, шукаючи нові образотворчі можливості реалізації 

графічних задумів [175; 176; 186; 210, с. 28—60; 231].  

Появі тональної системи графічної мови, витонченості, легкості тону, 

багатоплановості сприяє звернення граверів до техніки офорту. Естампи 

набувають форми лірико-філософського звучання. У просторово-

композиційну структуру відбитків графіки вводять елементи колажування 

різних просторових подій, фраґментів, персонажів. Лінія ускладнення 

образів, пошук ідейного та змістового наповнення потребує інтелектуального 

насичення. Багато львівських графіків кінця ХХ — початку ХХІ століття 

звертаються до цих технік і застосовують їхнє поєднання (О. Аксінін, 

В. Дем’янишин, О. Денисенко, Б. Дроботюк, Я. Качмар, О. Коровай, 

І. Остафійчук, В. Пінігін, Р. Романишин, С. Храпов). 

Графіка-офортиста Олега Денисенка найбільше у творчості цікавить 

естамп, тому що на відміну від інших технік, за його допомогою він творить 

особливу атмосферу [115, с. 66—67]. Серед робіт згадаємо твори «Останній 

лицар» (1998 р.) (іл. 3.2.58), «Дем на рибі» (1990 р.), «Людина, якої немає» 

(1990 р.) (іл. 3.2.61), «Завтрашній дощ» (1991 р.) (іл. 3.2.1.13), «Блукаючий 

музика» (2001 р.) (іл. 3..2.64). Символіка стає основою графіки О. Денисенка, 

він оперує певними символами, знаками, сакральними категоріями в 

графічному мистецтві. На основі техніки офорту формується фірмовий стиль 

графіка (кольорова гама, технічний прийом, композиційні вирішення). До 

експериментів з кольором і технологією О. Денисенко ставиться з 

обережністю, він прихильник класичного підходу [115; 210, с. 28—60] 

(Додаток Б, с. 305 — 311). 

Графік збагачує свої естампи знаннями про європейське мистецтво 

(захоплення творчістю П. Брейґеля, А. Дюрера, Л. Кранаха). У естампах 
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відтворює естетику ренесансу та готики, збагачуючи символікою. На початку 

своїх творчих пошуків О. Денисенко вів філософські шукання місця людини 

у світі. В аркушах-стародруках автора цікавила людина в її різних проявах, та 

відверте захоплення давніми епохами дещо позначилося на естампах 

«Людина якої немає» (1990 р.) (іл. 3.2.61), «Гімн» (1990 р.) (іл. 3.2.1.14), 

«Завтрашній дощ» (1991 р.) (іл. 3.2.1.13), «Сурмач та барабанщик» (1991 р.), 

«Цей вітер зі сходу» (1992 р.) (іл. 3.2.1.15), «Блукаючий музика» (2001 р.) 

(іл. 3.2.64). 

Естетика епохи ренесансу та готики для О. Денисенка дала широкий 

простір для фантазії та цікавих пластичних ходів. Графік ілюструє певні 

стани в естампах пізнішого періоду «Музична скринька» (1992 р.), «Тепле 

срібло» (1993 р.), «Лялечка» (1993 р.), «Голоси в середині голови» (1994 р.), 

«Магія» (1995 р.), «Жага польоту» (1996 р.) (іл. 3.2.1.16), «Останній лицар» 

(1998 р.) (іл. 3.2.58). Такі графічні аркуші наповнені контурами образів, де 

кожен елемент композиції має своє місце. Митець відмовляється від 

непередбачуваних імпровізацій і кольорового вирішення. Часто, окрім 

астрологічної атрибутики, графік наповнює графічні праці фраґментами від 

комах або тварин. У таких гравюрах простежуємо західноєвропейські впливи 

митців А. Бруновського, Д. Калая. Олег Денисенко по-своєму трактує та 

стилізує скелети птахів, крила комах з вигаданими фраґментами тварин у 

творах «Дивний птах» (1999 р.) (іл. 3.2.1.17), «Навколосвітня подорож» 

(2001 р.) (іл. 3.2.59), «Маестро Альбрехт та його улюблений носоріг» 

(2002 р.) (іл. 3.2.1.18), «Надія» (2006 р.) (іл. 3.2.1.19), «Подорожній» (2006 р.) 

(іл. 3.2.60). Пошук поєднання людини з навколишнім світом стає провідним 

мотивом естампів О. Денисенка. 

Після 2000-х років художник активно долучає в естампи техніку меццо-

тинто. Така манера докорінно відрізняється від офорту своїм технічним 

виконанням. Вигладжуванням світлих місць на пластині графік поступово 

переходить від тіні до світла, моделюючи обличчя персонажів. Творчості 

графіка притаманна стилістична цілісність, яка, на його думку, є 
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визначальною для роботи майстрів-графіків. У кожній наступній графічній 

роботі митець використовує щось від попередньої, так формується фірмовий 

стиль (кольорова гама, технічний прийом, композиційні вирішення).  Таким 

чином у його стилістиці формується цілісність.  

Виконана вручну книга Себастіана Бранта «Корабель блазнів» (1998 р.), 

містить 9 офортів і 1 лінорит (Лінорит з книги «Корабель блазнів» 1998 р., 

«Серія гравюр до книги Корабель блазнів» 1998 р.) (іл. 3.2.1.20). Образ 

книжки відтворює середньовічний манускрипт. Технічно художник 

застосовує техніки глибокого друку (офорт) та високого (лінорит).  

Можемо зробити висновок, що символіка стає основою образно-

пластичного мислення митців-графіків кінця ХХ століття. Між львівськими 

художниками існує відмінність у розумінні завдань сучасної графіки. Одні 

схильні до техніцизму, інших цікавить естетичне за своєю структурою 

подання ідеї. Підсумуємо, що львівська графіка збагачується за рахунок 

індивідуальності авторів і звільнення від стереотипного бачення. 

Естампи Романа Романишина 1990-х років виконані в притаманній 

йому колористичній манері, стилістиці. Митець не йшов шляхом 

наслідування традиційних семантичних підходів до національного виразу, а 

виробляв власну образно-колористичну мову. Для офортів характерними 

стала насиченість кольорів, наповнення символами та знаками, які художник 

запозичив з народного мистецтва і розвинув у нових концептуальних ідеях. 

Пошук свого шляху в графічному мистецтві він розпочав з поєднання 

здобутків львівської школи графіки з традиціями класичного європейського 

офорта. Авторська мова графіки Р. Романишина сформувалась як синтез 

традиції (національної, реґіональної) і сучасних полікультурних кодів.  

Як і О. Денисенко, митець пройшов шлях удосконалення можливостей 

графічних технік. У 1990-х роках у творчості Р. Романишина спостерігаємо 

широке зацікавлення національною тематикою у відповідному смисловому 

полі. Вдалі композиційно та колористично вирішені естампи «Переоцінка 

цінностей» (1992 р.), «Кордон» (1993 р.), «Диктатор і пророк» (1993 р.), 
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«Кортеж» (за віршем Г. Аполлінера, 1996 р.), «Ларк і його пісні» (1998 р.), 

«Втілення тварин» (1999 р.), «Сад» (1999 р.) (іл. 3.2.70). 

Наступний етап творчості наповнений пошуками метафізичного в 

мікрокосмосі людського пізнання. Закладені естетичні та філософські 

вартості при тенденції зміни стереотипів національної неповторності у 

офортах «Закохані на велосипеді» (серія «Подорожі закоханих», 2012 р.) та 

«Закохані в човні» (Серія «Подорожі закоханих», 2012 р.) (іл. 3.2.1.21). Окрім 

глобальної національної проблематики, графік паралельно окреслює 

гармонію відносин чоловіка і жінки. Образ людини трактував по-різному — і 

як цілісних постатей, і фраґментами обличчя. Художник розкриває 

внутрішній світ людини, відтворював почуття, передавав зв’язок зі світом і 

космосом. 

Митець аналізував попередній досвід цивілізацій і акумулював 

специфічність епохи в офортах «Жовта підводна субмарина» (2013 р.) 

(іл. 3.2.1.22), «Вітрувіанський автомобіль» (2013 р.). У графіці 1990 — 2000-х 

років художник комбінував техніку мецо-тинто та офорту. Митець формує 

ірреальний світ, де стираються часові та просторові межі, де розгортаються 

певні події. Композиційний уклад абстрактних форм доповнював деталями, 

які дозволяють споглядати офорт від часткового до великого та від великого 

до дрібного. Таким чином митець досягає поліфонічного звучання образу. 

Використання складної образної мови із символікою підкреслює прагнення 

Р. Романишина до високих естетичних рефлексів.  

Комбінує різні техніки, досягаючи глибини чорного кольору, Ігор 

Подольчак (у техніках станкової графіки працює з 1981 р.). У своїх естампах 

використовує техніки офорту (інтаґліо), акватинти, сліпого травлення, сухої 

голки. Матриці з цинку в розмірі коливаються від мініатюр (2 х 3 см) до 

великих робіт у техніці інтаґліо (50 х 40 см). Характерним для техніки є 

отримане на папері рельєфне зображення (штрихи можна відчути на дотик). 

В І. Подольчака, як і в більшості митців того часу, на початку творчості 

переважала графіка невеликого формату. Таку тенденцію диктували особливі 



 143

обставини. Графіка стала тим видом образотворчого мистецтва, який можна 

було експонувати за кордоном, оскільки невеликі формати естампів були 

зручні для відправлення поштою звичайним листом (для живопису таких 

можливостей не було) [73; 194; 206; 210, с. 28—60].  

У естампах «Великий Гермафродит» (1994 р.) (іл. 3.2.56), «Пара» 

(1997 р.) (іл. 3.2.1.23), «Збудження Астани» (1993 р.), «Кокідіта» (1996 р.) 

(іл. 3.2.57) головною темою стає оголена людська фігура. Незвична естетика 

авторських робіт, схильність до гротеску розкривається у різних техніках 

станкової графіки офорту, акватинти, гравюри, вільного травлення, сухої 

голки. Ігор Подольчак досягає глибини чорного кольору та широкого спектру 

сірих відтінків у працях «Сеанс 4» (1987 р.) (іл.3.2.1.24), «Сад де Садa III» 

(1992 р.) (іл. 3.2.1.25).  

Комбінує у своїх творчих пошуках техніки офорту і акватинти Валерій 

Дем’янишин. Об’єктом зацікавлення графіка стають прості речі побуту 

(мотузка, коса, аркуш паперу) або елементи біоніки (листок, гілка, камінь, 

гніздо, яйця, мушлі) це яскраво ілюструють естампи «Колода» (1994 р.), 

«Зернятко і камінь» (1996 р.), «Талісман» (1998 р.), «Камінний каштан» 

(1999 р.), «Мушля» (2002 р.), «The sholl» (2005 р.), «Гілка» (2005 р.) 

(іл. 3.2.1.26), «Осінь» (2006 р.), «Падаючи вниз» (2006 р.) (іл. 3.2.1.27), 

«Мотузок» (2007 р.) (іл. 3.2.1.28). Глибини чорного тону графік досягає за 

допомогою введення техніки мецо-тинто та акватинти. 

Широкий спектр використання тональності та багатоплановості 

спостерігаємо і в екслібрисах Валерія Дем’янишина («Екс. Вишневського 

Юрія» 1985 р., «Екс. Л. Ш.» 1986 р.). Виокремимо естампи з тематикою 

пейзажу «Загадка про дерево» (1983 р.), «Пейзаж» (1987 р.), «Зруб» (1993 р.) 

(іл. 3.2.1.29), «The deserted landscape I» (1995 р.). Усім наведеним графічним 

творам притаманне нове філософське трактування пейзажу. Використання 

абстрактних елементів у побудові композиції з опрацьованими фраґментами 

вільним травленням (які задають фактурність певним площинам), визначають 

авторський підхід В. Дем’янишина. 
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Валерій Дем’янишин у естампи закладає потужний філософський зміст, 

зовнішньо не розкриваючи його. У графічних аркушах після 2000-х років 

митець зберігає композиційну лаконічність і вводить складнішу сюжетну 

лінію «Бій за сонце» (2002 р.), «Пролітаючи подивитися вниз» (2003 р.) 

(іл. 3.2.1.27), «Beach II» (2016 р.), «A Spit» (2016 р.) (іл. 3.2.1.31). 

Зорієнтованість на європейського глядача прослідковуємо у використанні 

назв іноземною мовою та насиченням естампів багатонаціональною 

символікою. Звернення до вказаних тем, композиційного вирішення, 

використання тональних прийомів і символіки притаманне й іншим графікам 

Львова 1990-х років (І. Біликівському, Я. Качмару). 

Звернення до символіки різних епох і цивілізацій притаманне для 

творчості Олександра Коровая. Графік у естампах поєднував техніки офорту 

та акватинти. Якщо В. Дем’янишин працює здебільшого з композиційними  

площинами, то О. Коровай використовував графічний лінійний рисунок з 

частковим заповненням декоративними плямами. Як приклад наведемо 

естампи «Ексл. Юрко Лех» (1995 р.), «Муза Петра Сипняка» (1999 р.) 

(іл. 3.2.1.32), «Поливаючий» (1999 р.). У серії естампів «Знаки зодіаку», серед 

яких «Бик» (1995 р.) (іл. 3.2.1.33), графік звертається до гризайльного 

кольорового вирішення (використовує умбру замість чорного кольору). 

Також художник використовує часткове колорування естампів, що стає 

притаманним для митців кінця ХХ століття (у естампах «Лев», «Бик») 

(іл. 3.2.33, 3.2.1.33). 

Митець використовував велику кількість дрібних елементів і згрупував 

їх за допомогою кольору. Таке саме наповнення деталями та чітке 

опрацювання геометризованих елементів орнаментів розглянемо на основі 

серії монотипій. У графічних аркушах «Діалоги 1» (іл. 3.2.1.34), «Діалоги 2», 

«Діалоги 3», «Діалоги 4» (усі виконані 1992 р.) О. Коровай використовує 

широку кольорову палітру. У монотипіях художник зібрав якості графічного 

естампу та живопису.  
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Друкування монотипії — це творчий процес з усіма його 

особливостями.  Багато майстрів-графіків експериментували в цій техніці 

задля використання аспекту свободи творення. Часто художники 

допрацьовують відбитки, використовують монотипічні фактури як підклад до 

створення нових графічних робіт. Монотипія — одна з технік, яка в короткий 

термін дає можливість пошуку творчого почерку для митців. Часто її 

називають живописною графікою, або графічним живописом. До неї 

зверталися львівські митці М. Безпальків, В. Пінігін, О. Коровай, Я. Качмар, 

І. Подольчак. Важко визначити художників, які складають школу цієї 

техніки, оскільки для більшості графіків монотипія стала проміжним етапом 

творчості [110; 210, с. 62—78]. 

Володимир Забейда випробовував різні графічні техніки — монотипію 

«Проходження» (іл. 3.2.1.35), «Резервуар» (іл. 3.2.1.36), кольорову 

літографію «За мотивами збірки І. Франка Зів’яле листя» 1986 р. (іл. 3.2.1.37). 

У серії монотипій «Без назви» (іл. 3.2.1.38) художник надавав перевагу 

відходу від фігуративу на користь абстракційного композиційного 

вирішення. У графічних творах, виконаних олівцем, «Без назви», 

«Порожнеча та мета» (іл. 3.2.41) повторюється тематика з монотипій. 

Невідомі форми зависають у просторі, створюючи новий вигаданий світ.  

Творчість В. Забейди — яскравий зразок трансформації від 

традиційного підходу (лінорити «Іл. Клуб українських митців Львів 1990», 

1989 р., «Обкладинка каталогу КУМу» (іл. 3.2.40), «Неопалима купина» 

1989 р. (іл.3.2.39)) на користь постмодерних течій [79]. Для творчого доробку 

В. Забейди, незалежно від техніки, притаманне просторове тональне 

збагачення. Використання сірого кольору замінює художникові світло (білий 

колір). Відштовхуючись від нього, графік посилює тональність до чорного 

кольору. Важливою складовою є психологічне та філософське наповнення 

естампів. До 1990-х років у соцреалістичному напрямі таке мистецтво не 

мало права на існування, на противагу європейському арт-простору, де вже 



 146

від 1980-х років графіки широко використовували тематичне розмаїття та 

звернення до безпредметного зображення. 

Ігор Біликівський у серії своїх цинкографій зосереджується на 

площинному трактуванні. Кліше виготовляють фотомеханічним способом 

друку (ця техніка належать до високого друку), після перенесення 

зображення на цинкову або іншу пластину її поверхня піддається травленню 

кислотою в пробільних ділянках. Ігор Біликівський у цинкографіях 

«Генерал» (1992 р.) (іл. 3.2.22), «Ворона і астронавт» (1992 р.) (іл. 3.2.21), 

«Народження душі» (1992 р.), «У неділю рано» (1992 р.), «Рецензія» (1993 р.) 

використовує і чорно-біле, і кольорове вирішення. Для класичного 

кольорового друку графіки використовують кілька кліше (як правило, це 

кольори жовтий, блакитний, червоний, чорний), та художник звертається до 

видруку з однієї матриці. Колір трактує як тонально-кольоровий перехід з 

одного в інший. Техніка отримала широке розповсюдження у ілюструванні в 

поліграфії.  

У серії літографій «Вirth» (1994 р.), «Вічне царство твоє» (1995 р.), 

«Exit» (1995 р.), «Голгофа» (1995 р.) митець трактує сакральну тематику 

через призму філософського трактування. Графік узагальнює деталі за 

допомогою поєднання їх у світлі та темні партії. Підкреслимо звернення 

І. Біликівського до широкого тонального спектру сірих градацій. Художник у 

сакральній тематиці не втрачає свого почерку, а навпаки — через 

використання вигаданих абстрактних форм надає естампу враження 

космічного простору. 

Ігор Біликівський звертається до створення екслібрисів для львівських 

митців. Серед естампів «Екслібрис Б. Пікулицького» (1994 р.) та «Екслібрис 

В. Дем’янишина» (1994 р.). Значну частину графічних аркушів графік 

створив для друзів з Європи. Серед екслібрисів: «Exl. А. Кенса» (1994 р.), 

«Exl. 50 A. Israel» (1998 р.) (іл. 3.2.1.39), «Exl. Jurgis Bredikis» (1999 р.) 

(іл. 3.2.1.40), «Exl. Vytautas Landsbergis» (2000 р.), «Exl. K. Lachowicza» 

(2010 р.). Митець надає домінантну перевагу зображенню здебільшого 
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абстрактного характеру. Інший підхід спостерігаємо в естампах «Eks. Traku 

istorijos muzeiejui-50», «Exl. Jurgis Bredikis», «Exl. Lietuvos gelezinkeliu 

technikos biblioteka lg 96» (іл. 3.2.1.41). Митець використовує предметні 

зображення — зірку, що падає, фрагменти потяга, гуску, горіх, елемент мапи 

або лицарського обладунку. Характерним для графічних аркушів в техніці 

літографії було використання фраґментів кігтів тварин, яйця, морські мушлі 

луски ящірок. У тих чи інших формах повторюються просторові геометричні 

форми (куля, куб). Узагальнюючи стилістику естампів Ігоря Біликівського, 

відзначимо глибоку просторовість у створених фантастичних образах. 

