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План
СЬОГОДНІ РОЗГЛЯНЕМО
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художн�й стиль � естетичний напрям в європейськ�й
культур� XVII - початку XIX ст., одн�єю з найважлив�ших
рис якого було звернення до зразк�в � форм античност�
як до ун�версального �деалу.

створення значного монументального мистецтва,

одухотвореного �деєю згуртування нац�ї, об'єднаної
навколо трону. Приватний �нтерес п�дпорядкований в
класицизм� державному, почуття - обов'язку.

КЛАСИЦИЗМ  –

ГОЛОВНА  ЗАДАЧА  -  

Визначення



XVII A.D.



Принципи
класицизму
1. Головна тема - конфл�кт особистих �
громадянських �нтерес�в, почуття � обов'язку.

2. Вища г�дн�сть людини - виконання боргу,

служ�ння нац�ональн�й �деї.
3. Дотримання античност� як зразку.

4. Насл�дування природ�.
5. Основа всього - розум. Прекрасно т�льки те, що
розумно.

6. Головна категор�я - краса.

7. Головне завдання - зм�цнення абсолютної
монарх�ї, монарх - вт�лення розумного.



ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
  КЛАСИЦИЗМУ:

Стриманн�сть.

Простота.

Об'єктивн�сть.

Ч�тк�сть.

Плавна контурна л�н�я.



Було потр�бно, щоб сюжет картини м�стив серйозну
духовно-моральну �дею, здатну благотворно впливати на
глядача
В�дпов�дно до теор�ї класицизму, такий сюжет можна було
знайти т�льки в �стор�ї, м�фолог�ї або б�бл�йних текстах
Основними художн�ми ц�нностями визнавалися малюнок �
композиц�я, не допускалися р�зк� кол�рн� контрасти
Композиц�я картини д�лилася на ч�тк� плани
У всьому, особливо у вибор� обсягу � пропорц�й ф�гур,

художнику необх�дно було ор�єнтуватися на античних
майстр�в, перш за все на давньогрецьких скульптор�в
Осв�та художника мала проходити в ст�нах академ�ї
В�н обов'язково зд�йснював поїздку в Італ�ю, де вивчав
античн�сть � твори Рафаеля
Творч� методи перетворилися в жорстку систему правил,

а процес роботи над картиною - в насл�дування



Головний
принцип
класицизма:

панування
розуму над
почуттям



Риси літератури
класицизму

Звернення до форм � зразк�в
античност�.
Культ розуму.

Принцип рац�онал�зму.

Лог�чн�сть побудови � викладу
матер�алу.

Сувора сюжетно-композиц�йна
орган�зац�я, схематизм.

Активне звернення до громадської
проблематики.

В�дпов�дн�сть форми зм�сту.



Високі жанри

ОДА ,  ТРАГЕДІЯ ,  ЕПОПЕЯ

Низькі

КОМЕДІЯ ,  САТИРА ,  БАЙКА



Буало, трактат «Поетичне
мистецтво»

ТЕОРІЯ

Мольєр
Корнель

ПРАКТИКА



д�я розвивається не
б�льше доби

ЄДНІСТЬ  ЧАСУ :

автор не повинен
переносити д�ю з одного

м�сця в �нше

ЄДНІСТЬ  МІСЦЯ :

одна сюжетна л�н�я, к�льк�сть
д�йових ос�б обмежена (5 - 10),

вс� д�юч� особи повинн� бути
пов'язан� з сюжетом, тобто

немає поб�чних д�й,

персонаж�в

ЄДНІСТЬ  ДІЇ :

У драматургії панувала вимога
трьох єдностей



Вимоги до
класицистичної
композиції

У п'єс�, як правило, 4 акти - в третьому
кульм�нац�я, в четвертому розв'язка.

Особливост� експозиц�ї: п'єсу в�дкривають
другорядн� персонаж�, як� знайомлять
глядача з головними героями �
розпов�дають перед�стор�ю. Д�я
спов�льнюється довгими монологами
основних персонаж�в.

Герої ч�тко д�ляться на позитивних �
негативних, ясно виражена авторська
оц�нка. Кожен герой - нос�й якоїсь риси
(чесноти чи вади), що в�дбивається у
пр�звищах, що говорять.



висловлює думку автора

РЕЗОНЕР ІДЕАЛЬНА  ГЕРОЇНЯ ГЕРОЙ  КОХАНЕЦЬ

пом�чниця героїн�

СЛУЖНИЦЯ
(ПОКОЇВКА )

ОБДУРЕНИЙ
БАТЬКО

невдаха

ДРУГИЙ  

КОХАНЕЦЬ



ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ .

Чи є питання?


