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ЕВОЛЮЦІЯ ПОШУКІВ МАЙСТРІВ ПІВДЕННОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ 

НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ СУЧАСНОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО 

ХУДОЖНИКА О. ПРИХОДЬКА 

Український живопис є одним із провідних видів національного 

образотворчого мистецтва. Історія його розвитку сягає у минулі століття, де 

визначилися і існують донині декілька національних художніх шкіл. Серед них 

південноукраїнська школа живопису займає особливе місце. Властиві їй 

художні пошуки, трансформуючись через призму часу, знаходять у творчості 

сучасних представників нове трактування емоційно-чуттєвого сприйняття 

світу. Серед представників південної школи особливе місце займає 

О. Приходько, відомий миколаївський художник, заслужений діяч мистецтв 

України. 

Головними з теми є дослідження відомих українських мистецтвознавців 

О. Савицької з історії художньої культури Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

О. Тарасенко і О. Котової про творчі пошуки сучасних художників півдня, про 

одеський нонконформізм в українському контексті. Творчість художників 

Миколаєва представлена ювілейним альбомом Миколаївської організації 

НСХУ. О. Приходьку присвячено окремі статті в періодичних виданнях.  

Мета дослідження полягає у розкритті головних аспектів творчості 

художника О.Приходька в передачі дійсності через особливу живописну мову в 
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контексті традицій пленерного живопису одеської художньої школи, образних 

пошуків в дусі мистецького нонконформізму та постмодернізму.  

О. Приходько народився в Миколаєві, навчався на живописному 

відділенні (1969-1973) Одеського художнього училищі ім. М. Грекова. По 

закінчені повернувся до рідного міста, багато років приймає активну участь у 

житті Миколаївської організації Спілки художників України. Багато подорожує 

по Україні, за кордон, бере участь у творчих симпозіумах. Постійно виставляє 

твори на обласних, республіканських, міжнародних виставках.  

Становлення художника відбулося в Одесі. Перебування в одеській 

мистецькій атмосфері відомої своїми художніми традиціями у живопису, 

такими як виразність пластичної мови, оптимістичність, збереження форми та 

цілісність сформувало досить мажорне світобачення художника, визначило 

шляхи його подальших пошуків. 

Початок формуванню південної школи припадає на кінець ХІХ ст., 

завдяки діяльності значної кількості талановитих майстрів, їх активної участі у 

виставковому житті. Для художніх пошуків багатьох одеських майстрів було 

властиве реалістичне спрямування, близьке до передвижництва. Великий вплив 

на їх світосприйняття мали досягнення імпресіоністів. На єднанні 

передвижництва та імпресіонізму формувалась творчість багатьох одеських 

митців. Яскравими представниками південної школи були видатні живописці: 

К. Костанді, Г. Ладиженський, Т. Дворников, Г. Головков, П. Нілус, 

Є. Буковецький, М. Кузнєцов.  

На початку ХХ ст. художнє життя півдня України активізується завдяки 

творчої та виставкової діяльності представників авангардних художніх течій. 

Особливо популярним серед молодої генерації художників були 

постімпресіоністичні погляди П. Сезанна, який намагався повернути живопису 

пластичну матеріальність, стійкість, доцільну впорядкованість.  

Творчі пріоритети О. Приходька формувалися в атмосфері поважного 

ставлення до відомих попередників та активного сприйняття сучасних новацій 

в мистецтві. Викладачами його були провідні одеські живописці Ю. Коваленко 

і А. Лоза, від яких він сприйняв філософське світобачення невигадливих сцен 

повсякденного життя, умовність, площинність кольорового рішення картинного 

простору. 

Час навчання і становлення О. Приходька як творчої особистості співпав 

з існуванням офіційного й неофіційного напрямків у мистецтві. Одночасно з 

соцреалізмом існувало альтернативне – неофіційне мистецтво, або 

«андеграунд». Спочатку воно мало суто політичний аспект, як протидія 

офіційному мистецтву, що прагнуло відтворити західну модель плюралістичної 

культури. В ньому домінували тенденції ірраціональні, засновані на 

спонтанному самовираженні творчої особистості, а головними рисами були: 

камерність, умовність, мальовничість, пластична виразність, відсутність 

оповідальних сюжетів, «модерністичні» тенденції на грані абстракції та 
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позитивне, оптимістичне споглядання. Поступово неофіційне мистецтво 

отримує визнання. 

У середині 1970-х рр. формується ще один культурний феномен, так 

зване молодіжне, або «дозвільне» мистецтво. Йому були властиві 

інтелектуалізм, схильність до асоціацій і символічних мотивів, залучення 

глядача до розв’язання ребусів, оперування предметом як символом і втрата 

інтересу до пластичних цінностей, гра з різноманітними стилями історії 

мистецтва, стилізація і значна кількість театральних мотивів, а разом з тим, 

загальна атмосфера пасивності, чаклунства, сну. 

На відміну російському «політизованому» андеграунду інтереси 

українського зосереджувалися передусім на суто художніх проблемах. Велику 

роль відігравав «ретро-стиль» – діалог молоді з художньою класикою, що 

дозволяло зіставити себе зі світовим художнім процесом, перенести власну 

творчість в інші культурні виміри. Одеський нонконформізм, представлений 

міцною групою художників, був захоплений пошуками у сфері пластичної 

мови, методів та стилю самовираження. «В Одесі андеграунд 1970-80-х рр. став 

не лише засобом протесту проти несправедливої ідеології в галузі культури, але 

способом введення регіональної пластики у світовий мистецький процес» [1, 

с.104].  