До найпоширенішої техніки станкової графіки у 1990-х роках — 

літографії — раніше зверталася низка інших майстрів. Серед робіт львівських 

графіків варто відзначити Б. Пікулицького «Пам’яті художника 

Л. Левицького» (1975 р.), «Синя кімната» (1976 р.), серію «Чотири рисунки з 

двох вікон» (1984 р.), В. Дем’янишина автолітографії «Дім під деревами» 

(1977 р.) та «Пам’яті Майстра» (1979 р.), Ю. Чаришнікова «Петербурзькі 

повісті» (М. В. Гоголя) (іл. 3.2.10). Пізніше до літографії звернулися 

О. Дергачов, Б. Дроботюк, В. Забейда, Б. Мусієвський [89; 158; 161; 179; 186; 

210, с. 62—78]. 

Активна участь графіка Богдана Мусієвського в міжнародних 

виставках у Нью-Йорку, Парижі, Москві (участь брав від 1976 р.) засвідчила 

затребуваність митця. Свою манеру знайшов у техніці літографії та туші 

(перо, папір). Його графічні твори репрезентували естетично новий погляд на 

стилістичні пошуки. Художник активно звертається до особливостей стилю 

реалізму, поєднує гіперреалізм і сюрреалізм. Митця цікавила тема природи, 

урбаністичного пейзажу, портрета. Присутня строгість форм у поєднанні з 

концептуальністю в естампах створює авторську стилістику графіка 

(Додаток Б, с. 318 — 320). 

У естампах Б. Мусієвський відтворював теми поєднання природи та 

людини. Тематичні цикли робіт формують блоки: натюрморт («Вечеря ліва» 

1995 р., «Натюрморт з гускою» 1998 р. (іл. 3.2.1.42), «Світанок» 2012 р., 
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пейзаж («Вітер» 1990 р. (іл. 3.2.1.43), «Нептун» 1990 р., «Діана» 1990 р., 

«Собор св. Юра» 1998 р., біоніка («Життя» із серії «Природа» диптих 1981 р., 

«Папуга в місті» 1995 р. (іл. 3.2.1.44), «Літній день» 2014 р.), портрет 

(«Андрей Шептицький» 1993 р., «Письменник Л. Різник» 2014 р.). 

Гіперреалізм літографій Б. Мусієвського ґрунтується на естетичних 

принципах фотореалізму. Митець не прагнув копіювати реальність, він 

створював об’єкти й сцени гіперреалістично деталізовані, відтворював 

ілюзію реальності з елементами сюрреалізму, поєднував несподівані образи. 

У циклі натюрмортів «Вечеря ліва», «Вечеря права», «Вечеря 

центральна», «Натюрморт з гускою» (іл. 3.2.1.42) джерелом інспірації стала 

природа. Фраґменти грона винограду, невагомої риби, несподівано 

композиційно розташованих комах надають графіці елементів несподіванки. 

У більшості літографій графік повторює відточені елементи (гніздо, птах, 

яйце, пір’я, яблуко). 

Пластичній концепції Б. Мусієвського притаманне звернення до 

тональних переходів, у результаті чого досягається багатоплановість. Для 

композиційної рівноваги графік у аркуші закладає абстрактні композиційні 

площини. У змістовому наповненні естампів використано впізнавані 

фраґменти архітектури Львова, тварини або їхні фраґменти, речі з побуту 

(«Папуга в місті») (іл. 3.2.1.44). Несподівана для творчості митця є графічна 

робота «Зимовий день» (іл. 3.2.1.45), у якому використана мішана техніка, 

поєднання різних фактур. Вона стає одною з праць передвісників 

експериментів у графічному мистецтві. Літографій «Собор св. Юра», 

«Андрей Шептицький», «Дует», «Вітер» (іл. 3.2.1.43), «Нептун», «Ноктюрн», 

«Папуга в місті» (іл. 3.2.1.44) та інші естампи в цій техніці використовуються 

як окремі авторські аркуші. Тональне та змістове навантаження, загалом 

стилістичне вирішення виокремлює автора з ряду митців Львова 1990-х років 

[13; 18; 30; 106; 162; 207, с. 43; 213; 225]. 

До техніки літографії в ранньому періоді творчості звертався 

Б. Пікулицький. У автолітографіях «Натюрморт з яблуками» (1976 р.) 
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(іл. 3.2.1.46), «Гарячий день» (1976 р.) (іл. 3.2.1.47) та ілюстрації до вірша 

Т. Шевченка «Тополя» (1986 р.) бачимо, що художник вів пошук авторського 

стилю, оскільки кожна з праць має відмінні композиційні та стилістичні 

риси. Експонованими на виставці «Естамп — 82» графічними працями 

«Юрмала» (1982 р., кол. літографія, 24 х 35), «Натюрморт Лідія» (1982 р., 

кол. літографія, 35.5 х 40.5), серією літографій «Чотири рисунки з двох 

вікон» «Вечір І», «Вечір ІІ», «Ранок І», «Ранок ІІ» (1982 р., 12.5х8.5) графік 

продовжив стилістичні пошуки [60; 129].  

Богдан Пікулицький віднайшов себе у офорті, надалі — у поєднанні 

еколіну з іншими графічними техніками. Офортні аркуші «Викрадення 

Європи» (1997 р.) (іл. 3.2.1.48), «Монок» (2002 р.) (іл. 3.2.1.49), «Без назви» 

(2003 р.) (іл. 3.2.1.50) графік наповнив фраґментами з пейзажів, тваринами. 

Гармонія природи та людини становила важливу ланку творчості митця. 

Художник розкривав динамічний внутрішній світ людини у зовнішньому 

русі кораблів, будинків, фраґментів природи. 

Жіночі образи становили зацікавлення митця. Хоча вони позбавлені 

реалістичної схожості, узагальнена схематичність дозволяла розкривати 

загадкову метафізичність жінки, осягнення якої цікавила багатьох 

художників. Тіла графік оголяє, вписуючи в канву абстрактного мережива, як 

бачимо на прикладі творів виконаних у мішаних техніках «Шепіт» (1997 р.) 

(іл. 3.2.1.51), «Монолог» (1997 р.). Митець у роботах використовує часткове 

колорування та за основу залишає чорно-білу матрицю. Значну колористичну 

зміну відзначимо в натюрмортах «Для Джорджіо» (2006 р.) (іл. 3.2.1.52), 

«Предмети ІІ» (2007 р.), «Предмети ІІІ» (2007 р.) (іл. 3.2.1.53), «Предмети IV» 

(2007 р.). Художник у пошуку технологічних новинок почав використовувати 

еколін. Його застосування розширило колористичні можливості друку. 

Графік доповнював праці дрібними фактурами тканин [191] (Додаток Б, 

с. 318 — 320). 

Варто зазначити, що, як і більшості графіків того періоду, 

Б. Пікулицькому довелося відмовитися від літографії на користь офорта та 
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експериментальних технік. Сучасна літографія у великих обсягах 

використовується для виробництва афіш, карт, книг, газет і упаковок. Поява 

верстки друкованих видань на комп'ютері дозволила легко керувати 

розстановкою зображень. Однак витіснення станкової графіки комп’ютером 

внесло й негативні зміни. Розвиток комп’ютерних технологій вплинув на 

подальші видозміни естампів (розмір форматів, функційне призначення) 

[129; 136; 155, с. 215, 238—244; 175; 176]. 

 

3.2.2 Інтеграція європейських впливів у графічне мистецтво України в період 

2000-х років 

На розвиток європейського мистецтва вплинула арт-група «Міст» (до 

якої входили Е. Л. Кірхнер, М. Пехштейн, Е. Хеккель, К. Шмідт-Ротлуф), 

заснована на початку ХХ століття. Конструктивні риси експресіонізму 

(сформованого в Німеччині) позначилися у працях низки львівських графіків. 

Через засади експресіонізму (емоційність, виразну реакцію, напругу) в 

образотворчому мистецтві творчі пошуки художників засвідчили розпад 

суспільства, наближення світових катаклізмів. Митцям-експресіоністам 

вдавалося охопити конфлікт особистості з навколишнім світом. Криза 

цивілізації та апокаліптична катастрофа, розкрита у творах митців-

експресіоністів, знайшли відлуння у тематичних циклах львівських графіків 

(І. Подольчака, М. Красника). Ідеї експресіонізму вплинули на формування 

естетичних засад мистецтва кінця ХХ століття, зокрема, на засади 

постмодерну. Розвитку набула книжкова графіка, у якій митці поєднували 

гротеск і контрастні образи. Ідейні паралелі у творчості М. Красника, 

В. Лободи, І. Остафійчука співзвучні з мистецькими засадами художників 

групи «Міст». Дереворити Карла Шмідт-Ротлуфа та Франса Мазереля 

(графіка для журналу «Аркуш», яка стилістично наближена до плаката) 

вплинули на творчі пошуки Б. Сороки. Тематика творів, сповнена трагізму, 

та гротескне трактування образів розкривають внутрішнє наповнення, яке 

для художників важливіше, ніж естетична складова. 
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На формування львівських митців-графіків вплинули художники- 

аванґардисти. Аванґард розвивався у Західній Європі та США, проте в 

кожній країні отримав свої особливості. Митці-аванґардисти абстрагувалися 

від традиційного мистецтва та намагалися розкрити невідомі глибини 

Всесвіту, відкрити світ підсвідомості. Українські аванґардисти, орієнтуючись 

на досвід західних митців, створювали власні концепції (О. Архипенко, 

О. Богомазов, М. Бойчук, А. Петрицький). Пошук нової естетики відзначимо 

і в графічних працях, у яких львівські митці (І. Біликівський, В. Дем’янишин, 

М. Красник) усе частіше зверталися до нефігуративного мистецтва. Інший 

підхід обрали графіки, наслідуючи художників-сюрреалістів, поєднавши 

фотографічну точність з вигадкою. 

Поруч з модернізмом у мистецькій культурі XX століття продовжувало 

розвиватися мистецтво, що ґрунтувалося на традиційних естетичних 

принципах. Представники використовували прийоми художніх стилів 

попередніх епох, насамперед реалізму та модернізму. До прикладу, так 

працювала німецька художниця Кете Кольвіц. У естампах «Біля воріт 

магнацького парку» (1897 р.) (іл. 3.2.2.1), із серії «Повстання ткачів» (1897 —  

1998 рр.), «Селянська війна» (1903 — 1908 рр.), цикл гравюр на дереві 

«Війна» (1922 — 1923 рр.), цикл літографій «Голод» (1924 р.), а також у 

деревориті «Автопортрет» (1923 р.) присутній високий трагізм. У офортах і 

літографіях, на які вплинула творчість Ф. Гойї та М. Клінкера, відчутна 

драматична напруженість і скорботний фінал. Таку саму драматургію 

спостерігаємо у львівського графіка 1990-х років І. Подольчака. Його офорти 

наповнені гротескним зображенням, емоційно огидними, неестетичними 

тілами. Митця не цікавила тематика війни в реалістичному зображенні 

дійсності, але чітко простежується споріднене емоційне навантаження 

аркушів.  

Криза тоталітарного режиму, що складалася з економічної, соціальної, 

політичної складової, у Європі виявилась ширшою. Перебудова СРСР (1985 

— 1991 рр.) стала зовнішнім поштовхом до послаблення режимів й 



 152

уможливлювала посилення демократичних ідей. У зовнішній політиці 

утвердився курс на радикальну переорієнтацію на Захід, виведення 

радянських військ з Афганістану. За таким швидким переходом від 

тоталітаризму до демократії не встигали ні політична, ні соціальна, ні 

економічна структури східноєвропейського суспільства. Сорокарічна історія 

тоталітаризму в Східній Європі виявилася явищем тимчасовим, але він 

дозволив здійснити ривок від відсталості до розвинутої економіки. Такі 

країни, як Україна, що перебували під тоталітарним соціалізмом, значно 

відставали від країн Заходу. 

Падіння тоталітаризму в Східній Європі створило унікальну ситуацію в 

Європі загалом. Перехід світових держав до співробітництва 

(друга половина 1980-х — 1990-ті роки) поставив питання про зміцнення їх 

інтеграції, яка найінтенсивніше відбувалася у Європі. На зміну 

абстракціонізму в образотворчому мистецтві став поп-арт. У своїх проявах 

масова культура кінця ХХ століття орієнтувалася на специфічні потреби й 

смаки [150]. 

Так, масова культура стала дуже популярним явищем. Енді Ворхол 

уперше підніс у ранг художнього мистецтва принцип тиражування (портрет 

Мерилін Монро чи фотографія бляшанщк з-під кока-коли). У 1960-х рр. у 

США сформувалася творчість художників Віктора Вазарелі, Рафаеля Сото, 

Жоеля Стейна (праці ґрунтувалися на поєднанні та взаємодії геометричних 

форм, які створюють оптичні ілюзії). Їхні твори орієнтувалися, на 

особливості фізіології сприйняття. Серед митців-експериментаторів успіху 

досягли Ле Парк, Жоель Стейн, Луїс Томазелло. Таким мистецьким 

експериментам сприяло широке застосування нових технічних винаходів 

(комп'ютерів, лазерів, емалевих фарб, вінілових лаків). Використання таких 

матеріалів стало особливістю оп-арту. Безсумнівно, технологічні новинки 

вплинули і на живопис, так і на графічне мистецтво. 

Нідерландський художник-графік Мауріц Корнеліс Ешер (відомий 

своїми концептуальними літографіями, гравюрами на дереві й металі) 
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цікавився аспектом нескінченності та симетрії. Образотворчі засоби естампів 

мали вплив на низку художників того часу, а також на митців Львова кінця 

ХХ — початку ХХІ століття. У 1960-х роках вийшла друком перша книга з 

роботами М. Ешера «Grafiek en Tekeningen», яка зарекомендувала митця як 

автора власної концепції.  

Мауріц Ешер експериментує у праці «Неможливий будинок», у гравюрі 

по дереву зустрічаються дзеркальні відображення, кристалічні фігури та 

сфери (іл. 3.2.2.2). У оптичних ілюзіях художник показував те, чого насправді 

не існувало. Усі живописні елементи-предмети змінювалися, плавно 

перетікаючи з однієї форми в іншу. Математичні та кристалографічні аспекти 

творчості М. Ешера стають популярними в мистецьких колах.  

Мауріц Ешер часто зображав метаморфози, що відбуваються з живими 

істотами, або урбаністичні мотиви, де стіни міста перетворюються на людину 

або тварину. У своїх роботах митець гостро спостерігав зміни навколишнього 

світу й виражав власні фантазії, показував гру перспективи та неможливих 

просторів з елементами архітектури. Деформації об’єктів і перспективу 

архітектурних форм, наближених до абстракцій, знаходимо в естампах 

львівських графіків О. Аксініна «Exlibris професора онкології Т. Білінського» 

(1978 р.) (іл. 3.2.5), «Цзя-жень. Посвята І. Весєловой» Лист 9 циклу «І Цзін» 

(1985 р.) (іл. 3.2.1), В. Дем’янишина «Акваріум» (1999 р.) (іл. 3.2.28), 

«Екслібрис ПГ» (1985 р.) (іл. 3.2.29). Переосмислення логічних і нелогічних 

парадоксів у поєднанні з віртуозною технікою сильно вплинуло на мистецтво 

кінця ХХ століття [197 — 202].  

Продовженням оп-арту стала поява у Франції кінетичного мистецтва. 

Митці використовували різні рухомі конструкції та створювали ілюзію руху. 

Від кінця 1960-х років помітним стало концептуальне мистецтво, провідними 

представниками якого були Марсель Дюшан, Лe Вітт і Джозеф Кошут. 

Концептуалісти часто намагалися продемонструвати процес творчості, а не 

його результат, що вплинуло на розвиток мистецтва. Лідери модернізму 

виробили нові засоби художнього висловлювання, створили оригінальні 
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стилі, сприяли розвитку нового естетичного освоєння світу. Для культури XX 

століття створення нових течій модернізму свідчило про нову кризу 

мистецтва, його духовної дезорієнтації. Театр переплівся з образотворчим 

мистецтвом і з’явилися нові експериментальні напрями [139, с. 33; 150]. 

У останній третині XX століття звернення до минулого стало 

характерною рисою нового руху в культурі. Постмодерн описав архітектор 

Чарльз Дженкс (у роботі «Мова архітектури постмодерну» 1977 р.) для 

позначення нових тенденцій в архітектурі. Цей термін згодом поширився в 

інші сфери культури. Криза західноєвропейського світогляду призвела до 

виникнення у 1970 — 1980-х роках постмодерну, особливістю якого в 

художній культурі є плюралізм. Він реалізується у поєднанні в одному творі 

елементів різноманітних мистецьких стилів, змішанні жанрів. Ця 

постмодерна риса зумовлена загальною комунікацією, взаємопроникненням 

цінностей, багатством культур і мистецьких практик різних країн, 

відродженням зацікавлення минулим. 

Художник отримує мету творчості, надихаючи старі форми до життя, 

обравши шлях спілкування між різними культурними гранями. 

Характерними рисами постмодерну є гедонізм, театралізація, поєднання 

високої професійності (елітарного) і масового, орієнтація на сучасні 

технології. Прояви постмодернізму в образотворчому мистецтві сприяло 

появі специфічних течій. Синтез різних видів мистецтва та мистецьких стилів 

властивий для постмодерного напряму.  

Митці, що працювали творчо в 1980-х роках, втрачають позиції 

першості. Молодше покоління активніше доносить власну творчість до свого 

покоління, яке задає певний тон. Мистецтво стало способом огляду дійсності 

для графіків з Польщі. Політичні й суспільні зміни, глобальний ринок 

дозволили художникові адресувати свою творчість до мистецького ринку, 

орієнтованого на Берлін чи Лондон. Накопичення людського капіталу 

спровокувало революцію Солідарності. Такі зміни були пов’язані з науково-
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технічним прогресом, посиленням комунікації та глобалізації, зростанням 

національних рухів, політикою європейських держав на міжнародній арені.  

У своєму розвитку польська графіка твориться експресивно, зумовлена 

невеликим форматом, організованістю кольору та відсутністю конкуренції з 

малярством. У 1960 — 1970-х роках європейська графіка розвивається в 

напрямку поп-арту, абстракційної метафори та пошуку нової фігуративності. 

У 1990-х роках графіки частково захоплюються ретро, та вже з’являється 

постмодернізм і еклектика. Загально графіка Польщі розвивається в 

тенденціях графіки західноєвропейської [204; 215; 223; 229, с. 6—24].  

