
СюрреалізмСюрреалізм вв

культурнокультурно--історичномуісторичному

просторіпросторі ХХХХ стст. . 



�� I I половинаполовина хххх стст. . –– цеце періодперіод
модернізмумодернізму –– принциповопринципово
новогонового культурногокультурного напрямкунапрямку, , 
якийякий включаввключав вв себесебе значнузначну
кількістькількість мистецькихмистецьких течійтечій тата
стилівстилів, , длядля якихяких булабула
характернахарактерна швидкашвидка зміназміна тата
органічнийорганічний взаємозввзаємозв’’язокязок..



�� СюрреалізмСюрреалізм ((фрфр. . surrsurrééalismealisme --
надреалізмнадреалізм) ) напрямнапрям вв мистецтвімистецтві тата

філософіїфілософії, , якийякий сформувавсясформувався нана початкупочатку

19201920--хх рррр. . уу ФранціїФранції. . 

�� СюрреалізмСюрреалізм ставстав однимодним ізіз

найвизначнішихнайвизначніших художніххудожніх напрямківнапрямків

єєвропейськоговропейського авангардногоавангардного мистецтвамистецтва

ХХХХ стст..



�� ТеоретикТеоретик тата основоположникосновоположник

сюрреалізмсюрреалізмуу АндреАндре БретонБретон ((BretonBreton, , 
AndreAndre)) стверджувавстверджував, , щощо цейцей напрямокнапрямок

покликанийпокликаний знятизняти протиріччяпротиріччя міжміж мрієюмрією

тата дійсністюдійсністю тата створитистворити певнупевну

абсолютнуабсолютну реальністьреальність, , надреальністьнадреальність..

�� ВВ 1924, 1930, 1934 1924, 1930, 1934 рррр. . вінвін опублікувавопублікував

тактак званізвані „„ММаніфестианіфести сюрреалізмусюрреалізму””..



ГенеГенеззаа сюрреалізмусюрреалізму

�� ВВ основуоснову теоретичноїтеоретичної

концепціїконцепції сюрреалізмусюрреалізму

булибули покладеніпокладені основніосновні

ідеїідеї ЗигмундаЗигмунда ФрейдаФрейда тата

йогойого методметод ““вільнихвільних

асоціаційасоціацій””. . 

�� ПротеПроте формиформи

вираженнявираження цихцих ідейідей

булибули уу сюрреалістівсюрреалістів

дужедуже різнірізні..



�� ЗначнийЗначний впливвплив нана

сюрреалізмсюрреалізм такожтакож малимали

постфрейдистипостфрейдисти..

�� ЗЗ нихних вартоварто виділитивиділити

КарлаКарла ГуставаГустава ЮнгаЮнга, , 
якийякий ввівввів уу науковийнауковий обігобіг

поняттяпоняття ““архетипархетип””, , щощо
згодомзгодом

використовувалосявикористовувалося уу

всіхвсіх предметнихпредметних стиляхстилях

мистецтвамистецтва. . 



��АрхетипАрхетип –– вв аналітичнійаналітичній психологіїпсихології ЮнгаЮнга ––

універсальніуніверсальні, , вродженнівродженні психічніпсихічні структуриструктури,,

якіякі єє змістомзмістом колективногоколективного несвідомогонесвідомого..



�� РомантизмРомантизм ((RomanticismRomanticism) ) –– ідейнийідейний тата

художнійхудожній напрямокнапрямок,, якийякий виниквиник вв європейськійєвропейській

тата американськійамериканській культурікультурі вв кінцікінці ХХVVІІІІІІ –– нана
початкупочатку ХІХХІХ стст. . 

�� РомантикиРомантики відкидавідкидалили раціоналізмраціоналізм тата

практицизмпрактицизм просвітництвапросвітництва якяк механічниймеханічний, , 
позаособистіснийпозаособистісний тата штучнийштучний. . ЗамістьЗамість цьогоцього

вонивони головнимголовним вважаливважали сильнісильні емоціїемоції, , якіякі
інколиінколи доходилидоходили додо крайнощівкрайнощів..



ВильямТернерВильямТернер

(1775(1775--1851)1851)

„„ПохорониПохорони вв морморіі””



КаспарКаспар ДавидДавид ФрідріхФрідріх

((17741774--18401840))

„„ЗаЗаггибельибель””

„Мрійник”



�� СимволізмСимволізм ((SymbolismeSymbolisme)) —— одинодин

ізіз найзначнішихнайзначніших мистецькихмистецьких

напрямківнапрямків ((вв літературілітературі, , музицімузиці тата

живописіживописі), ), якийякий виниквиник уу франціїфранції вв

18701870--8080--хх рррр..,, найбільшогонайбільшого

розвиткурозвитку досягдосяг нана рубежірубежі ХІХХІХ іі ХХХХ

стст..

�� МистецтвоМистецтво длядля символістівсимволістів ——
інтуїтивнеінтуїтивне осягненняосягнення світусвіту..



ЛюсьенЛюсьен ЛевиЛеви--ДюрмерДюрмер

(1865(1865––1943)1943)

„Гесіод та муза”



�� БезпосередньоюБезпосередньою

передтечеюпередтечею

сюрреалізмусюрреалізму бувбув

дадаїзмдадаїзм..

„Обкладинка книги”
Курт Швіттерс



РенеРене ММагріттагрітт

(1898(1898--1967)1967)

„Перешкода порожнечі”„Імпермперіяя свсвіттлаа””



МаксМакс ЕрнстЕрнст

(1891(1891––1976)1976)

„Метеоролог” „Слон Целебес”



ІвІв ТангіТангі

(1900(1900––1955)1955)

„Вітер” „Завтра”



ЗдиславЗдислав БексинскіБексинскі

(1929(1929 ——2005)2005)





ВойцехВойцех СюдмакСюдмак



IIоаннаоанна СьеркоСьерко--ФФііллллііппіінскнскіі



СеСергійргій ПоПояярркковов

„Stilllife inside” „Гармонія непоєднуваного”



ФотомистецтвоФотомистецтво

«Подарунок» „Скрипка Енгра”

Ман Рей



ФФііллііпппп ХалсманХалсман