Одеський нонконформізм став своєрідною платформою для розвитку 

мистецтва молодої генерації художників, їх подальших постмодерністичних 

пошуків. А домінантою світосприйняття постмодернізму стало протиставлення 

класичному мистецтву, його «відродження» через цитування стильової 

багатомовності. Творчість О. Приходька яскраво відбиває тогочасні художні 

процеси. Протягом багатьох років він пройшов значний шлях творчого 

експерименту від соцреалізму до вільної живописної імпресіоністичної манери. 

Для картин першого етапу були характерні монументальність, сухість, 

гостра контурність, просторова площинність, гладкість фактури. Художник 

поєднує тематику соцреалізму з технікою середньовічного фрескового 

живопису з його монохромною палітрою та кольоровими нюансами. Поступово 

він звертається до імпресіоністичних засобів виразності, а тема і сюжет стає 

приводом для їх відтворення. Майстер віддає перевагу олійним фарбам, багато 

експериментує з кольором як засобом передачі емоційно-чуттєвого сприйняття 

дійсності. Протягом творчого життя художник не обмежується одним жанром. 

Відомі його тематичні картини, портрети. Але перевагу віддає пейзажу. 

Передача стану природи, а через нього особистісне філософське сприйняття 

світу стає творчою домінантою пошуків.  

Найбільш яскравою й характерною стороною творчості майстра є 

досконале володіння кольором, експериментальне ставлення до його 

можливостей. Приходько віддає перевагу теплим яскраво-чистим кольорам які, 

на його думку, передають скороминуче, мерехтливе світло. Чисті, насичені 

кольори, їх сполучення з формою або предметом стають носієм культурно-

історичного рівня сприйняття ситуації. 
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Особливості індивідуальної манери художника в повній мірі виявилися в 

творах кінця минулого століття. У пейзажі «Дощовий день» колористичне 

рішення вражає сріблястим мерехтінням за рахунок контрастів темно-зеленого і 

коричневого кольору дерев та яскравого білого моря й сріблястого неба. 

Складається враження свічення проміння заходячого сонця. Пастозний, 

експресивний мазок створює ефект романтичного піднесення. 

Інше враження створює картина «Сон», де замкнутість простору і 

відсутність повітря передана завдяки щільності фактури та сполученням досить 

стриманих кольорів. Художник не тяжіє до багатофігурних композицій. В 

картині одинока постать, передана умовно і зміщена вліво, залишаючи центр 

порожнім. Створюється враження позамежного підсвідомого існування 

реальності, оболонки таємничості сну.  

Декоративне рішення простору, яке передбачає руйнацію форми, 

простежується в творах «Відпочинок в саду» і «Лісова пісня». Однак, це не 

заперечує гармонійному, цілісному враженню.  

Особливий спосіб вираження чуттєвого сприйняття дійсності, який 

характеризується максимальним стиранням меж форми й простору за рахунок 

кольорового площинного рішення стає на якійсь період домінуючим в творах 

художника («Зустріч сонця», «Напій», «Кольори ночі», «Чари»). Гладкість 

фактури, умовність передачі кольоровими плямами фігур, контрастність 

сполучення яскраво чистих тонів по особливому творить живописну реальність 

і створює ефект фрагментарності, випадковості побаченого або вигаданого. 

Міфологізація світу твору свідчить про пошук художником ідеалу в мистецтві. 

Подальші здобутки Приходька пов’язані з бажанням повернення до 

природного реалізму, пленерної конкретики, де форма легше прочитується, а 

об’єкти розпізнаються. Художник по-іншому моделює кольором форму. 

Імпресіоністичні прийоми простежуються у творах «Балаклава», «Ринок у 

Бахчисараї». Насиченість яскравих кольорів, корпусний живопис повертає 

художника у постімпресіоністичну трактовку площини («Блакитне кафе», 

«Кінець літа»). Більш логічною та конструктивною будовою об’ємів 

відрізняється «Севастопольський етюд». Колористичне рішення нагадує 

сезанівський метод площинних кольорових відношень, коли відмовившись від 

світлотіні, майстер моделює форму лише кольором за допомогою вірно 

знайдених тонових відношень. 

Відомий в Україні та за її межами художник залишається вірним 

традиціям південноукраїнської школи з її особливим світосприйняттям крізь 

призму пленерного живопису. Талановитий колорист і тонкий психолог він 

постійно експериментує з кольором, технікою, тим самим продовжує традиції 

закладені відомими митцями півдня й демонструє безмежні можливості 

живопису у відображені розмаїття оточуючого світу.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ СЕЛАМИ  

КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ 2016-2018 рр. 

 

Кінбурнський півострів майже до 80-х рр. ХХ ст. залишався ізольованою 

від материка територією, що вплинуло на менталітет населення, особливості 

побуту, заняття мешканців і зумовило формуванню цікавої народної культури 

корінних жителів. Але наприкінці ХХ ст. ізольованість півострова була 

порушена, і законсервоване століттями життя пізнало різких змін. Усе це 

становить загрозу знищення самобутньої культури населення Кінбурнського 

півострова. Тому у 2016 році було вирішено здійснити етнографічну 

експедицію селами Кінбурнської коси, зібрати предмети побуту і знаряддя 

праці, якими користувались жителі з ХІХ ст., і за згодою власників, передати 

знайдені експонати у краєзнавчі музеї Очакова і Миколаєва, адже це важливо 

як для науки, так і для нас. Під поняттям «корінні мешканці» маються на увазі 

переселенці з Полтавської, Катеринославської, Чернігівської губерній, а також 

відставні російські солдати, які залишилися на косі після закінчення служби.  

Переселенці з різних регіонів мали свої звичаї і дотримувалися їх, але 

місцеві умови, урізноманітнення етнічних та локальних особливостей 

спонукали жителів виробити для повсякдення найбільш доцільні й раціональні 

традиції. Отже, наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на півострові вже побутувала 