Для мистецтва Польщі XX століття було властиве особливе сприйняття 

ідейних течій з Європи. Центр польського культурного життя, який до цього 

перебував у Варшаві, у 1990-х роках перемістився до Кракова. У місті 

згуртувалася науково-мистецька інтелігенція, діяли культурно-мистецькі 

осередки. Формування тенденцій проявлялись у прагненні піднести духовний 

потенціал польської культури, створити нові орієнтири. Митці відмовилися 

від реалістичного подання буденного життя та національно-традиційної 

тематики. Графічні техніки польських авторів дуже різноманітні: Ян Яромир 

Алексін (лінорит), Мирослава Берна, Анджей Вілл (лінорит), Станіслав 

Воєводський (суха голка), Чеслав Войцек (лінорит), Станіслав Давський 

(лінорит), Людвіґ Кічура (лінорит), Роман Ковалік (лінорит), Кристофер 

Новіцький (мецо-тинто), Галина Павликівська (акватинта), Марек Станілевич 

(лінорит, мідьорит), Гет Станкевич (мідьорит), Пшемислав Тишкевич 

(лінорит), Ясек Шевчик (лінорит, акватинта, офорт) [215, с. 19—163; 223; 

229, с. 10—13]. 

Надалі ХХ століття на польських теренах відзначилося акцією 

«Солідарність». Це і стало поштовхом для подальшого розвитку графіки. 

Варто відзначити, що польський плакат заснований на експериментах з 

графічними ілюстраціями, зокрема, техніки станкової графіки зайняли свою 

нішу в ілюструванні. З’явилися роботи Лешака Жабровського, Ґжеґожа 

Маршалка, Гета Станкевича, Єжи Чернявського та інших. Графіка 
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Г. Станкевича відображає мислення європейського суспільства, часто 

порушуючи важливі питання, відобржені у плакатах революції 

«Солідарності».  

У 1960 — 1970-х роках відбувся «прорив» у польському плакаті, який 

після модерністичної хвилі повернувся до малярства в новій конфігурації. 

Такий імпульс прийшов саме з Вроцлава, де працювала «Вроцлавська 

Четвірка»: Жан Яромир Алексін, Жан Савка, Євгеніуш Гет Станкевич і 

Джордж Чернявський. Їхні плакати були поєднанням поп-арту й сюрреалізму 

з комічними елементами. Щоразу Г. Станкевич звертався до іронії, гумору, 

гри фантазії у своїх творах (образах), його роботи індивідуальні, але дуже 

впізнавані та підкреслюють нову виразну європейську хвилю. Станкові праці 

«Автопортрети» (іл. 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5) є і самостійними аркушами, і їх 

окреслимо як серію авторських робіт. Кожне із зображених облич об’єднує 

типаж художника, але з різними психологічними відтінками. Характерно, що 

в стилістиці художника зберігається саркастичний підхід [174]. Такі самі 

іронічні підтексти знаходимо в естампах С. Храпова (офорт Agaath & Jos van 

Waterschoot. The Fairyland) (іл. 3.2.37) використання традиційного рисунку з 

гротескною деформацією тіла в І. Подольчака (інтаґліо «Великий 

Гермафродит») (іл. 3.2.56) [203; 217; 230]. 

Використовував естампну графіку в поліграфії львівський митець Ігор 

Біликівський. У 1990-х роках у творчості графіка переважала техніка 

цинкографії та літографії. У низці цинкографій сміливо експериментував з 

образами та формальними засобами. Графік відтворював стилізовані 

портрети та додатково вводив абстрактні геометричні елементи. Графічні 

серії І. Біликівського мають споріднені засади з естампами Г. Станкевича. 

Пластичні якості графічних матеріалів дозволяють формувати графічні 

елементи, виявляючи їх під новим кутом зору. Використання традиційного 

рисуноку з деформацією форми притаманне двом авторам, що дозволяє 

визначити авторську стилістику естампів. 
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Великий вплив на повоєнне мистецтво Чехословаччини, а також на 

українську графіку мала діяльність Альбіна Бруновського (Словаччина). 

Популярними у творчості графіка були еротика, фантастичні світи, портрети. 

Альбін Бруновський використовує елементи конструкцій, мостів, кораблів, 

веж, сходів, коліс, жіночих і чоловічих фігур. Найчастіше митець 

використовує техніку офорту, суху голку або меццо-тинто. У авторському 

підході А. Бруновського бачимо елементи сюрреалізму. Митець поєднав 

традиції різних епох і художніх тенденцій (елементи пізньої готики, 

маньєризму, бароко, романтизму, сецесії з аванґардними течіями ХХ 

століття, зокрема сюрреалізму) [141]. 

Мотиви рідного краю стануть одними з основ у його творчості. У 

центрі уваги митця завжди залишається людина, філософське осмислення її 

буття. На А. Бруновського мали вплив романтичні пейзажі майстрів чеського 

живопису ХІХ століття (Антоніна та Йозефа Манера) та художника початку 

ХХ століття М. Швабінського. Зразком для наслідування стала фантастична 

графіка Ф. Ґойї, що просякнута фантазією та гротеском. Він інтегрував 

фантасмагоричні мотиви у свою творчість. Альбін Бруновський на початку 

1960-х років віддавав перевагу графіці та ілюстрації. У творчих пошуках його 

цікавили способи емоційного відтворення внутрішнього світу людини. 

Митець працює у техніці літографії та поступово переходить до техніки 

офорту. У 1960-ті роки митець звертається до біблійних мотивів. 

Використовує різноманітні техніки: офорт, чорно-білу або кольорову 

літографію, екслібрис. Твори того періоду: «Біблійний край» (1963 р.), 

«Сара» (1979 р.), «Єва і Адам» (1974 р.), «Рахель» (1976 р.). Знайомство 

А. Бруновського з творчістю Василя Кандинського, Пауля Клее, Хуана Міро, 

Марка Шагала вносить у естампи нові мотиви. Історична тематика розкрита у 

творах «Історія, сімнадцяте століття» (1970 р.), «Викрадення Сабінянки» 

(1965 р.). Схожі мотиви (мотузка, пташине гніздо з яйцями, дерева, драбини, 

каміння) спостерігаємо у творчості львівських графіків І. Біликівського, 

В. Дем’янишина. У кінці 1960-х років А. Бруновський увагу приділяє 
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літографії та офортам (літографія «Сад для матері Боргонзоні», офорти «Сад 

Аріадни», «Серпневий сад», «Сад, яких, ймовірно, тисячі» — усі створені 

1968 року).  

Особливе місце в роботах цього циклу знаходить зображення природи. 

Художник розкриває нові аспекти взаємодії людини і природи. Природа 

виступає в синтезі рослинного світу й водної стихії. У естампах «Дама в 

капелюсі ІІ» (1987 р.), «Дама в капелюсі VІІІ» (в літній час) (іл. 3.2.2.6), 

«Дама в капелюсі V» (1981 р.), «Дама в капелюсі ХІ» (1982 р.) (іл. 3.2.2.7) 

бачимо синтез жіночих образів з природою. Фантастичні зачіски заповнені 

сюжетами з уяви митця. У графіках «Дама в капелюсі VІІІ» (1982 р.) 

(іл. 3.2.2.7) силуетно подані образи жінок, в їхніх зачісках закодований 

додатковий сюжет. Митець через дрібні елементи розкриває внутрішній світ 

жінки. Його цікавить філософське наповнення образів чоловіка та жінки в 

графіках «Холерична бездіяльність», «Екслібрис Jaromir Bilek» (іл. 13.2.2.8), 

«Заборонена любов 1» (іл. 3.2.2.9), «Заборонена любов 2». Жіноче оголене 

тіло, земні стихії, елементи природи стають провідними у графіці 

А. Бруновського [141]. 

Словацький графік Душан Калай, що творив у техніках станкової 

графіки (книжковій ілюстрації) надавав перевагу технікам офорту, лінориту, 

літографії. Душан Калай проілюстрував книги С. Бранта «Корабель дурнів» 

(1972 р.), Л. Керрола «Аліса в країні чудес» (1981 р.), В. Шекспіра 

«Венеційський торговець» (1996 р.), П. Добшинського «Словацькі приказки» 

(2012 р.). У манері його ілюстрацій поєднується графіка та живопис. 

Традиційна графіка здебільшого — чорно-білі ілюстрації, але казковий світ 

образів Д. Калая з найбільшою яскравістю представлений у кольорових 

ілюстраціях, що відрізняються прецизійним динамічним штрихом, ретельним 

опрацюванням деталей. Ілюстрації Д. Калая демонструють усе різноманіття 

образів, де всі деталі з’єднуються в гармонійне ціле. За допомогою 

привабливо простих образів митець створював таємничу атмосферу в рамках 

кожної книги [192; 208; 211; 212, с. 75]. 
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Незважаючи на роботу над книгами, Д. Калай працював над естампами 

у станковій графіці: «Бієнале ілюстрації у Братислава» (офорт, 1985 р.) 

(іл. 3.2.2.10), «Екслібрис В. Сервус» (офорт, 1998 р.) (іл. 3.2.2.11), «Екслібрис 

Станіслава Млинок» (офорт, 2011 р.) (іл. 3.2.2.12), «Екслібрис» (офорт, 

1998 р.) (іл. 3.2.2.13), «Екслібрис Генрієте Зоухебі» (офорт) (іл. 3.2.2.14). 

Розглядаючи деталі, бачимо запозичені елементи з творчості І. Босха, 

П. Брейґеля та А. Дюрера. Фантастичні елементи переплітаються з 

фраґментами тварин, комах, скелетів, портретами людей, умовними 

пейзажами. Прослідковуємо такі впливи на творчість львівського графіка 

О. Денисенка, у офортах «Людина, якої немає» 1990 р. (іл. 3.2.61), 

«Подорожній» 2006 р. (іл. 3.2.60), «Блукаючий музика» 2001 р. (іл. 3.2.64), 

«Навколосвітня подорож» 2001 р. (іл. 3.2.59) присутні скелети, портрети, 

частини комах, тварин, елементи драбин. Концепції Д. Калая також 

відобразилися у творчості С. Храпова. Незалежно від обраної тематики, 

спостерігаємо впливи з наведених творів. Адаптація певних елементів у 

творчості цих митців відображає взаємовпливи у графічному мистецтві. 

На А. Бруновського та Д. Калая орієнтувалися митці, які не 

погоджувалися із соцреалізмом. Серія циклів А. Бруновського «Дама в 

капелюсі» позначилася в цікавий спосіб у адаптації стилістики жіночих 

образів у естампах Б. Пікулицького. Літографії В. Пінігіна (іл. 3.2.11, 3.2.12, 

3.2.13), наповнені деталізацією зображення природи, також співзвучні з 

графікою А. Бруновського. 

Графічні композиції Юрія Яковенка (Білорусь) характеризуються 

витонченістю форм і сюрреалістичними сюжетами. У техніці офорту 

художник створив унікальну серію авторських образів у проектах «Аlfabeto» 

(іл. 3.2.2.15), «Незавершений сонет» (іл. 3.2.2.16), «Знаки зодіаку» 

(іл. 3.2.2.17). Папка гравюр-офортів «Аlfabeto» присвячена дослідженню 

алфавіту, де художник розглядає літери як елемент-доповнення до 

створеного образу. У кожному наступному естампі літера інтегрується у 
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плетіння візерунків, поєднуючи силуети жіночих фігур, портрети, 

натюрморти (іл. 3.2.2.18). 

Естампи ілюстрації до поеми М. Гусовського «Пісня про зубра» 

(надруковані та оформлені в Сан-Бенедетто-дель-Тронто 2009 року) виконані 

в техніках офорту й мецо-тинто (іл. 3.2.2.19). На кожному відбитку графік 

розташував авторський підпис. Колекційну цінність серії збагатило ручне 

виконання, натуральні матеріали, лаконічність у оформленні, а також 

невеликий тираж видання (75 примірників). Особливістю таких ілюстрацій 

стає самостійний характер, що для графіки кінця ХХ століття є характерною 

рисою. Естампи ручної роботи видані обмеженим тиражем примірників з 

авторським підписом, збільшили цінність праці. До такої схеми формування 

естампів зверталися і львівські митці О. Денисенко, Р. Романишин. 

Серії робіт Ю. Яковенка «Карти Таро», «Руни», «Кондотьєри», папки 

гравюр «Ікар», «Чотири стихії», «Аlfabeto», книжкові проекти «Пісня про 

зубра», «Пісня пісень царя Соломона» виконані в класичній і трудомісткій 

техніці офорту в поєднанні з акватинтою та мецо-тинто. Митець через 

поєднання технік досягає різних тональних співвідношень площин, 

насичення глибини чорного кольору. На основі цих технік Ю. Яковенко 

виробив власний художній стиль. Створив кілька тематичних циклів: 

«Архіпелаг», «Знаки зодіаку», «Алхімія», «Руни». Митець поєднує знаки, 

символи, міфи, закодував у зміст гравюр бажання осягнути таємниці життя. 

Звернення до таких тем бачимо і у львівських графіків О. Коровая, 

Б. Пікулицького, Р. Романишина.  

Налагоджуючи зв’язки білоруських митців з європейськими, 

Ю. Яковенко прагнув підняти рівень білоруської графіки у світі. Митець 

зберігав національну самобутність, водночас, орієнтуючись на європейську 

культуру. На Ю. Яковенка суттєво вплинула творчість словацького графіка 

А. Бруновського. Скрупульозна техніка виконання його творів наповнена 

елементами, які повторювались у графіці інших митців (конструкції, мости, 

колеса, фігури жінок, чоловіків). Тематичні пошуки двох художників 
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перетинаються: еротика, фантастичні світи, химерні портрети. Митці мають 

спільну рису — це поєднання традицій різних епох. Доробок Ю. Яковенка 

поєднав різні художні традиції, серед них — традиції європейської 

середньовічної мініатюри, символізм, сюрреалізм, білоруські традиції 

сарматського портрета та історизму. Загалом творчість Ю. Яковенка 

зарахуємо до терміну постмодерну, хоча, через оригінальний підхід, її важко 

«втиснути» у визначений термін. Такі саме еклектичні риси притаманні для 

львівської графіки 1990 — 2000-х років, що розвивалася в контексті 

постмодерного мистецтва. 

Частина митців ґрунтували свою творчість на досягненні європейських 

художників попередніх епох, графік Марина Ріхтерова (Словаччина) 

(народилася в Москві, від 1983 року живе в Празі) надає перевагу 

імпровізації. Художниця дотримувалася класичних підходів при створенні 

ілюстрацій у техніці літографії. Естетична витонченість японської графіки 

відобразилась у її літографіях «Фенікс», «Юдиф», «Ангел»,  «Офелія» 

(іл. 3.2.2.20), «Golden Fan». Продумані лінії, чіткість образів, лаконічність, 

незаповненість площин тла дозволили художниці без зайвих деталей 

утримати акцент на фігурі. У творах «Portrait in Chinese Housecoat» 

(іл. 3.2.2.21), «Mysterious Dance» М. Ріхтерова задіює тло, яке дискретно 

прочитується на задньому плані, через послаблене тональне вирішення. 

Такий спосіб трактування композиції бачимо в циклі літографій львівського 

графіка Ю. Чаришнікова «Корабель дурнів», «Петербурзькі повісті» 

(іл. 3.2.10). Гротескні образи персонажів композиційно врівноважено білим 

кольором паперу. Його літографії наповнені глибиною простору, об’єднані 

ритмікою з підкресленою динамікою втраченої рівноваги мостів, сходів у 

небо, розкиданих і скупчених деталей.  

Багато графіків та ілюстраторів у творчості наслідують роботи 

європейських митців (Пітера Брейґеля, Альберхта Дюрера, Яна ван Ейка). 

Серед них Андрій Дугін (Росія), що працював у техніці монотипії, до якої 

його спонукав учитель Р. Барто. 1984 року художник з’єднав свою творчу 
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діяльність у книжковій графіці з творчістю Ольги Дугіної. У спільній серії 

ілюстрацій до книги «Вечори на хуторі біля Диканьки» митці зберегли 

графічні традиції ілюстрації та використали можливості вільної 

інтерпретації. Андрій і Ольга 1987 року працювали в етнографічній 

експедиції на Полтавщину для відтворення побуту та атмосфери хутірського 

життя. До того періоду належать ілюстрації до «Ніч на Івана Купала»  

(1998 р., М. В. Гоголь), «Пропала грамота» (1989 р., М. В. Гоголь). 

 Ще одна книга, яку оформили Андрій та Ольга Дугіни «Пір’я дракона» 

(видавництво «Schreiber» 1993 р.), відобразила спорідненість із 

середньовічними мініатюрами. Витончені ілюстрації О. Дугіної до видання 

«Найпрекрасніші казки 1001 ночі» занурюють глядача в атмосферу 

Стародавнього Сходу. Деталі різних елементів побуту в ілюстраціях 

вражають прецизійністю виконання [236]. 

Андрій Дугін опанував техніку станкової графіки монотипію. Її 

властивості якої використовував і в ілюстрації. Загалом подружжя Дугіних у 

всіх ілюстраціях достовірно відтворює культурну достовірність і особливості 

доби, пов’язані з літературним текстом. Майстерність художників 

привернула увагу західноєвропейських митців і задала рівень виконання 

ілюстрації кінця ХХ століття. Реалістичне трактування ілюстрацій 

запозичене з доби Відродження. Частково використано традиції 

середньовічної мініатюри — від композиційних вирішень розворотів до 

естетичних заставок. До таких зберігачів традицій (доби Ренесансу) 

зараховуємо графіка О. Денисенка, який не дотримувався достовірності 

епохи, але зберігав символіку, настрій, насиченість елементами одягу, 

побуту, зброї. Його цікавило надання естампам раритетності та історичної 

цінності. Більше відходить від реалістичного зображення часової 

достовірності Р. Романишин, який надає перевагу використанню в графічних 

творах символіки різних культур. Для офортів Р. Романишина характерні 

насиченість кольорів, наповнення символами, взятими з народного 
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мистецтва. Авторська мова митця сформувалась як синтез національної 

традиції та досвіду сучасного світового мистецтва. 

Важливим для мистецтва є створена  1967 року М. Шемякіним група 

художників «Санкт-Петербург». У співпраці з філософом Володимиром 

Івановим Шемякін створює теорію метафізичного синтетизму. Теорія 

присвячена пошуку нових форм іконопису, заснованих на здобутках 

мистецтва релігійного спрямування усіх епох і народів. Художник 

М. Шемякін через нетрадиційні роботи став митцем андеґраунду (1971 року 

був позбавлений радянського громадянства і висланий з країни) [228]. 

Тематика його творчості різноманітна: від гротеску до метафізичних 

досліджень. Працюючи в різних графічних техніках, найбільше звертається 

до літографії. В окремих графічних роботах використовував мішану техніку, 

цим створював певну атмосферу в циклі натюрмортів (іл. 3.2.2.22). 

Використовував дрібну фактуру та площинне вирішення, яке переходило в 

живопис. Для М. Шемякіна характерним стало звернення до гротеску, 

маскараду, фантасмагорії, наповнював праці зображеннями масок, 

маріонеток, фантомів, створював сюрреалістичні образи. Йому близька 

культура карнавалу, поєднання таємничої гри, сміху, містерія як основна 

стихія. Творчий спадок М. Шемякіна нараховує багато графічних робіт: 

цикли «Галантні сцени в Петербурзі», літографії «Карнавали Санкт-

Петербурга» (1963 — 1971 рр.), «Туші» (1960 — 1980-ті рр.), «Метафізичні 

голови і бюсти» (1967 — 1980 рр.), «Фантоми» (1979 — 1985 рр.) [168; 193; 

228]. 

Тему театру М. Шемякін розкривав у створених образах, масках і 

костюмах. Він прицезійно збирав і вивчав матеріали на основі масок різних 

країн (Африки, Мексики, Росії). Вивчення анатомічних особливостей різних 

жуків, амфібій допомогло використати цей матеріал у поєднанні з 

фантастичними масками. Синтез таких елементів з людськими тілами й дав 

змогу художникові виробити свою особливу манеру, а складні політичні 

умови інспірували на тему карнавалу, яка якнайкраще розкривала характер 
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зображуваних героїв. Тема карнавалу в зображенні митця поєднувала риси 

символізму та сюрреалізму. Згодом до тематики карнавалу звертались і 

львівські митці С. Іванов, С. Денисенко, С. Храпов.  

Михайло Шемякін використовував символіку (зображення наскельних 

розписів, тотемів) у серіях графічних і живописних робіт. Окремі елементи 

перегукуються з мотивами робіт Френсіса Бекона, Василя Кандинського та 

інших майстрів того часу. Петербурзький модернізм і аванґард вплинули на 

становлення манери творчості М. Шемякіна, працюючи в різних техніках, 

увагу в станковій графіці він приділяв літографії. Часто виступав як графік-

ілюстратор: малюнки до прози Ю. Мамлєєва, поезії М. Юпка, особливою 

темою в творчості Шемякіна є графічні аркуші за мотивами віршів і пісень 

В. С. Висоцького (1980-ті рр.) [168]. Графічні композиції наповнені злим 

сарказмом, спрямованим на соціальний і моральний розпад радянського 

суспільства. Своєю творчістю Михайло Шемякін вплинув на стилістичні 

пошуки графіків О. Аксініна, Ф. Гуменюка, І. Остафійчука [68; 128, с. 214—

224; 169; 170].  

Впливи символізму й сюрреалізму простежуються в естампах Юліана 

Йорданова (Болгарія). Естампи невеликого розміру він виконував у техніках 

станкової графіки, офорті та акватинті. Для великих робіт графік 

використовував техніку літографії. Роботи наповнював драматизмом і 

особливою неспокійною атмосферою. Цікавить Ю. Йорданова і релігійна 

тематика: «Адам і Єва» (акватинта 1998 р.) та міфологічна «Артефакт» 

(акватинта 2005 р.), екслібрис «Балада» (акватинта 2005 р.) (іл. 3.2.2.23), 

«Геркулес і Видра» (акватинта 2011 р.). Та окремою темою, яку 

прослідковуємо через усі графічні праці, є оголена фігура. Відверта еротика 

присутня і в екслібрисах «Любов у книжках» (2004 р.), «Сила книги» 

(2004 р.) (іл. 3.2.2.24), «Еротична арена» (2001 р.), «Бонсай» (2006 р.) 

(іл. 3.2.2.25), «Леда» (2007 р.). Коні, міфічні істоти, оголені тіла сплітаються 

та наповнюють естампи Ю. Йорданова. Для митця важливим стало 

використання складних багатопланових тональних моделювань предметів 
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при міцній побудові композиції. Графік використовував детальний рисунок з 

реалістичним трактуванням естампів. Надавав перевагу акватинті, яка є 

складною і довготривалою у виконанні. Її перевагою є тональне насичення 

плям та створення багатоплановості. При всій аскетичності техніки й завдяки 

мінімальним засобам графічного вирішення, Ю. Йорданов досягав власної 

стилістики у естампах. 

Варто відзначити звернення митця до теми еротики, яка в 1990-х роках  

стає максимально відвертою. До неї часто звертаються європейські митці 

А. Бруновський, М. Ріхтерова, Г. Станкевич, Ю. Яковенко, а також до цієї 

теми зверталися львівські графіки Б. Пікулицький, І. Подольчак, 

Р. Романишин. Проте оголене тіло набуває гротескного характеру або 

трактується через відкриту еротичність (до того часу митці зображали жіночі 

фігури через реалістичне трактування). Характерним стало звернення митців 

львівського середовища періоду 1990-х років до теми «Ню» — і в графіці, і в 

живописі та скульптурі.  

Під вплив стилю модерну та аванґарду потрапляє живописець 

Володимир Макаренко (Естонія, Україна, Франція). Спільне відвідування 

художньої майстерні Якова Калашника з Феодосієм Гуменюком, Миколою 

Підгорним, Анатолієм Фоменком вплинуло на майбутню творчу діяльність 

митця. Володимира Макаренка звинуватили у формалізмі, тому він 

змушений був виїхати в Ленінград, а у 1969 року став членом організації 

художників-нонконформістів «Петербурзької групи». Спілкування з митцями 

Юрієм Єсауленком, Євгеном Рухіним, Олегом Целковим, Михайлом 

Шемякіним, Володимиром Янкілевським додавало ширшого розуміння для 

вільного творчого самовираження у мистецтві. 1973 року був змушений 

переїхати до Таллінна. Там він знайомиться з художниками Томасом Вінтом, 

Миколою Кормашовим, Леонхардом Лапіним. Від 1981 року емігрує в 

Париж, цей період відкриває широкі можливості для митця. Творчий доробок 

доповнюють твори: «Інспірація  Леонардо» (1985 р.), «Інспірація Ботічеллі» 

(1981 р.) (іл. 3.2.2.26), «Trois femmes», «Весна» (1983 р.) (іл. 3.2.2.27), 
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«Метафізичний розум» (1976 р.), «Благовіщення» (2009 р., 2011 р.), «Козак 

Мамай» (2010 р.), «Різдво» (2012 р.). Мистецтво європейського постмодерну 

та несприйняття радянської естетики вікрили широкі можливості для митця. 

Він захопився творчістю П. Сезанна, М. Врубеля, К. Петрова-Водкіна [32]. 

Володимир Макаренко трактує свою творчість як «метафізичний 

синтез»: художник синтезує елементи модерну, постмодерну з традиціями 

українського мистецтва (українського іконопису, елементи українського 

строю). Живописець захоплюється релігійними та історичними сюжетами, 

українськими традиціями. У своїх метафізичних пошуках успішно 

синтезував елементи з українських ікон, сюрреалізм, абстракціонізм. 

Заклавши нові традиції українського малярства, він мав багато послідовників 

в Україні, зокрема у Львові (у живописі П. Гулин, елементи декоративізму 

з’являються у графіці В. Дем’янишина, Б. Пікулицького, І. Біликівського). В 

українському мистецтві багато художників почали наслідувати новий курс 

митця [195; 214].  

Явище нонконформізму зачепило творчість В. Макаренка, але в 

контексті українського мистецтва його можна розглядати як тотальне 

несприйняття художніх стереотипів і пошук індивідуального національного 

наповнення. Нонконформізм продовжує впливати на художню творчість 

митців, формуючи орієнтацію на вектор української культури. Національна 

тематика здебільшого залишається у 1980-х роках, а на початку 1990-х років 

вона набула нових трактувань у творчості львівських митців. 

 

Висновки до розділу 3 

У розділі розглянуто мистецькі здобутки Львова кінця ХХ століття в 

галузі графіки, національну специфіку традиційно-побутової та історичної 

тематики. Більшість графіків, творча діяльність яких почалася у 1950 — 

1980-х роках, не уникали історичної та національної тематики. Складні 

передумови (політичні, історичні, культурні, економічні) склалися таким 

чином, що тема та мотиви етніки глибоко посіли у творчості митців, але 
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набули філософського трактування через призму індивідуальності самого 

художника. Поступово фольклорні, побутові та історичні сцени відходять на 

другий план. Митців усе більше цікавить символіка, солярні знаки, етнічні 

елементи з поєднанням модерних впливів. Усе більше на прикладі станкової 

графіки, яка проникає в різні сфери життя, бачимо відхід від реалізму на 

користь пошуку нових мистецьких самовиражень.  

Здійснено аналіз окремих творів І. Остафійчука, М. Опанащука, 

Д. Парути, Б. Сороки та інших львівських графіків 1990-х років. Ми дійшли 

висновку, що митці працювали в тогочасних актуальних тенденціях, не 

втрачаючи національного підґрунтя. Безумовно, від 1991 року через 

збільшення міжнародних арт-контактів взаємовпливи з мистецьким 

простором європейських країн набули нових форм.  

Серед художників, що працювали в техніці станкової графіки, але в 

постмодерному контексті, упродовж 1990-х років О. Денисенка, 

Б. Пікулицького, Р. Романишина та багатьох інших. У їхній графіці 

спостерігаємо нашарування прадавньої символіки, поєднання з національною 

етнікою та філософськими пошуками. Митці сформували графічний доробок 

як синтез традиції (національної, реґіональної) і сучасних інтернаціональних 

культурних кодів.  

На основі аналізу виділимо характерні риси естампів у авторських 

концепціях у різних техніках: 

1. Для графіки (після 2000-х років) характерним стає використання 

кольорової поліфонії. 

2. У композиції вводяться елементи імпровізації. 

3. Для розкриття теми автори поєднують різні технічні прийоми в одному 

естампі. 

4. Жанрова поліфонія має синтезований характер: 

– реалізм втратив панівні позиції; 

– окремі графіки почали використовувати в естампах абстрактні композиції 

(І. Біликівський, В. Дем’янишин, В. Забейда, Я. Качмар, М. Опанащук); 
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– Від 1990-х років з Європи прийшли тематичні експерименти (коли за 

об’єкт твору обирали не історичну чи побутову тематику а предмети які на 

перший погляд не викликали зацікавлення: камінь, мотузка, драбина, колесо і 

так далі) (І. Біликівський, В. Дем’янишин, О. Денисенко, В. Забейда). 

Проведене дослідження процесів, які відбулися в мистецтві кінця ХХ 

— початку ХХІ століття, дозволило проаналізувати художні особливості 

розвитку мистецтва в Європі та його впливи на графічне мистецтво України. 

Львівські графіки здобутий досвід європейських митців адаптовували зі 

збереженням індивідуальності. У ХХІ столітті важливими стали фактори 

розвитку технології, взаємоконтактів різних країн, а львівські митці завжди 

були відкриті до європейських новацій.  

Оглядаючи європейські впливи кінця ХХ — початку ХХІ століття, 

підсумуємо, що для мистецтва характерними рисами стали: 

– подолання кризи тоталітарного режиму та його наслідків у мистецтві; 

– формування течії постмодерну; 

– звернення до філософської тематики та оперування символами; 

– використання класичних технік станкової графіки; 

– виокремлення естампа в окремий жанр. 

Ми дійшли висновку, що приналежність мистецтв Львова до 

загальнонаціональних витоків української культури та відкритість до новацій 

європейського мистецтва дозволили пройти трансформації, які призвели до 

формування графічного мистецтва в руслі постмодерну та входження його в 

загальносвітовий мистецький процес. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного мистецтвознавчого дослідження, 

систематизації фактологічних джерел і аналізу творів станкової графіки 

Львова періоду 1990 — 2000-х років зробимо такі висновки. 

1. На основі наукового аналізу історіографічної та джерельної бази 

з’ясовано ступінь вивчення теми, визначено повноту теоретичного 

обґрунтування. Стан наукового опрацювання проблеми характеризується 

працями представників радянської, сучасної української та зарубіжної 

історіографії. Для більшості наукових праць характерне фраґментарне 

розкриття графічного мистецтва періоду 1990 — 2000-х років у Львові. 

Однак сьогодні не виявлено узагальненого дослідження, у якому би 

простежувалася динаміка художніх пошуків, ідей, тематики графічних творів 

львівських митців. Проаналізувавши літературні джерела, робимо висновок, 

що багато різноманітних аспектів досліджені в науковій літературі, але 

тематика графічних творів, колористика, формування структурно-образних 

особливостей, технологічні експерименти у сфері станкової графіки Львова 

окресленого періоду не вповні вивчені. Тому задекларована тема 

дослідження потребує поглибленого, більш детального та систематизованого 

вивчення. Огляд історіографії, джерельної бази, методики наукового 

пізнання дозволили об’єктивно відобразити сутність станкової графіки у 

Львові періоду 1990 — 2000-х років. Завдяки цьому, ґрунтуючись на 

науковій точці зору, вдалося досягти достовірності результатів дослідження. 

2. Львівська станкова графіка у відповідний історичний період розвитку 

становить складну жанрову, тематично-смислову систему, яка на 

загальноукраїнському тлі має свою формально-естетичну специфіку. За 

комбінацією мистецьких рис вона ввібрала соціокультурні, психологічні 

чинники, властиві для історичної доби, а також суб’єктивовані (авторські) 

світоглядні ідеї, пов’язані ознаками професійної школи, ціннісних (морально-

етичних, духовних та інших) пріоритетів, а також формальної мови.  



 170

3. На формування творчої індивідуальності митців вплинули різні 

соціокультурні фактори. Львівська графіка 1990 — 2000-х років є цілісним 

культурно-мистецьким феноменом, який заснований на здобутках 

українського мистецтва середини ХХ ст., у першу чергу, періоду її 

найвищого розквіту 1920 — 1930-х років, з яким сучасні митці встановили 

концептуальний зв’язок. Станкова графіка Львова кінця ХХ ст. активно 

розвивалася як самостійний вид образотворчого мистецтва, у якому 

органічно об’єдналися різні техніки, стилістики та авторські пластичні 

концепції. Графічні твори стали частиною динамічного розвитку мистецтва 

Львова окресленого періоду. 

4. Станкова графіка Львова ґрунтується на досвіді мистецтва різних епох. 

Графіки активно створювали естампи традиційно-побутової та історичної 

тематики. Під впливом митців, які працювали в час панування ідеології 

соцреалізму, розвивалися погляди на графіку нової ґенерації. Художники 

старшого покоління переорієнтовувалися, а молоді автори знаходили нові 

підходи до фахової проблематики. Естампна графіка 1970 — 1980-х років 

була домінантною над іншими видами графіки, цілком закономірним було 

звернення до національних коренів і захоплення технікою ліногравюри. У 

вказаний період книжкова графіка використовувала всі можливості графіки 

станкової. Від 1980-х років простір графічних творів став абстрагованим, 

з’являлися складні контексти, функції станкової та книжкової графіки 

уподібнилися. Аналіз тогочасних мистецьких процесів засвідчує, що для 

мистецтва кінця ХХ ст. характерним стало звернення до аванґарду, який став 

проміжною ланкою від соцреалізму до постмодерну. Оглядаючи цей період у 

культурному середовищі Львова, підсумуємо, що мистецтво проходить 

наступні етапи: а) подолання наслідків соцреалістичної моделі мистецтва; б) 

активна інтеграція львівських графіків у європейський мистецький простір (і 

загалом художників України на міжнародному рівні); в) звернення до 

естетичних ідей аванґарду, унаслідок чого формується течія постмодерну. У 

графіці львівських митців 1980 — 1990-х років швидко набув популярності 
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екслібрис. Відбувся злам на користь малого розміру естампів. Техніка 

ліногравюри поступово почала втрачати свої позиції на користь офорту та 

літографії. Графіки активно оперують кольором, формою, експериментами з 

комбінованими матеріалами. Проведений аналіз творчих здобутків графіків 

кінця ХХ століття дозволив представити львівське графічне середовище як 

явище, яке розвивалося одночасно зі світовими тенденціями. 

5. Проаналізовано національну специфіку графічних творів традиційно-

побутової та історичної тематики. Графіки, творча діяльність яких почалася у 

1950 — 1980-х роках Іван Остафійчук, Богдан Сорока, Микола Опанащук, 

Дмитро Парута, продовжували працювати з історичною та побутовою 

тематикою впродовж 1990 — 2000-х років. Закономірним було звернення 

авторів до національних коренів і традицій. Опрацьовуючи матеріали, 

бачимо, що графіки активно працюють над творами традиційно-побутової, 

фольклорної та історичної тематики. Поступово фольклорні сцени відходять 

на другий план, митців усе більше цікавить символіка та використання 

етнічних елементів. На основі аналізу окремих творів львівських художників 

(Б. Сороки, М. Опанащука, Д. Парути та інших графіків) 1990-х років ми 

дійшли висновку, що митці творять у руслі тогочасних актуальних тенденцій, 

не втрачаючи національного підґрунтя. Львівські митці демонстрували відхід 

від реалізму та пошук нового мистецького самовираження через призму 

індивідуальності художника-графіка. 

6. Досліджено розвиток станкової графіки 1990 — 2000-х років 

постмодерного спрямування, яка за своєю образно-пластичною мовою 

наповнювалася філософськими образами. Графіка виразно розділилася на два 

функціональні напрями: прикладну та естампну. Станкова графіка набула 

самостійного характеру за функцією та художньою формою. Митці все 

частіше зверталися до розкриття внутрішнього світу людини на основі 

стилістики українського естампу та впливів європейської літератури й 

філософії. Графіки у творах використовували символіку, солярні знаки, 

етнічні елементи з поєднанням модерних впливів (О. Денисенко, 



 172

Б. Пікулицький, Р. Романишин). Важливо відзначити, що етнічні мотиви 

набули філософського трактування через призму індивідуальності 

художника. Митці менше зверталися до реалізму на користь синтезу традиції 

(національної, реґіональної) і сучасних інтернаціональних культурних кодів. 

Львівські графіки розробляли нові композиційні прийоми, у яких фігуративні 

способи творення естампів поступалися нефігуративним (абстрактним), 

окрім тематики історичної, фольклорної, побутової, використовували 

філософську та релігійну. Графіки зверталися до жанру портрета, 

натюрморту, пейзажу, анімалістики, архітектури, а також у працях 

використовували абстрактні композиції з тематикою космосу (авторський 

світогляд). 

7. Львівська графіка у формуванні мистецького середовища України 1990 

— 2000-х років позначена впливами європейських тенденцій і пошуком 

нових експериментальних форм вияву мистецтва. У кінці ХХ ст. львівські 

митці повертають втрачені позиції в європейському мистецтві. Активна 

виставкова діяльність, можливість реалізації естампів за кордоном і 

розширення тематичного діапазону творів для художників були 

визначальними у виборі технік на користь станкової графіки. Митці-графіки 

створили неповторне мистецьке середовище, на тлі інших міст (Києва, 

Одеси, Харкова) у 1990 — 2000-х роках Львів став центром графічного 

мистецтва.  

8. На основі аналізу художніх творів визначено роль європейських 

впливів на львівську графіку періоду 1990 — 2000-х років. Львівські графіки 

в результаті контактів з багатовекторністю мистецтва Європи намагалися 

відтворити естетичні цінності в арт-просторі. Митці перебували в однакових 

умовах доступу до інформації, рівності у виборі тематики, усе менше 

зверталися до фольклорно-етнографічних мотивів. У окремих творах 

висвітлювали релігійну тематику, але здебільшого використовували 

релігійно-міфологічні сюжети. Графіки широко зверталися до відновлення 

духовної складової внутрішнього наповнення особистості. Зміна сюжетно-
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тематичних конфігурацій помітно збагатила львівський естамп після 1990-х 

років. У період 1990 — 2000-х років утворилося нове середовище, в якому 

розпад ідеології та нова хвиля розвитку мистецтва активізували пошук 

експериментальних форм вияву мистецтва. Одним з рушійних факторів 

художнього процесу кінця ХХ ст. стало об’єднання митців у професійні 

угруповання та мистецькі спілки. 

Опрацювавши матеріали, бачимо, що культурно-мистецька спадщина 

формує пласт із характерним постмодерним спрямуванням. Важливо, що 

Львів належав до загальнонаціональних витоків української культури і 

завжди був відкритий до новацій європейського мистецтва. Період 1990 — 

2000-х років туті позначений поширенням нетрадиційних форм художньо-

естетичних підходів. У мистецтві використовували фігуративні та 

нефігуративні, абстрактні методи вирішення складних композиційних 

задумів. Важливим моментом для розвитку графіки кінця ХХ ст. було 

розширення закордонних зв’язків. Активна участь львівських графіків у 

виставках і симпозіумах була характерною ознакою того періоду. Безумовно, 

від 1991 року через збільшення міжнародних арт-контактів взаємовпливи з 

європейськими країнами набули нових форм. Здобутий досвід європейського 

мистецтва адаптувався зі збереженням національної специфіки. 

9. Проведено мистецтвознавчий аналіз особливостей композиційних 

структур, мотивів, тематики, колористики у графічних творах 1990 — 2000-х 

років. Загальний образ графіки Львова формували авторські знахідки 

окремих авторів. У такому графічному середовищі митці шанобливо 

ставилися до ідей попередників і новацій сучасників. Львівські графіки 

синтезували різні погляди на світ, на мистецтво, культуру. Часто 

співіснували полярні трактування образного мислення та естетики. 

Багатогранне подання ідейно-образних формальних якостей сприятливо 

впливало на формотворення станкової графіки. У графічних творах 

відзначимо такі образно-формальні вирішення: декоративне трактування 

зображення, міцна побудова композиції, динамічно-експресивна складова 
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образів. Автори наповнювали праці символами та знаками при великому 

інтелектуальному насиченні естампів. У творах присутні і відмінні, і подібні 

образно-пластичні ходи. 

Естетичні ідеї, які вирішували львівські графіки 1990 — 2000-х років, 

можна систематизувати за такими критеріями: 

– Використовували традиційне трактування форм (Є. Безніско, 

І. Дроботюк, М. Ілку, З. Кецало, І. Крислач, Б. Мусієвський, Д. Парута). 

Орієнтація на попередній доробок художників Львова (С. Караффи-Корбут, 

Л. Левицького, М. Яціва) стала прикладом у втіленні національного на рівні 

європейського мистецтва. Творчість львівських графіків органічно вплелася в 

період національного та духовного відродження. Їхні праці, лаконічні за 

формою, з дотриманням графічної знаковості, тяжіють до геометризованої 

абстракції. Ідейно-образна концепція формується на основі класичних 

композиційних ходів. Пластика форм співзвучна із сюжетом графічних 

творів. 

– Застосовували елементи новаторських форм у трактуванні 

пластичного образу (М. Безпальків, М. Красник, М. Москаль, І. Остафійчук, 

Б. Пікулицький, Б. Сорока). Автори орієнтувалися на нові естетичні джерела. 

Трактування людини або персонажа в ідейно-естетичних композиціях 

розкривалося «за мотивами» і використанням метафоричної образності. 

Авторська імпровізація становила важливу ланку творчого процесу 

(технологічного видруку). Експериментальні прийоми збагатили виражальні 

засоби графічної мови. Митці в композиціях використовували динамічність у 

ритміці плям, обирали і фігуратив, і нефігуративне трактування творів. 

– Вдалося збагнути особливості європейського мистецтва 

(І. Біликівський, В. Дем’янишин, В. Забейда, В. Онусайтіс, М. Опанащук, 

І. Подольчак). Графіка в європейській культурі історично пов’язана з 

інтерпретацією змісту твору, посилене використання семантичних кодів, 

взаємопроникнення жанрів і видів мистецтва також притаманні львівським 

митцям. Для концептуального розкриття тематики графіки використовували 
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асоціативні форми, нові біологічні утворення, демонструючи різноманіття 

художнього мислення. Графічні праці наповнені тонким ставленням до 

життя. 

– Концептуалізація міфології в нових образах (О. Аксінін, О. Денисенко, 

С. Іванов, В. Пінігін, Р. Романишин). Графік отримує мету у творчості, 

повертаючи старі форми до життя, обравши шлях спілкування між різними 

культурними гранями. Інтелектуальне наповнення метафоричної мови 

вирізняють кожного з авторів цієї категорії. Графіки звертаються до 

мистецтва різних епох, формуючи міжчасові зв’язки. Міфічне у сфері 

мистецького та духовного породжує філософське трактування, збагачене 

стилістичними знахідками графіків. Звернення до релігійних сюжетів на 

основі християнської міфології дозволило митцям звертатися до глядача 

через образи ідеалу. В узагальнених образах художники звертали увагу на 

долю людини, її місце у світі. Складна метафорична мова ґрунтується на 

асоціаціях і символах, потребує інтелектуальної роботи глядача. Несхожість 

трактування художніх форм і різні естетичні пошуки в естампах львівських 

графіків позитивно позначилися на нових образно-формальних якостях. 

Львівська графіка — це система, у якій взаємодіють прикмети різних 

творчих індивідуальностей, критерії духовних і етичних цінностей, а також 

воля авторів до новаторських методологій графічного мистецтва через 

відкриті діалоги з іншими культурно-мистецькими середовищами України та 

світу.  
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3.2.17. Володимир Онусайтіс. ExLibris О. Корольова. Офорт. 1981 р. 

3.2.18. Володимир Онусайтіс. ExLibris Кав’ярні на вул. Вірменській. Офорт. 

1990 р. 

3.2.19. Володимир Онусайтіс. Без назви (профілі О. Аксініна і В. Онусайтіса). 

Акватинта, гуаш. 1976 р. 

3.2.20. Ярослав Качмар. Завіса. Офорт. 1980 р. 

3.2.21. Ігор Біликівський. Ворона і астронавт. Цинкографія. 1992 р. Власність 

І. Біликівського 

3.2.22. Ігор Біликівський. Генерал. Цинкографія. 1992 р. Власність 

І. Біликівського 

3.2.23. Ігор Біликівський. Екслібрис Станіслава Лема. Літографія. 1998 р. 

Власність І. Біликівського 

3.2.24. Ігор Біликівський. ExLibris Lucvan Вen Briele. Літографія. 1999 р. 

Власність І. Біликівського 

3.2.25. Ігор Біликівський. Exl. Vytautas Landsbergis. Літографія. 2000 р. 

Власність І. Біликівського 

3.2.26. Богдан Пікулицький. Без назви. Еколін. 2009 р.  

3.2.27. Богдан Пікулицький. Без назви. Еколін. 2009 р. 

3.2.28. Валерій Дем’янишин. Акваріум. Офорт, акватинта. 1999 р. Власність 

В. Дем’янишина 

3.2.29. Валерій Дем’янишин. Екслібрис ПГ. Офорт. 1985 р. Власність 

В. Дем’янишина 
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3.2.30. Валерій Дем’янишин. Дві драбини. Офорт, акватинта. 1996 р. 

Власність В. Дем’янишина 

3.2.31. Олександр Коровай. Діалоги. Монотипія. 1992 р. Власність 

О. Коровая 

3.2.32. Олександр Коровай. Аптекар. Офорт, акватинта. 1996 р., 9х7. 

Власність О. Коровая 

3.2.33. Олександр Коровай. Лев. Офорт, акватинта. 1995 р., 5,14х5. Власність 

О. Коровая 

3.2.34. Олександр Коровай. Ромео і Джульєтта. Офорт, акватинта. 2002 р., 

3х12. Власність О. Коровая 

3.2.35. Сергій Храпов. Arnold Hausweiler Sad. Офорт, мецо-тинто. 1994 р., 

7,3х11,4. Власність С. Храпова 

3.2.36. Сергій Храпов. Elsbeth Rhonheimer Rich. Офорт, мецо-тинто. 1997 р., 

7,8х7,6. Власність С. Храпова 

3.2.37. Сергій Храпов. Agaath & Jos van Waterschoot The Fairyland. Офорт, 

мецо-тинто. 1996 р., 9,5х11,6. Власність С. Храпова 

3.2.38. Сергій Храпов. Race. Офорт. 1992 р. Власність С. Храпова 

3.2.39. Володимир Забейда. Неопалима купина. Лінорит. 1989 р. 

3.2.40. Володимир Забейда. Ілюстрація до виставки Клубу українських 

митців. Львів 1990. Туш, перо. 1989 р. [88, с. 1].  

3.2.41. Володимир Забейда. Порожнеча та мета. Графіт, олівець. 2013 р., 

63x47. 

3.2.42. Михайло Красник. Композиція без назви. Поліфонічний офорт, 

авторська техніка. 2004 р. 

3.2.43. Михайло Красник. Гармонія несумісних речей №4. Авторська техніка. 

2008 р. 

3.2.44. Ігор Боднар. Гоголіана. Екслібрис В. Вітрука. Офорт. 1981 р. 

3.2.45. Ігор Боднар. Поруч із сонцем. Валикографія. 1988 р., 60х50 [38, с. 28].  

3.2.46. Микола Шепеть. Екслібрис. Лінорит. 1990 р. Власність М. Шепеть 

3.2.47. Микола Шепеть. Лелеки. Суха голка. 1994 р. Власність М. Шепеть 
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3.2.48. Петро Гуменюк. Каплиця Боїмів. Львів. Лінорит [233]. 

3.2.49. Петро Гуменюк. Сільське гуляння. Лінорит [233]. 

3.2.50. Ольга Погрібна-Кох. Гепарди перевдягаються. Офорт. 1998 р. 

3.2.51. Михайло Барабаш. У полоні вічності. Лист 1. Автолітографія. 1998 р., 

29х22. 

3.2.52. Іванов Сергій. Водяна машина. Інтаґліо. 1998 р., 9х10. 

3.2.53. Іванов Сергій. Леонардо да Вінчі. Інтаґліо. 1999 р., 10х15. 

3.2.54. Михайло Москаль. Стихія трьох вимірів. Літографія. 1989 р. Львів, 

приватна збірка Б. Мусієвського. 

3.2.55. Михайло Москаль. Галілея 2. Пошук страченого часу. Літографія. 

1987 р., Львів, приватна збірка Б. Мусієвського. 

3.2.56. Ігор Подольчак. Великий Гермафродит. Офорт. 1994 р., 58х44. 

Світлина з виставки графіки Ігоря Подольчака. Львів, мистецька галерея Гері 

Боумена, 2016 р. 

3.2.57. Ігор Подольчак. Кокідіта. Офорт. 1996 р., 24.5х16.5. Світлина з 

виставки графіки Ігоря Подольчака. Львів, мистецька галерея Гері Боумена, 

2016 р. 

3.2.58. Олег Денисенко. Останній лицар. Офорт. 1998 р., 30х40. 

3.2.59. Олег Денисенко. Навколосвітня подорож. Інтаґліо. 2001 р., 15х20. 

3.2.60. Олег Денисенко. Подорожній. Інтаґліо. 2006 р., 18х24. 

3.2.61. Олег Денисенко. Людина, якої немає. Інтаґліо. 1990 р., 10х14. 

3.2.62. Олег Денисенко. Примара. Офорт. 1995 р. 

3.2.63. Олег Денисенко. Вічний політ. Інтаґліо. 2002 р., D-19. 

3.2.64. Олег Денисенко. Блукаючий музика. Інтаґліо. 2001 р., 20х30. 

3.2.65. Роман Романишин. Змієборець. Серія «Давня тема». Мішана техніка. 

1988 р., 27х27. 

3.2.66. Роман Романишин. Гординя. Сім смертних гріхів. Офорт. 2009 р. 

3.2.67. Роман Романишин. Мелодія для двох скрипок 2. Диптих. Мішана 

техніка. 1990 р., 64х54 [132].  

3.2.68. Роман Романишин. Адам и Єва. Єгипетський стиль. 2000 р. 
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3.2.69. Роман Романишин. Жар-птиця. Офорт. 2002 р. 

3.2.70. Роман Романишин. Сад. Офорт. 1999 р. 

3.2.71. Роман Романишин. Спокусниця. Офорт. 1999 р. 

3.2.1.1. Богдан Сорока. Прибивання до хреста. Із циклу «Хресна дорога». 

Лінорит. 1990 р. 

3.2.1.2. Богдан Сорока. Псалом 93. До «Давидових псалмів» Т. Шевченка. 

Лінорит. 1989 р., 21.5х19. 

3.2.1.3. Богдан Сорока. Любовні узи є приємні. Лінорит. 1996 р. 

3.2.1.4. Богдан Сорока. Любов нероздільна. Лінорит. 1996 р. 

3.2.1.5. Богдан Сорока. Із циклу «Похід гномиків № 1». Лінорит. 2001 р. 

3.2.1.6. Богдан Сорока. Музиканти. Лінорит. 

3.2.1.7. Микола Опанащук. Стиглі вишні. Гравюра на пластику. 2012 р. 

Власність М. Опанащука. 

3.2.1.8. Микола Опанащук. Скансен. Зруб. Авторська техніка. 2016 р. 

Власність М. Опанащука. 

3.2.1.9. Микола Опанащук. Карпати. Місячної ночі. Авторська техніка. 

2015 р. Власність М. Опанащука. 

3.2.1.10. Опанащук Микола. У сяйві місяця або Колосяться. Гравюра на 

пластику. 2012 р. Власність М. Опанащука. 

3.2.1.11. Опанащук Микола. Етнографія. Гравюра на пластику. 2009 р. 

Власність М. Опанащука. 

3.2.1.12. Микола Опанащук. Європа — Азія. Авторська техніка. 2010 р. 

Власність М. Опанащука. 

3.2.1.13. Олег  Денисенко. Завтрашній дощ. Інтаґліо. 1991 р., 20х30. 

3.2.1.14. Олег Денисенко. Гімн. Інтаґліо. 1990 р., 10х15. 

3.2.1.15. Олег Денисенко. Цей вітер зі сходу. Інтаґліо. 1992 р., 15х20. 

3.2.1.16. Олег Денисенко. Жага польоту. Інтаґліо. 1996 р., 30х25. 

3.2.1.17. Олег Денисенко. Дивний птах. Інтаґліо. 1999 р., 9х14. 

3.2.1.18. Олег Денисенко. Маестро Альбрехт та його улюблений носоріг. 

Інтаґліо. 2002 р., D-19. 
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3.2.1.19. Олег Денисенко. Надія. Інтаґліо. 2006 р., 18х24. 

3.2.1.20. Олег Денисенко. Серія гравюр до книги «Корабель блазнів». 

Інтаґліо, високий друк. 1998 р. 

3.2.1.21. Роман Романишин. Закохані в човні. Серія «Подорожі закоханих». 

Офорт. 2012 р. Власність Р. Романишина. 

3.2.1.22. Роман Романишин. Жовта підводна субмарина. Офорт. 2013 р. 

Власність Р. Романишина. 

3.2.1.23. Ігор Подольчак. Пара. Офорт. 1997 р., 49.5х32.5. Власність 

Р. Романишина. 

3.2.1.24. Ігор Подольчак. Сеанс 4. Офорт. 1987 р., 11.6х12. Власність 

І. Подольчака. 

3.2.1.25. Ігор Подольчак. Сад де Садa III. Офорт. 1992 р., 24.5х16.5. Власність 

І. Подольчака. 

3.2.1.26. Валерій Дем’янишин. Гілка. Офорт. 2005 р. Власність 

В. Дем’янишина. 

3.2.1.27. Валерій Дем’янишин. Падаючи вниз. Офорт. 2006 р. Власність 

В. Дем’янишина.  

3.2.1.28. Валерій Дем’янишин. Мотузок. Офорт. 2007 р. Власність 

В. Дем’янишина. 

3.2.1.29. Валерій Дем’янишин. Зруб. Офорт, акватинта. 1993 р. Власність 

В. Дем’янишина.  

3.2.1.30. Валерій Дем’янишин. Пролітаючи подивитися вниз. Офорт, 

акватинта. 2003 р. Власність В. Дем’янишина. 

3.2.1.31. Валерій Дем’янишин. A Spit. Офорт. 2016 р. Власність 

В. Дем’янишина. 

3.2.1.32. Олександр Коровай. Муза Петра. Офорт, акватинта. 1999 р., 9.5х9. 

Власність О. Коровая. 

3.2.1.33. Олександр Коровай. Бик. Офорт, акватинта. 1995 р., 15х14.5. 

Власність О. Коровая. 
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3.2.1.34. Олександр Коровай. Діалоги 1. Монотипія. 1992 р. Власність 

О. Коровая.  

3.2.1.35. Володимир Забейда. Проходження. Монотипія. 

3.2.1.36. Володимир Забейда. Резервуар. Монотипія. 

3.2.1.37. Володимир Забейда. За мотивами збірки І. Франка «Зів’яле листя». 

Літографія. 1986  р., 57х40. Власність В. Забейди. 

3.2.1.38. Володимир Забейда. Без назви. Монотипія. 

3.2.1.39. Ігор Біликівський. Exl. 50 A. Israel. Літографія. 1998 р. Власність 

І. Біликівського. 

3.2.1.40. Ігор Біликівський. Exl. Jurgis Bredikis. Літографія. 1999 р. Власність 

І. Біликівського. 

3.2.1.41. Ігор Біликівський. Exl. Lietuvos gelezinkeliu technikos biblioteka lg 96. 

Літографія. 1996 р. Власність І. Біликівського. 

3.2.1.42. Богдан Мусієвський. Натюрморт з гускою. Туш, папір. 1998 р., 

39х55. Власність Б. Мусієвського. 

3.2.1.43. Богдан Мусієвський. Вітер. Літографія. 1990 р., 40х50. Власність 

Б. Мусієвського. 

3.2.1.44. Богдан Мусієвський. Папуга в місті. Літографія. 1995 р., 31х50. 

Власність Б. Мусієвського. 

3.2.1.45. Богдан  Мусієвський. Зимовий день. Мішана техніка. 1986 р., 57х45. 

Власність Б. Мусієвського. 

3.2.1.46. Богдан Пікулицький. Натюрморт з яблуками. Автолітографія. 

1976 р. 

3.2.1.47. Богдан Пікулицький. Гарячий день. Літографія. 1976 р. 

3.2.1.48. Богдан Пікулицький. Викрадення Європи. Офорт. 1997 р. 

3.2.1.49. Богдан Пікулицький. Монок. Офорт. 2002 р. [191, с. 2].  

3.2.1.50. Богдан Пікулицький. Без назви. Офорт. 2003 р.  

3.2.1.51. Богдан Пікулицький. Шепіт. Суха голка, еколін. 1997 р. [191, с. 3].  

3.2.1.52. Богдан Пікулицький. Для Джорджіо. Друк, еколін. 2006 р. [191, с. 8]. 

3.2.1.53. Богдан Пікулицький. Предмети ІІІ. Друк, еколін. 2007 р. [191, с. 7]. 
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3.2.2.1. Кете Кольвіц. Біля воріт маґнацького парку. Серія «Повстання 

ткачів». Офорт. 1897 р.  

3.2.2.2. Мауріц Корнеліс Ешер. Неможливий будинок. Літографія. 1945 р. 

3.2.2.3. Гет Станкевич. Гет. Мідьорит. 1994 р. Вроцлав, Польща. Дім-музей 

мідьоритника. 

3.2.2.4. Гет Станкевич. Портрет голови у вінку. Мідьорит. Вроцлав, Польща. 

Дім-музей мідьоритника. (1990-ті?). 

3.2.2.5. Гет Станкевич. Autoportret Czapeczce Nas Pujacej. Мідьорит. Вроцлав, 

Польща. Дім-музей мідьоритника. (1990-ті?). 

3.2.2.6. Альбін Бруновський. Дама в капелюсі VІІІ (в літній час). Офорт. 

(1980-ті?). 

3.2.2.7. Альбін Бруновський. Дама в капелюсі ХІ. Офорт. 1982 р. 

3.2.2.8. Альбін Бруновський. Екслібрис Jaromir Bilek. Офорт. (1980-ті?). 

3.2.2.9. Альбін Бруновський. Заборонена любов 1. (1980-ті?). 

3.2.2.10. Душан Калай. Ілюстрація для бієнале у Братиславі. Офорт. 1985 р. 

3.2.2.11. Душан Калай. Екслібрис В. Сервус. Офорт. 1998 р. 

3.2.2.12. Душан Калай. Ексібрис Станіслава Млинок. Офорт. 2011 р. 

3.2.2.13. Душан Калай. Екслібрис. Офорт. 1998 р. 

3.2.2.14. Душан Калай. Екслібрис Генрієте Зоухебі. Офорт. (1990-ті?). 

3.2.2.15. Юрій Яковенко. Великий Alfabeto. Офорт, мецо-тинто. 2008 р. 

3.2.2.16. Юрій Яковенко. Незавершений сонет. Офорт, мецо-тинто. 2010 р. 

3.2.2.17. Юрій Яковенко. Знаки зодіаку. Риби. Офорт. (2000-ні?). 

3.2.2.18. Юрій Яковенко. Малий ALFABETO. Офорт. 2010 р. 

3.2.2.19. Юрій Яковенко. ARTBOOK. Nicolai Hussoviani. Офорт. 2007 р. 

3.2.2.20. Марина Ріхтерова. Офелія. Літографія. 58х48. (2000-ні?). 

3.2.2.21. Марина Ріхтерова. Portrait in Chinese Housecoat. Літографія. 43х60 

3.2.2.22. Михайло Шемякін. Натюрморт. Змішана техніка. 1975 — 1983 рр. 

3.2.2.23. Юліан Йорданов. Екслібрис Балада. Акватинта. 2005 р. 

3.2.2.24. Юліан Йорданов. Сила книги. Акватинта. 2004 р. 

3.2.2.25. Юліан Йорданов. Бонсай. Акватинта. 2006 р. 
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3.2.2.26. Володимир Макаренко. Інспірація Ботічеллі. Папір, мішана техніка. 

1981 р., 28.50х24.50 

3.2.2.27. Володимир Макаренко. Весна. 1983 р. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівська національна академія мистецтв 

 

На правах рукопису 

УДК 761/763(477.83-25)“199/200”:[7(4)-043.2+7(477)-027.543-043.2](043.5) 

 

ШЕПЕТЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

 

СТАНКОВА ГРАФІКА ЛЬВОВА 1990 — 2000-х РОКІВ: НАЦІОНАЛЬНА 

СПЕЦИФІКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ 

 

ДОДАТКИ 

 

спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво 

дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства 

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

_______________________ 

 

 

                                                                                                  Науковий керівник: 

                                                                                      ЯЦІВ Роман Миронович, 

                                             кандидат мистецтвознавства, 
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Інтерв’ю з митцями  

Інтерв’ю з Олегом Денисенком, 8 липня 2017 року, Львів 

Олег Іванович Денисенко (нар. 27 березня 1961) — львівський митець 

(живописець, графік, скульптор), учасник міжнародних і вітчизняних 

виставок, отримав 28 міжнародних нагород з Великобританії, Іспанії, Італії, 

Кореї, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, США, Югославії. Дійсний член 

Академічного Сенату Римської Академії Сучасних Мистецтв. 

 

 

Ш. Т. Добрий день. Ми поговоримо про графіку 1990 — 2000-х років. 

Одне з питань яке цікавить: розкажіть про творче середовище 1990-х років, з 

чого розпочали свою діяльність? 

Д. О. По-перше треба вернутися в той час і зрозуміти, який то був 

історичний період для нашої держави, Європи та взагалі для всього світу. Не 

боюсь цього порівняння, бо це розвал Радянського Союзу, руйнування 

залізної завіси. Інформація з цілого світу стала більш доступною. Для нас, 

для пострадянських громадян, це був дуже потужний ковток свіжого повітря. 

У тому числі і в царині образотворчого мистецтва, і власне естампу, графіки. 

І нарешті ми позбулися в ті часи ідеологічних догм. Ми могли робити все, що 

завгодно. Це був настільки великий ковток свободи, що сучасним 

художникам надзвичайно важко осягнути. Можна було не малювати не 

тільки Леніна, але й Павку Корчагіна, і Васілія Тьоркіна. Митці звернулися 

до загально філософських, історичних, еротичних, магічніх тем. Цензура як 

така перестала існувати. Я маю на увазі ідеологічну цензуру. Це якраз 

дозволило піднятися великому прошарку художників, які мислили по-іншому 

та вийшли за рамки соцреалістичного реалізму і тих догм які, були нав’язані 

з певних політичних причин. Сформувалося невелике коло художників 

(кілька десятків), які займалися естампом (друкованою графікою). У ті часи 

активно працювала літографічна майстерня. Там можна було зустрітися з 

художниками Володимиром Забейдою, Євгеном Равським. Володимир 
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Пінігін та Юрій Чаришніков мали свої окремі робочі кімнати. Літографічна 

майстерня діяла і раніше, але до 1990-х років (1970 — 1980-ті рр.) вона 

працювала в іншому напрямку. Не будем зараз вдаватися, в якому саме. У 

середині, а вірніше у кінці 1980 — початку 1990-х років почали працювати 

художники, які вільно себе почували в сенсі ідеології. Ще раз повторю, що 

зараз це дивно почути молоді, яка творить, що хоче, і взагалі не розуміє, про 

що йдеться в мистецтві. А мені це зрозуміло, бо ніхто не каже, що ти маєш 

малювати і як має виглядати робота, і що вона повинна пропагувати. Ми в ті 

часи нарешті змогли просто висловлювати свій внутрішній світ, ділитися 

своїми думками, які втілювалися в естамп. 

Ш. Т. Крім літографічної майстерні, чи були ще якісь осередки, де 

приватно збиралися художники, або об’єднувалися у творчі угрупування? 

Д. О.  Так тяжко сказати, тому що треба пам’ятати, що художня 

творчість є роботою індивідуальною. Всі художники потужні індивідуалісти, 

і вони не потребують якихось угрупувань, спілок. Художники у своїй масі 

можуть і люблять неформально збиратися за келихом вина, поговорити про 

життя, про кохання, про філософію, про мистецтво, про природу, про все що 

завгодно. Але і такого середовища я не знав, бо завжди намагався і 

намагаюсь працювати індивідуально. У мене є кілька друзів, з якими я 

підтримую контакти. Отож, сказати про якийсь конкретний осередок не 

можу, бо я ніколи не брав участь. 

Ш. Т. Разом з тим Ви були частиною того мистецького процесу. 

Д. О.  Звичайно, але то видно зразу по груповій виставці. Наприклад: 

організовується виставка десяти чи п’ятнадцяти художників за певний період 

часу в царині естампу, які представляють свої роботи — це і є найкраще 

неформальне об’єднання. Якраз початок 1990-х, якщо не помиляюся 1991 рік, 

з’являється Ігор Подольчак, який, власне, організував першу міжнародну 

графічну виставку «Інтердрук». Ми ще дотепер не збагнули, що це було? 

Настільки потужний прорив, просто як вибух величезної бомби. Він зумів 

зорганізувати художників з цілого світу завдяки своїм особистим контактам. 
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Митці масово надіслали видруки, видали каталог. Пройшла виставка в 

приміщенні Львівського музею історії релігії, яка отримала великий 

резонанс. На нагородження приїхали із-за кордону митці. Відбулася 

абсолютно статусна виставка, яка мала всі атрибути потужної міжнародної 

виставки. Це був перший такий «ковток». Потім був «Інтердрук ІІ». Пізніше, 

я не знаю чому і яким чином, це все потихеньку відійшло. Чесно кажучи, з 

тих часів (з 1990-х років) жодної виставки такого рівня по друкованій графіці 

не відбулося у Львові. Можливо, в Україні були, але мені не відомо. Вони 

стали двома найпотужнішими виставками (всеукраїнського та міжнародного 

масштабу), які організував Ігор Подольчак зі своїми колегами. 

Ш. Т. З якими українськими або зарубіжними графіками, 

колекціонерами Ви спілкувалися в той період?  

Д. О.  Таких художників є десятки, яких я можу перечислити. Якраз у 

1990-ті роки почав їздити на пленери, саме на графічні пленери, які зараз 

практично не відбуваються, або можливо, я про них не знаю. У 1995 році був 

на пленері в Словачині (Братиславі). Не побоюся цього визначення, в одній з 

найпотужніших графічних шкіл світу! Її фундамент формують такі 

художники Макс Швабінський, Альбін Бруновський, Вінсент Ґложнік і їхні 

школи. Перебуваючи там, познайомився з митцями молодшого та середнього 

покоління (яким зараз за 50 років). З усіма провідними словацькими 

художниками знайомий особисто, підтримую гарні контакти. Маю дуже 

гарну збірку їхніх праць. Хоч завтра можу зробити виставку «Сучасна 

словацька графіка» зі своїх фондів (200–300 праць).  

У Німеччині (м. Вайбер) на пленері, який був присвячений завжди 

актуальній темі «Мир і війна», учасники створили антивоєнні роботи. Цілий 

місяць жили, там де були надані прекрасні графічні майстерні. З багатьма 

американськими, канадськими, польськими, японськими художниками 

підтримую контакти, переписку. Існують так звані «новорічні привітання». Я 

їх роблю кожен рік, продовж двадцяти, а може і більше років. Відправляю 

своїм улюбленим художникам-графікам, просто друзям, колекціонерам і 
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одержую від них такі ж. Відбувається такий обмін енергетикою. Знаю 

багатьох колекціонерів графіки, які колекціонують екслібриси, часом з ними 

зустрічаємось. 

Ш. Т. Здебільшого це були контакти з Європою, я так розумію. 

Д. О.  З Європою і трошки з Америкою. 

Ш. Т. З чого почалась Ваша творчість в 1990-х роках? Що стало 

поштовхом окрім «Інтердруку»? Чи були ще якісь чинники які вплинули на 

Ваш вибір саме на користь графіки? 

Д. О.  Я розумію «Інтердрук» як поштовх. «Інтердрук» — це, скоріше 

наслідки, публічний показ своїх ідей втілених у роботу. Я 1987 року вступив 

в Академію друкарства, раніше це був Поліграфічний інститут ім. Івана 

Федорова. Власне я почав займатися естампом ще студентом. Мені це дуже 

було цікаво. Свої перші проби я представив на «Інтердруці». Виставка була 

майданчиком, поштовхом, сходами, які мені дозволили публікацію роботи в 

каталозі. Стала ковтком повітря, після якого мене почали запрошувати на 

інші виставки. У каталозі публікувалися вихідні дані, адреса, телефони. 

Завдяки цьому почалася активна виставкова діяльність. «Інтердрук» і Ігор 

Подольчак для мене, можна сказати, хресний батько. Він просто дозволив 

мені йти вперед і відкрив цілий світ. 

Ш. Т. Багато графіків згадують його з позитивом. Видно що він 

приклав багато праці в організації виставки. Мало хто з митців зараховують 

себе до якихось течій, та все таки маю поставити це запитання. До якої течії 

Ви відчуваєте свою спорідненість? 

Д. О.  Ви знаєте, це справа часу. Щоб означити якусь художню течію, 

має пройти певний історичний період. Ми можемо розділити модерн, 

сецесію, конструктивізм, арт-деко і так далі. Після, скажімо, Другої світової 

війни є якісь течії, але вони… зараз взагалі часи еклектики, мені так здається. 

Немає яскраво вираженої мистецької течії. Скажімо, всі працювали в стилі 

бароко, ВСІ. Зараз такого немає, хтось працює в стилі необароко, 

неоромантизм, сюрреалізм, кубізм, хтось у новітніх течіях, хтось в напрямку 
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інсталяцій та хеппенінгу. Я себе особисто, можливо, зарахую до історичного 

сюрреалізму (ну тяжко дуже). Мені часто задають такі питання, я і сам над 

тим думав, але для мене немає жодного значення як це визначається. 

Важливо як це виглядає, яку воно має форму, а потім хтось, напевно, через 

період часу розбереться і розставить акценти, визначить це чітко. 

Ш. Т. Кожен автор має своє відчуття місцезнаходження у мистецтві. 

Настав той час, що потрібно розкрити графіку для більшого кола людей, які 

не дотичні до мистецтва. Виставки, які почали відбуватися у Львові, не надто 

масштабні. У Національному музеї дають можливість активізувати наш 

львівський простір, та зараз це знову перейшло на марґінес. 

Д. О.  Я можу сказати, що графіка, особливо естамп, особливо 

монохромний (чорно-білий), завжди була, є і буде елітним мистецтвом. Вона 

ніколи не була масовою, хоча, можливо, у період пізнього середньовіччя, чи 

в період Ренесансу, коли естамп був ілюстративною технікою і 

використовувався для того, щоби доповнити текст якоюсь певною 

картинкою. Тоді це було масово, і кожен мав до того доступ. Не було 

фотографії, ні галерей, ні доступу до масової інформації, а зараз, за мого 

життя, це стало елітним мистецтвом. Мистецтвом вибраних, мистецтвом 

філософів, мистецтвом думаючих людей, мистецтвом, яким цікавляться, як 

казав наш товариш з Чернівців (на жаль він, відійшов у кращий світ), «Для 

узкава круґа аґранічених людєй». Ви зрозуміли. Графікою завжди займалося 

дуже обмежене коло митців і це видно по колекціонерах, видно по тому, як 

проходять ці виставки, хто ними цікавиться. Основа криється в абсолютно 

простих речах, це філософія сприйняття та психологія сприйняття мистецтва. 

Велика кольорова пляма завжди простіша для сприйняття, ніж невеличке 

чорно-біле зображення, де казна-що намальовано. Там треба прочитати 28 

книжок, щоб усі ці символи можна було зрозуміти, і прочитати там на латині 

ще щось там, або що це за персонаж. Тобто, це не для всіх! Просто взяти 

трьохметрове полотно 3х2, взяти два відра яскравої фарби, вилити її і 

повісити. Я гарантую, що більше глядачів товктиметься біля живописної 
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картини, ніж коло маленької заекспонованої в сусідньому залі. Вона 

психологічно зрозуміліша, вона не відштовхує, вона притягує, а графіка 

складна для розуміння. Завжди викликає першу реакцію відсторонення. 

Ш. Т. Так, графіка потребує знань, має розвиватися як одна з основ 

певної філософії. Повернемося до Ваших робіт. Мене цікавить тематика, 

символіка, з чого Ви берете, черпаєте натхнення? Хто впливає на такий вибір 

вашої теми? 

Д. О.  Це моє найнеулюбленіше питання, коли хтось питається в 

інтерв’ю «Що ви хотіли сказати своїми роботами?» (сміється). Що я хотів 

сказати, або звідки я це взяв. Тоді здається, що я дуже мало зробив. Що 

зробив незрозумілі речі, які потребують ще додаткового пояснення.  

Ш. Т. Це питання в контексті того, що ми живемо в певному 

суспільстві і ми все одно дивимося телебачення, читаємо певні книжки, 

спілкуємося з певними людьми, письменниками і тсд… 

Д. О. Так, звичайно я соціальна людина, як і ви. Я обмаль дивлюсь 

телебачення, чим далі — тим менше. Воно для мене просто «зомбоящик» 

якийсь, я думаю, що це небезпечно дивитись. Інтернет також частково 

небезпечний, людина думаюча завжди для себе може зробити селекцію, 

відкинути «мухи від колет». Звичайно, є коріння всього того, що ви бачите, 

але це тема окремої розмови. Уся моя творчість базується на надбанні 

класичного мистецтва. Мене цікавить естетика середньовіччя, естетика 

Північного Ренесансу, але абсолютно не відкидаю нових течій, технік, 

технологій і нових спроб висловлювання. Мені це все дуже цікаво, жодним 

чином не заперечую нічого сучасного. Я не є ортодоксально налаштований 

до мистецтва. Мені здається, що воно проходить певну трансформацію 

залежно від часу, епохи та потребує інших форм висловлювання, це є 

абсолютно нормально. Але те, чим я займаюсь, криється десь там, далеко. 

Художники взагалі діляться на дві частини: ті, що зберігають (я себе до них 

зараховую) і ті, що шукають, це, власні, ті люди, які займаються новішими 

формами в мистецтві. Більшість сучасних форм можна знайти навіть в 
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неолітичний період. Коли люди в печерах малювали якимось вугіллям, 

смолоскипом, глиною, теракотою абсолютно неперевершені речі. Просто 

надсучасні речі! Був на виставці у Флоренції, потрапив на експозицію 

мистецтва етрусків. Ну це модерн, сецесія, конструктивізм! Усі речі виконані 

більше двох тисяч років назад! Я говорю про те, що моя особиста думка така: 

не претендую на абсолют, але мені здається, що все сучасне мистецтво 

побудоване на системі та спробі компіляцій. Ми використовуємо все 

надбання всесвітнього мистецтва, його трансформуємо так, щоб не було 

видно першоджерело. Ми його вуалюємо. 

Ш. Т. Які техніки ви пробували окрім офорту?  

Д. О.  Я себе зараховую до так званих «практикуючих художників» у 

якого немає ні бензозаправки, чи свічкового заводу. Не можу собі дозволити 

займатися мистецтвом як хобі, це важлива складова мого щасливого життя. 

Ти робиш улюблену роботу, а тобі за це час від часу платять гроші. Про це 

мріють більшість людей у світі. Коли ти займаєшся офортом, естампом, 

завжди настає момент, коли хочеться спробувати щось інше. І оце інше, якраз 

в середині 1990-х років я шукав як себе реалізувати в кольорі. Пробував і 

полотно, і олію. Спробував різні техніки. Рік-два проекспериментував зі  

стриманою кольоровою гамою, з монохромністю і знайшов себе в техніці 

левкасу. 

Ш. Т. Цікаве поєднання графіки з живописом. Аналогів ми не 

знаходимо у використанні офортної матриці в поєднанні з левкасом і 

фарбами. Дякую за приємну розмову! 

Д. О.  Завжди радий! 
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Інтерв’ю з Миколою Опанащуком, 9 липня 2017 року, Львів 

Микола Олександрович Опанащук (нар. 7 квітня 1947) — львівський 

митець (живописець, графік), учасник понад 220-ти міжнародних і 

вітчизняних виставок, понад 50 персональних. Отримав нагороди з Канади, 

Польщі та України. Відзначений грамотою Верховної Ради України. 

Активний член Всесвітнього центру екслібрисистів у м. Сінт-Ніклас 

(Бельгія). Заслужений діяч мистецтв, член Національної спілки художників 

України. 

 

 

Ш. Т. Сьогоднішня наша розмова про станкову графіку 1990 — 2000-х 

років. Яка була графіка у 1990-х роках? Чому надавали перевагу, яким 

технікам? Можливо, пригадаєте авторів, які, на Вашу думку, були цікавими. 

О. М. У 1990-ті роки продовжувала, як на мене, панувати графіка 

класичних технік — ліногравюра, офорт. Дуже рідко можна було зустріти 

оригінальну графіку на виставках, якісь інші техніки, навіть монотипію чи 

гравюру на пластику. Це було характерним для періоду 1990-х років. 

Ш. Т. Виділіть мистецькі осередки, можливо групи або особистості, з 

ким Ви контактували більше. 

О. М. З цього приводу я можу сказати наступне. Десь у 1970-ті, 1980-ті 

роки на мистецьких теренах графіки виділявся Іван Остафійчук і кілька 

людей, які навколо нього групувалися. Це було популярним явищем, 

загальновідомим і зрозумілим. Пізніше почалися нові віяння у графіці. Вже 

довільніше вирішувалися композиції, вводились технічні новації. Виділяти 

когось складно, бо Львів багатий на графічні персоналії. Як явище зазвучав 

Аксінін, продовжував дивувати Остафійчук. З відкриттям графічних 

спеціалізацій в Академії мистецтв (до того часу лише Академія друкарства 

випускала графіків) випускники почали активніше з’являтися на виставках. 

Складніше говорити про деталі, бо потрібно мати чи каталоги, чи матеріали. 

Якщо сказати більше, то в ті часи я займався більше живописом. Графікою 
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займався зовсім мало. Десь кінець 1980 — початок 1990-х років з’явилися 

перші графічні проби. Усе це розвивалося до середини 1980-х років, а там 

почав на виставках з графічними творами експонуватися. До того працював 

здебільшого з живописом. 

Ш. Т. Що спонукало надати перевагу графіці? 

О. М. Хочу сказати, що абсолютно згідний з висловом одного з 

російських художників старшого покоління. Не пам’ятаю, хто то був, але він 

сказав, що графіка є аристократкою мистецтв! Якщо в живописі можна 

заховатися за кольором, за ефектом тональним і пластичним, то в графіці все 

це оголене, відкрите. Збрехати важко, бо потрібно і рисувати, і тримати 

стилістичну цілісність. Я не у поганому розумінні, я люблю живопис, але і 

люблю графіку. Інтуїтивно мене почало схиляти трохи до графіки, оскільки я 

постійно рисую. Маю немалий багаж різних рисункових технік, робіт. Я 

повернувся ближче до графіки. Я малюю, ось щойно була виставка моїх 

графічних творів. На відкритті задекларував, що я свідомо не робив виставку 

і живопису і графіки одночасно. Планую за півтора, два роки, не пізніше, 

зробити виставку живопису. 

Ш. Т. Звичайно, у 1990-х роках відкрилися кордони, митці мали більше 

можливостей побувати в інших країнах і це додавало поштовху до творчості. 

Художники бачили нове, обмінювалися досвідом. Що у вашій творчості 

стало таким впливом? Ви теж їздили за кордон. Чи відкрили для себе щось 

нове, чи могли відзначити митців, чи країну, чи осіб, які вам сподобались? 

О. М. Наступне можу сказати щодо закордону. З 1991 року в нас 

зав’язалися тісні контакти з Польщею. У 1991 році був міжнародний конкурс 

«Архітектура міст коперніканських», у якому взяли участь ми з дружиною. 

Там дістав нагороду, і нас запросили в Польщу. Це було місто Торунь. З того 

все почалось. Там я під час урочистостей, коли вручали нагороду (оскільки 

мови абсолютно не знав, знала дружина, тому вона була на них) пішов 

рисувати надзвичайне місто. Рисував вздовж Вісли будинки, які наближалися 

до води, і в них на лебідках приймали з човнів збіжжя і все інше. Коли 
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повернувся, дружина Ольга запитала: «Чи можна рисунки показати 

організаторам?». Вона їм проговорилась, де я пішов. Показав рисунки і мене 

запросили на наступне літо із сім’єю рисувати їхнє місто. І ми скористалися 

нагодою. У готелі дали два номери — в одному жити, другий — під 

майстерню. Малював олією не пам’ятаю скільки, десь вісім картин. По 

завершенню пленеру мене запросили в місто Хевно. Там зробив серію 

акварелей і рисунків. Не буду детально розповідати. Мери міста Хевно та 

Торуня були присутні та запросили мене на наступне літо знову малювати 

Торунь. І так відбулося в Торуні. Після виставки єпископ дієцезії Торунської 

запропонував зробити серію рисунків готичних костелів. Таку роботу можуть 

робити поляки, та ще бракувало ілюстративного матеріалу у видавництвах. А 

справа ось у чому, що костели автентичної готики (німецької) справжні. 

Вони розташовані на цвинтарях і видно тільки фрагменти. Цілісності не 

видно. Виділили пані з машиною, яка раз на місяць возила на 5 – 6 напрямків. 

Я робив зарисовки, фотографував, записував і приїжджав до Львова та 

виконував рисунки. І так вийшло, що зараз у Торуні, у Торунській духовній 

семінарії, за вказівкою єпископа зробили виставку, де і дотепер знаходиться 

зібрана колекція (не захотіли, щоб праці розійшлися). Після виставки в 

Торуні відбулися у Кракові, Варшаві. Ми з дружиною стали членами 

всесвітнього клубу екслібрисистів у Бельгії (м. Сінт-Ніклас). За їхніми 

запрошеннями потрапляли на ту чи іншу виставку. Тепер я маю понад 150 

реалізованих книжкових знаків, які були на різних виставках і десь 

відзначалися. Були відзнаки у Канаді та Польщі. Інші якісь контакти — це 

поїздка на стажування від академії у Великотернове в Болгарію. Мав там 

нагоду два місяці поїздити по Болгарії. Далі за той час взяв участь у виставці 

гумору й сатири в м. Ґаброво. Там виставляв три великі гумористичні 

рисунки. Налагодив там цікаві контакти. В Угорщині колекціонер у мене 

купив картину «Весілля на Поліссі», і він же запросив на два місяці малювати 

в Угорщину. 
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Ш. Т. Ви якось при розмові згадували про Китай. Вас цікавила їхня 

естетика? Це теж вплинуло на ваші творчі пошуки. 

О. М. Щодо Китаю, то пройшло вже років дванадцять або 

чотирнадцять після подорожі. Їздив з делегацією українських художників — 

було сім авторів з Києва, двоє зі Львова та один з Криму. Ми туди поїхали як 

художники і мали повезти виставку, кожен автор по десять творів. Їхали в 

Шанхай, там була чудово організована виставка, навіть несподівано для нас. 

З літака повезли в чудовий виставковий комплекс, все вивантажили та 

відправили на екскурсію. Ми планували робити експозицію, але організатори 

сказали прийти завтра в кінці дня. Приймали надзвичайно! Коли ми 

потрапили у виставковий центр — ошаліли. Виставка вже експонована, 

каталог запущений в друк, афіша висіла і через день відбулось відкриття. 

Імпреза виставки пройшла надзвичайно гарно. В Китаї своєрідна культура. 

Долучитися до неї не з книжок, а «наживо» — то надзвичайно вражаюче. Там 

є що розповісти. 

Ш. Т. Так це однозначно цікавий досвід. 

О. М. З пам’ятних подорожей було стажування від академії на кафедру 

рисунку в Литовський художній інститут. Там завідувачем кафедри рисунку 

був відомий графік Стасіс Красаускас. Відомий графік, роботи якого в 

радянські часи світилися на перших щаблях. Якщо пам’ятаєте журнал 

«Юність», на обкладинці була дівчина, волосся якої закінчувалось листям, 

такий вільний рисунок — то його. То надзвичайний графік, надзвичайна 

людина! Я мав нагоду два місяці з ним контактувати, бути разом на 

виставках, спілкуватися з усіх питань. Це основні віхи. Звичайно, розповісти 

можна більше. Я коротко означив ті моменти, які вплинули на формування 

естетичних засад у творчості. Ну і, безперечно, найперше у тому списку — 

важливе стажування в Р. Сельського у Львові. З ним перебував у Дземброні. 

Два роки стажування дали надзвичайно багато і в професійному, і в 

інтелектуальному, і в людському. Я завдячую долі, що вона мене так 

розпорядила, що я мав честь зустрічатися з такими людьми. 
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Ш. Т. Ви займаєтесь графікою і живописом. Окрім того, відстежуємо 

різні тематичні пошуки. У Вашому доробку бачимо і портрети, і пейзажі, і 

церкви. Серед них, на мою думку, особливо вирізняються жіночі образи 

«Бойківчанка», «Галичанка», «Буковинка». 

О. М. Такі етнічні. 

Ш. Т. Так, саме звернення до етніки. Чим це було продиктовано? Це 

було внутрішнє звернення до українських мотивів, чи це якийсь інший 

задум? 

О. М. Я б відповів таким чином. Я сам із причорнобильського Полісся, 

із Житомирщини. Той край, можливо, і в широкому сенсі, не настільки 

популярний, як, скажімо, Гуцульщина, Бойківщина, Волинь. Хоча теж 

належить до Волині. Там є свої особливості етнічної культури, взагалі того 

етносу. Народ трошки відрізняється, і це природно. Я доволі рано пішов з 

дому (з чотирнадцяти років в училище, потім інститут). Довелося під час 

навчання побувати в Карпатах, Закарпатті, Прикарпатті, об’їздити Галичину. 

То були якісь природні імпульси, тому мені захотілося зобразити 

бойківчанку, волинянку, полісянку. Жінки чи дівчата, які уособлюють той чи 

інший реґіон, зробив із задоволенням. Деякі з них вдалі, їх сприймають, є 

непогані відгуки. 

Ш. Т. Більшості художників важко окреслити себе як приналежність до 

будь якої течії. Теперішню графіку зараховують до постмодерну, та все-таки, 

можливо, ви себе бачите дещо по-іншому, ніж би Вас окреслили 

мистецтвознавці. 

О. М. Мені однозначно визначити свій статус у мистецтві складно. Я 

ніколи не задумувався, щоб відповідати тій чи іншій вимозі дня. Я робив ті, 

що мені подобалось. Звичайно, це не виникло з нічого, воно мало якесь свої 

імпульси ззовні, якісь коріння. Напевно, в мене модернізм, але він якийсь 

розбавлений етносом, більше скерований до людини. 
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Ш. Т. І останнє запитання. Будь-яку людину формує музика, 

мистецтво, зокрема література. Є автори, які вам більше імпонують, 

можливо, Ви кимось захоплюєтеся в літературі? 

О. М. Музика — то перше, що мені подобається. Класична і сучасна 

інструментальна мені до вподоби. Щодо літератури — мені подобався 

Д. Селінджер (то було п’ятнадцять років тому). На високому рівні російська 

класика. Я слідкую за новинками, та мій час більше захоплює рисунок, 

графіка, живопис. Пишу посібники, видаю методичні видання, як педагог 

мушу вдосконалюватись. 

Ш. Т. Дуже дякую за нашу дискусію та розмову. 

О. М. Будь ласка. Буду радий якщо це буде потрібне і принесе користь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 318

 Інтерв’ю з Богданом Мусієвським, 14 серпня 2017 року, Львів 

Богдан Володимирович Мусієвський (нар. 20 жовтня 1955) — 

львівський митець (живописець, графік). Заслужений художник України, 

член Національної спілки художників України, лауреат премії І. Труша. 

 

 

Ш. Т. Як би ви окреслили становище львівської графіки впродовж 

1990-х років? Чи були умови для розвитку? 

М. Б. Умови були, але літографічну майстерню перевозили шість разів. 

А коли це були важкі камені, то приходилося складно. Ми збирали людей для 

роботи в майстерню, там постійно працювали небагато графіків: Володимир 

Пінігін, Юрій Чаришніков, Михайло Москаль, ну і я — Богдан Мусієвський. 

Я в літографічну майстерню прийшов десь у 1976-му або 1977 році. 

Ш. Т. Чи були у вас спроби працювати в інших техніках? 

М. Б. Я почав працювати в техніці туш-перо. Потрапив на сьому 

молодіжну виставку, там мої роботи побачив Богдан Горинь. Він порадив 

працювати з іншими матеріалами. Це був офорт, літографія. 

Ш. Т. Яких зарубіжних графіків ви тоді знали? Можливо, відчули 

вплив на вашу творчість? 

М. Б. Часто їздив у Прибалтику. В Юрмалі був на творчому з’їзді від 

Cпілки художників. Багато відвідував виставок у Прибалтиці. Усе це, 

очевидно, впливає на художника. З Володимиром Забейдою я брав участь у 

виставці СРСР-НДР у Москві. Там були цікаві роботи митців. Багато в мене 

було зарубіжних виставок у Польщі, Чехословаччині. З тих виставок 

залишалися каталоги.  

Ш. Т. Ви згадуєте Володимира Забейду. Що можете пригадати про 

його творчість? 

М. Б. Він мені завжди подобався. Ми вчилися разом. Коли Володимир 

повернувся з армії, я загітував його працювати в техніці літографії. Він робив 
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дуже цікаві графічні роботи, але пізніше перейшов у живопис. А потім виїхав 

за кордон. 

Ш. Т. Ви працювали певними циклами чи окремими аркушами? 

Цікавить ваш вибір тематики. Помітне звернення до природи та  

урбаністичного пейзажу. 

М. Б. Мій дід був учителем ручної праці на селі. Він усе вмів робити 

своїми руками. Батько був народний майстер. Вдома, після роботи, різьбив 

по кістці. Брав участь у виставках. Переважно використовував природні 

мотиви. Тому тематично моя серія мотивів природи сформувалася під 

впливом батька і діда. 

Ш. Т. Які праці чи виставки для Вас стали особливими? 

М. Б. Ось я можу виконати роботу та вона мені подобається, але 

наступного дня вже ні. Хочеться ще кращого щось зробити. Немає межі 

досконалості. 

Ш. Т. Які міста, галереї, колекціонери в період 1990-х років впливали 

на львівське середовище графіків? Можливо, з кимось більше контактували?  

Чи була можливість реалізації? 

М. Б. Їздив у Польщу. Возив роботи в техніці туш-перо. У Варшаві 

впродовж п’яти років брав участь у групових і міжнародних виставках. Там 

була і реалізація. Виставок було багато, все не пригадаєш. 

Ш. Т. Чи пробували займатися педагогічною діяльністю? 

М. Б. Ні. Оскільки закінчив училище імені Івана Труша. Не було вищої 

освіти. У літографічній майстерні колеги пропонували здобувати освіту в 

Академії друкарства. Я відмовився, вважаючи, що це буде забирати час. 

Ш. Т. У період Вашої роботи в літографічній майстерні творчо 

працювали молоді яскраві особистості? 

М. Б. Увесь час приходили молоді  митці. Пробували, але не 

затримувалися, не витримували. Оскільки майстри-друкарі не завжди 

дотримувались технології, багато каменів було зіпсовано. Пізніше з’явився 

друкар Гульоватий Іван (мешкає в Пустомитах), котрий пройшов стажування 
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в Сенежі під Москвою. Оскільки технологія травлення на камені доволі 

складна, то майстри часто змінювались, але Іван був дуже відповідальним, та 

став найкращим! 

Ш. Т. З чим пов’язаний розпад літографічної майстерні? 

М. Б. Тривалий час Анатолій Кирилович Мазепа був майстром і 

керівником майстерні. Він знаходив замовлення, отож були і кошти. Після 

його виходу на пенсію все почало тріщати по швах. Тоді прийшов молодий 

Мазепа Богдан (його син). Він взяв майстерню на себе. Як майстер Богдан не 

був дуже професійним. Зіпсував травленням мені кілька каменів. І не тільки 

мені. Я переробляв, і знову зіпсовано!!! Руки опускалися, бо то велика праця. 

А Іван Гульоватий з Пустомит був справжнім майстром — «Золоті руки». 

Найбільшою  проблемою була орендна плата за майстерню. Богдан Мазепа 

позичив гроші на утримання приміщення, але стався прикрий випадок, його 

вбили. Майстерня була потрощена. Тоді вона була на вулиці Сільробівській. 

Після того робота літографічної майстерні припинилась. 

Ш. Т. Цікавитеся виставками, які зараз відбуваються? Чи бачите 

перспективних молодих графіків після 2000-х років? 

М. Б. Є дуже багато молодих графіків. Слідкую. Є каталог. Гарні 

роботи роблять Уляна Турченко, Назар Сиротюк та інші. А ще додам список 

художників, які працювали в літографічній майстерні. Багато померло. Дехто 

зробив по три-чотири роботи і припинив працювати. 

Ш. Т. Список дуже цінний. Є прізвища, які мені ще невідомі, про яких 

ніде немає згадки. Дякую! 

М. Б. Багато дипломників працювало. З інших міст приїжджали: 

Бокатов Олексій з Одеської кіностудії разом з Михайлом Боярським, 

Селестін Діма з Молдавії, з Криму були. 

Ш. Т. Очевидно, що графіки не групувалися в певні організації чи 

об’єднання. При Спілці художників вони теж працювали завдяки 

літографічній  майстерні. Дякую за дуже цінну інформацію, яку ви мені 

надали. Дякую за наше спілкування! 
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Інтерв’ю з Богданом  Пікулицьким, 27 жовтня 2017 року, Львів 

Богдан Романович Пікулицький (нар. 24 лютого 1948) — львівський 

митець (графік, ілюстратор). Заслужений художник України, лауреат 

обласної премії в галузі образотворчого мистецтва, член Національної спілки 

художників України. 

 

Ш. Т. Яким було творче середовище 1990-х років? З ким із львівських 

графіків Ви спілкувалися в той період? 

П. Б. Коло спілкування: Валерій Дем’янинишин, Юрій Чаришніков, 

Катя Суєвалова, Генрієтта Левицька (вже покійна). Почали працювати Роман 

Романишин, Олег Денисенко, Дмитро Парута, Сергій Іванов. Багато з цих 

людей і досі працює. Враження, що по 24 години на добу. 

Ш. Т. З ким із зарубіжних графіків Ви підтримували контакти? 

П. Б. Дуже мало було таких контактів. У Київ ми возили роботи. Не 

стояло тоді питання продати, а більше потрапити на виставку естампа, чи то 

республіканського, чи всесоюзного визнання. Тиражів не робили великих. 

Ш. Т. З чого почалася ваша творча діяльність?  З якої техніки? 

П. Б. Почалася з дипломної роботи в техніці офорту. Ми тоді 

контактували з Іваном Остафійчуком. Уперше придбав собі  дерев’яний 

верстат. Пізніше, в 1968 році була молодіжна виставка в картинній галереї, 

тоді я вже підготував монотипії. 

Ш. Т. Хтось вам показав цю техніку? 

П. Б. Ні. Знаю що Леопольд Левицький тим займався. Десь ще таке 

вичитав у журналах. А пізніше у 1974 — 1979 роках займався літографією. 

Правда, багато не робив. У літографській майстерні працювало багато 

графіків: Пінігін Валерій, Чаришніков Юра, Левицька Гера, Суєвалова Катя, 

Нечай Ярослав, Дем’янишин Валерій. Пізніше прийшли інші: Біликівський 

Ігор,  Іванов  Сергій, Москаль Михайло. 

Ш. Т. Бачу у ваших роботах використання еколіну.  Мало в кого  з 

графіків таку техніку  зустрічаємо. Це теж був експеримент? 



 322

П. Б. Ні. То є просто голландська рідка акварель. Вона є більше 

анілінова і кольорів є біля тисячі.  Дергачов Олег колись займався еколіном.  

В офорті  використовував і літографії також. Роботи його зазвичай були 

більше з  гумором. 

Ш. Т. Хочу запитати Вас про техніку  інтаґліо (intaglio). Хтось пише 

«офорт», а інші пишуть «інтаґліо». Хотіла зрозуміти цю різницю. 

П. Б. Тут ніякої різниці нема. Тобто, це все одно офорт, і належить ця 

техніка до хімічних процесів опрацювання  дошки.  Естонська художниця 

Віве Толлі  використовує відкриті травлення. Такі ступінчасті роботи по 

рельєфу. Також Ігор Подольчак  використовував до сорока травлень по 

секундоміру.  Поступово утворюються такі сходинки, які виглядали як 

акварельні переходи. 

Ш. Т. Коли досліджую період 1990-х років, спілкуюся з графіками, 

аналізую їхні роботи, пізнаю багато цікавого. 

П. Б. Фактично це почалося 1970-х роках, то вже пізніше були 1990-ті. 

Був інтерес і любов. Сказав би навіть, здоровий фанатизм до графіки.  Ніхто 

не думав про якійсь «ізми». Просто цікавилися всім. Це був процес творчості. 

Цікаво потрапити на виставку. А ще як на всесоюзну!  Там вже з кожної 

республіки відбирали. У той час прибалтійська графіка відрізнялася своїм 

мисленням. Хоча і графіки з Києва, чи з Казахстану, чи з Росії  мали добру 

школу. Щодо Прибалтики, можна сказати, що в них було більше 

можливостей. Туди приїздили: я, Олександр Аксінін, Надя Пономаренко, 

Катя Суєвалова. У Саші Аксініна там з’явились друзі й знайомі. З Петербурга 

в Таллінн переїхав Володимир Макаренко. До нього в Таллінн прибув Іван  

Крислач та Іван Остафійчук. Крім поїздок на виставки, ми  з  Валерієм 

Дем’янишиним ходили в бібліотеку Стефаника (відділ мистецтва біля вулиці 

Миру). Висиджували за журналами «Bildende Kunst», «Wytworny Zywot», 

«Umenie», «Sztuka», «Enterprise Graphics». Там були дуже маленькі відбитки, 

але хоч якась інформація. А так привезені книжки могли побачити хіба з-під 

поли. 
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Ш. Т. Може пригадаєте виставки, які були визначальні в той період? 

П. Б. У 1970 — 1980-х роках ми регулярно їздили в Литву, Латвію, 

Естонію. Естетика їхніх художників відрізнялася. Давали поштовх графіки 

Велло Вінн, Степанавічюс (лауреат «Золотого яблука»), Берюте  Желіте. 

Найцікавіші виставки-трієнале відбувалися в Естонії. Тоді була можливість 

поїхати в Вільнюс, потім у Ригу, Таллінн, а потім назад до Львова. 

Ш. Т. Де зберігаються ваші роботи?  

П. Б. Трохи в Національному музеї, Львівській картинній галереї, 

Івано-Франківському музеї. Багато є і в бібліотеках, оскільки певний період 

займався екслібрисом. У різних країнах після  міжнародних бієнале  теж 

залишалися роботи. Особливо в Польщі дуже великі колекції української 

графіки. Років  шість тому я був куратором української графіки в Острові 

Великопольському. Тепер є членом журі там вже десь років дванадцять. 

Отож, там є велика збірка українських графіків дуже високого рівня. 

Ш. Т. Вони там зберігаються в музеї? 

П. Б. У  бібліотеках. Вони збирають екслібриси. Хоча екслібрис 

переріс вже в іншу форму. Роботи розміром у двадцять сантиметрів вже не 

підуть у книжку. Це вже більше як фамільний знак. Кожен може замовити і 

вивісити собі на стіну. 

Ш. Т. Ви безпосередньо зустрічаєтесь з молодшим поколінням. Чи 

можете назвати серед молоді перспективних графіків, які формують графічне 

середовище 2000-х років? 

П. Б. Ось поруч Ви є! (Сміється). До нас  прийшли молоді викладачі, 

вважаю дуже високого рівня: Тетяна Цюпка, Наталя Кащак, Андрій Крикун. 

Багато працює: Євгенія Тинна, Соломія Мозіль. Багато, всіх не пригадаєш. Є 

молоді: Валерія Ліхачова, Дарина Дубик, Євгенія Любчик. 

Ш. Т. Раніше в 1990-х роках графіки переважно займалися офортом і 

літографією. Тепер більше монотипією та  ліноритом, який починає знову 

набирати популярності. 
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П. Б. Все змінюється. Кожен обирає собі свою техніку. Наприклад, у 

Олександра Аксініна переважно був офорт, але була й ручна графіка та 

кольорова туш. Так кожен повинен спробувати різну техніку, щоб вибрати 

для себе найкращу, яка ближче до душі й надається на висловлення своєї 

думки. 

Ш. Т. Дякую Вам за спілкування! 
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Інтерв’ю з Михайлом Москалем, 6 лютого 2018 року, Львів 

Михайло Петрович Москаль (нар. 18 вересня 1959) — львівський 

митець (графік, живописець, дизайнер). Співорганізатор виставки 

«Інтердрук». 

 

 

Ш. Т.  З періоду 90-х років пройшов невеликий відрізок часу, але це 

був яскравий спалах подій у мистецькому житті Львова. Виставки 

«Інтердрук» це засвідчили.  Як  відбувалася організація виставок? 

М. М. Насамперед задумка полягала у відборі робіт, які мали якесь 

філософське трактування. А також авторів, які вже мали участь у серйозних 

міжнародних виставках. Серцевина виставки мала задавати відповідний 

рівень. Виникло питання — де це робити? (тобто приміщення). Ігор 

Подольчак  сказав мені: «Іди в Спілку художників, ти їх краще знаєш». 

Прийшов я до Зеновія Кецала з проханням допомогти.  Кецало  запропонував 

виступити на засіданні правління Спілки художників. Там мене запитали: 

«Хто з українських митців буде представлений на виставці?».  Відповідаю: 

«Хто пройде по конкурсу, той і буде». На тому ми і не зійшлися. Нам не 

виділили жодного виставкового приміщення. Ми списувалися з авторами 

дуже довго, зрештою, члени журі приїхали за свої кошти. Вони поставилися з 

розумінням до нашого становища. Ми їм організували тільки готель і 

харчування один раз в день. Ці люди приїхали, щоб нас підтримати! Багато  

організаційних питань, а також проблему з приміщенням нам допоміг 

вирішити Володимир Гаюк (директор Музею історії релігії). Оскільки нам 

ніхто не давав виставкових залів, де б ми не зверталися, В. Гаюк обіцяв зали, 

якщо ми розчистимо підвали  музею. Ми підключили  Геника  Равського та 

все прибрали. Ігор Подольчак, оскільки знав англійську, вів переписку з 

учасниками. Ми викликали електриків, бо в залах не було підсвітки.  

Знайшли такого бізнесмена, який дав 500 листів шкла, це десь на 700 робіт. 

Ми вирішили, що найпростіше експонувати між двома листами шкла, але ж 
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потрібно ще й металеві затискачі. А де їх взяти?  Ігор Подольчак  написав до 

поляків і ми поїхали в Лодзь.  Нам організували 2000 кріплень (все, що 

мали).  Потім поїхали в Люблін і ще набрали, бо в нас тоді нічого не було.  

Роботи почали надходити за рік до виставки. Постало питання: «Де їх 

зберігати?». Та ще й забирати з пошти. Володимир Гаюк допоміг знайти 

людину, котра двічі на тиждень йшла на пошту та забирала по великому 

рулону робіт. А коли приходила більша кількість, то ми теж допомагали. 

Прийшло 1200 робіт.  Роботи складали в захристії Домініканського собору, 

попередньо зареєструвавши. А потім почали з’їжджатися члени журі. Ми 

їздили в Київ зустрічати. Якщо їхали через Польщу, було трохи простіше. Та 

історія була дивна. 

Ш. Т. Очевидно велика відповідальність і велика кількість творів! 

М. М. У приміщенні Домініканського собору, на підлозі, біля маятника 

Фуко ми розкладали роботи. Члени журі позначали аркуші кольоровими 

папірцями, залежно від того, яка робота більше подобалася, яка менше. Так 

було впродовж трьох днів. Таким чином відбирали роботи на ґран-прі. 

Ш. Т. Була перспектива, що «Інтердрук» буде відбуватися кожних два 

чи три роки? Чи це було спонтанним рішенням? 

М. М. Ми планували, що це хтось підхопить у Львові, і це когось 

зацікавить. Ми пішли до пана Василя  Шпіцера (голова міської ради). Нам 

відповіли: «У нас є 19 художників  з об’єднання «Шлях». Вони українські 

митці, а ви своїми інтернаціоналами нам не потрібні». А ще для членів журі 

потрібно було організувати культурну програму. Ми їздили в Олеський 

замок, у Жовкву. Допомагали нам різні люди, але не ці «місцеві тусовки». З 

ними нічого не можна було зробити. Ми думали, що зробимо Львів 

графічною столицею. Коли ми організовували третю виставку «Інтердруку» 

зверталися до Спілки художників, до адміністрації міста, щоби дали трохи 

грошей, ніхто не підтримав. Звернулися у фонд Сороса, написали проект. Там 

видали тільки 500 доларів.  Ми просили 2000 доларів для організаційних 
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справ, переписки, пересилки і таке інше. Підтримки ми не отримали. Отож, 

ми відмовились від організації третього «Інтердруку». 

Ш. Т. Минулого року 2017 в Національному музеї відбулася виставка 

графіки. Як  ви оцінюєте  рівень її робіт?  

М. М. Привезли тут піонерів. Та цього не можна робити, якість 

виставки відразу падає. Треба ставити питання: «Чому ми хотіли це 

зробити?». Хотіли ще організувати трієнале живопису. Але що? Підтримки 

не знайшли. 

Ш. Т. Хто відновив літографічну майстерню у Львові? 

М. М. Це було десь у 1960-ті роки. Приїхав якийсь гебіст із 

Золотоноші. Був помішаний на комуністичній ідеології, але став 

художником. Чув, що тут, у Львові збереглися камені в типографії. Він 

запалився. Організував майстерню, де робив портрети Леніна.  Вже  пізніше і 

я туди почав приходити, щоби робити своє. Не раз той ідеолог комунізму 

приводив пана Кецала подивитись чи не робимо якоїсь крамоли. Приходив я 

на сьому ранку, бо потім ішов на роботу. Потім приходив увечері і працював 

усю ніч. Нам дозволяли. Було спокійно, бо вдень ходили натовпи різних 

людей. Я працював тільки на великих каменях. З Польщі привозили німецьку 

туш, вона була добра. Олівці  діставали  американські, а як не було,  то 

нашими стеклографами користувався. Мене захопила найбільше кольорова  

літографія з  п’яти   каменів.  Іван Гульоватий  допомагав.  Майстерня була в 

приміщенні спілки художників на площі Міцкевича 9. Потім, коли завалився 

будинок, переїхали на вулицю Коперника, 5 (у подвір’ї). Пізніше майстерню 

перевезли на площу Староєврейську, де потім була галерея «Артес». Пізніше 

перевезли на вулицю Сільробівську. Після вбивства  Богдана  Мазепи  

частину обладнання перевезли на скульптурну фабрику, частину каменів і 

великий станок — на Козланюка. Все обладнання стояло на подвір’ї. Я 

звернувся до пана Олега Микити з пропозицією відновити літографічну 

майстерню. Постало питання про приміщення, я знайшов Івана Гульоватого, 

який готовий був працювати. Давали приміщення в Музеї книги.  Нас це не 
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влаштовувало, бо це режимний об’єкт, там холодно. Сергій Іванов 

зорганізував роботу зі станками в Академії друкарства на вулиці 

Личаківській, 3. Там і зараз є ця майстерня. З Ігорем Подольчаком вийшли на 

знайомих поляків, котрі пропонували організувати літографічну і 

шовкотрафаретну майстерню. Єдина вимога, яку ставили — щоб вона була 

комерційно оправдана. З майстерні автори по одному відбитку мали 

залишити для їхньої галереї. Зі свого боку вони давали папір і фарби. Та 

підтримки ми не отримали. А щодо робіт, які залишились після 

«Інтердруку», то зробили розпродаж, а отримані гроші віддали на 

спорядження бійців у АТО. 
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кінця ХХ століття». (28–29 січня 2016 р., Ужгород). 

13. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в 

еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» з темою 

«Національна специфіка естампів художників-графіків Львова 1990 — 

2000-х років». (21 квітня 2016 р., Львів).  

14. 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

наукових працівників, докторантів та аспірантів НЛТУ України 

«Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і 

екологобезпечних технологій деревообробки» кафедри дизайну секції 

«Дизайн та мистецтвознавство» з темою «Графічні роботи Богдана 

Сороки: національна специфіка екслібрисів 1970 — 2000 років». (16–17 

травня 2016 р., Львів). 

15. Міжнародна науково-теоретична конференція присвячена 70-й річниці 

ЛНАМ  та 140-й річниці з часу заснування професійної мистецької освіти 

у Львові «Львівська національна академія мистецтв та етапи формування 

професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, 

європейська парадигма розвитку» з темою «Мистецькі контакти між 

Львовом та Вроцлавом: міжнародний графічний пленер Międzynarodowe 

Lato Artystyczne» (16–17 листопада 2016 р., Львів). 

16. Міжнародна науково-практична конференця до 160-ої річниці з дня 

народження «Шимон Холоші — яскравий представник нодьбанської 

школи живопису, педагог і художник»  з темою «Проблематика естампів 

О. Аксініна: стилістичні особливості та тематичне наповнення» (22–23 

лютого 2017 р., Ужгород). 

17. Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Культурна 

спадщина України: сталий розвиток і національна безпека» з темою 

«Збереження та використання етнічних мотивів з писанкарства, 
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витинанки, вишивки у естампах графіків України ХХІ столітті» (20 квітня 

2017 р., Київ). 

18. Всеукраїнська наукова конференція «Ювілей НАОМА: мистецький 

контекст в Україні ХХ століття: традиції та новації мистецтвознавчої 

діяльності», з темою «Випускники НАОМА: вплив на розвиток 

українського графічного мистецтва» (25–28 квітня 2017 р., Київ). 

19. 67-ма науково-технічнічна конференція професорсько-викладацького 

складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів НЛТУ України 

«Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і 

екологобезпечних технологій деревообробки» кафедри дизайну секції 

«Дизайн та мистецтвознавство» з темою «Вплив європейського мистецтва 

на станкову графіку Львова кінця ХХ століття» (16–18 травня 2017 р., 

Львів). 

20. Науково-теоретична конференція професорського-викладацького складу,  

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Мистецький процес у новій культурно-

цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання стереотипів» з 

темою «Національно-побутова тематика у станкових аркушах кінця ХХ — 

початку ХХІ століття в творчості львівських графіків» (23 травня 2017 р., 

Львів). 

21. Науково-теоретична конференція професорського-викладацького складу,  

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Концептуальні дискусії у мистецьких 

практиках: ідея, форма, інтерпретація» з темою «Вплив ідеології 

соцреалізму на розвиток графіки у Львові» (24 квітня 2018 р., м. Львів). 

22. 68-ма науково-технічнічна конференція професорсько-викладацького 

складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів НЛТУ України 

«Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і 

екологобезпечних технологій деревообробки» кафедри дизайну секції 

«Дизайн та мистецтвознавство» з темою «Образ жінки у працях 

львівських графіків 1990-х рр. ХХ століття»  (29–30 травня 2018 р., Львів). 
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А також брала участь: 
 
1. У програмі Міністра культури і національної спадщини Республіки 

Польща «Ґауде Полонія», мала змогу повноцінно ознайомитися з 

графічною збіркою музею Гета Станкевича, що працював у кінці ХХ 

століття (України та Польщі) (2013 р., Польща, Вроцлав). 

2. У міжнародному пленері «Літо артистичне у Крижові», де обговорювали 

сучасний стан та можливі тенденції розвитку станкової графіки у Росії, 

Білорусі, Польщі та Україны (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 роках, 

Польща, с. Крижова). 

 

 


