
Проблеми розвитку мкького середовища. Вип.1(22) 2019

УДК 72.01 Авдеева М .С.1 , к. арх., доцент
Avdmarina51@gmail. com, 

orcid. org/0000-0002-3622-9355 
Нацюнальний ав^ацтний университет, м .Кищ Украгна

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В АРХ1ТЕКТУР1 МИНУЛОГО

У cmammi розглянуто синтез мистецтв в арх1тектур1 в сторичному 
розвитку, його властивостей, спираючись на архтектурт, художнi, 
монументальн традицП сторичних cmилiв минулих епох на прикладах об ’eкmiв 
архтектури. Обгрунтована доцтьтсть узагальнення особливостей кторичних 
cmилiв з  метою глибокого розумтня синтезу мистецтв, а також для вивчення 
та популяризацИ культурног спадщини.
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живопис, декоративно-прикладне мистецтво, архтектурне середовище..

Постановка проблеми. Синтез мистецтв в архиектурр е 
постшним предметом дослщження багатьох поколшь архтгектор1в При 
розглящ функцюнальних завдань синтезу мистецтв увага прцщлялася, як 
зовтшньому 1мщжу бущвель i споруд, так i штер'еру, що детально 
вивчено багатьма фахiвцями в галузi теорii архiтектури [1,2, 3, 4].

Пошук нових шляхiв удосконалення простору, його образностр 
художньо! виразностi проходив протягом в а а  iсторii людства, з того 
часу, як людина почала формувати середовище для свого юнування. В 
Gгипгi, Месопотамii, Грецл, Гталл, Вiзангii, пот1м крашах Франца, Англй, 
Нiмеччинi та багатьох iнших розвивалися напрямки мистецтва, якi були 
покликаш створити цiлiсне, естетичне, функцюнально оргашзоване 
архiтектурне середовище. Митц1 багатьох п о к о л е  -  арх1тектори, 
скульптори, художники, дизайнери, iнженери разом включалися в процес 
формування об’ект1в кожного iсторичного перюду та стилiстичного 
напрямку. Екстер’ери та iнгер’ери будiвель прикрашались рiзьбленням, 
рельефами, скульптурою та тематичним живописом, що врдтворюе 
синтез мистецтв в архиектурр сутн1сть якого слщ постiйно дослщжувати.

М ета статть Виявлення особливостей синтезу мистецтв на

1 © Авдеева М.С.

3

mailto:Avdmarina51@gmail.com


Проблеми розвитку мкького середовища. Вип.1(22) 2019

прикладах юторичних ститв для його глибокого розум!ння, а також для 
узагальнення та популяризацй культурно! спадщини.

Основна частина.
1стор1ю арх1тектури можна розглядати як формування та розвиток 

синтезу мистецтв, де взаемод1я архттектури, скульптури, живопису, 
елеменпв декоративного мистецтва мае !сторичний характер. Треба 
зазначити, що розвиток розумшня арх1тектури проходив у поеднант з 
!ншими видами мистецтва ще з найдавн1ших чашв з моменту початку 
створення людиною середовища для свого !снування.

Одночасно формувалось розум1ння стилютики -  сукупносп 
характерних ознак споруд будь-якого юторичного перюду. Стиль в 
архитектур! за Ольгою Криворучко -  це «структурна едтсть образно! 
системи та прийом1в художнього вираження, що виникае завдяки живш 
практищ арх1тектури та мистецтва» [1].

Синтез мистецтв можна розглядати як постшну взаемодда 
арх1тектури й художшх вцщв мистецтва, у той же час твори 
монументального мистецтва сприяють розкриттю арх1тектурного образу, 
посилюють внразшсть арх1тектурного середовища [4]. Метою синтезу в 
архитектур! е вираження вщчуття, задуму зодчого та шформащйно- 
художне наповнення об’екту.

Розгляд синтезу мистецтв у стати здшснюеться за послщовтстю  
!сторичних перюд!в. Треба зауважити, що !сторики визначають щкаву 
тенденцию розвитку ститв в архитектура !х термш !снування вщ початку 
до завершення [3]. Коли розглядаеться ютор!я арх1тектури Древнього 
Египту, то це 5 тисячолтть, а стилютика архттектури Х1Х, ХХ або ХХ1 ст. 
зм!нюеться з величезною стр!мк1стю. В данш стати найбшьша увага та 
защкавлешсть прицiляеться !сторичним стилям (починаючи вщ V тис. до 
н. е до початку ХХ ст).

З давтх чашв людина почала формувати проспр, придатний для 
життед!яльност!, де окр1м архттектурно-планувальних, функщональних 
потреб задовольняються естетичн!. Вже у первюному суспшьств! можна 
побачити перш! спроби використати естетичн! прийоми при створент 
середовища. Це наскельний живопис, культов! споруди та вироби. Вже 
на територй сучасно! Укра!ни ми можемо пишатися !снуванням 
Трипыьськог культури, яка датуеться 5200-3500 рр. до н.е. У Т ритлт
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знаходимо первюний синтез мистецтв -  це скульптура, яка слугувала 
р1зним культовим дшствам, гончарн вироби, розписи на фасадах 
житлових будинюв.

В apximeKmypi ДавньоН Месопотами попались нов1 прояви 
первюного синтезу мистецтва, що мали юторичну перюдизацда: 1) 
архитектура Шумеру и Аккаду (П1вденна Месопотам1я) -  4000-2000 р. до 
н.е.; 2) архитектура Вавилону (п1сля 150-ти р1чного панування хепв) -  
2000-1290 р. до н.е.; 3) Ассиршський перюд -  1290-538 р до н. е.; 4) 
Персидський перюд (епоха Ахемещщв) -  538-333 р. до н.е.

Синтез мистецтв в архттектур1 Давньо! Месопотами це оборони  
ст1ни та огородження об’ект1в, яю розфарбовувалися, покривалися 
рельефами, р1зьбленням, прикрашались скульптурою (Крилатий бик з 
Хорсабаду, Брама 1штар), тиньком; колони прикрашалися кап1телями у 
вигляд1 рослин. З’явились нов1 типи споруд. згккурати (житло бога), що 
мали ступ1нчасту форму, кожний поверх яких був пофарбований у 
в1дпов1дн1 кольори (Вав1лонська вежа).

В apximeKmypi Стародавнього Сгипту попались нов1 прояви 
синтезу мистецтва, що мали юторичну перюдизацда: 1) Найдавтший 
пер1од -  IV тис. до н.е.-3200 до н.е. (1-2-а династи); 2) Давне царство -  
3200 до н.е.-2270 до н.е., розквтт 2800 (3-6-ая династи); 3) Середне 
царство -  2200 до н.е.-1800 (11-13-ая династн); 4) Нове царство -  1600
750 до н.е. (18-24-ая династи); 5) Перюд чужоземного панування -  950
663 до н.е.; 6) Шзньо-Сгипетський перюд -  663-332 (27-30-ая династи).

Архитектура тдпорядковувалось культу мертвих. 1деолог1чне 
значения культу поховання в Стародавньому Сгипп зумовило розвиток 
вщповщного арх1тектурного середовища. Неординарним е синтез 
природного ландшафту та монументального мистецтва -  пустел1 та мега- 
скульптури, що включен у архттектурно-художтй образ комплексу 
п1рам1д. Зв'язок трамщи з пустелею поглиблюеться завдяки величезному 
сфшксу (лев з обличчям фараона Хефрена), що розмщений бшя групи 
п1рам1д у Пз1. Прикладом е комплекс Луксора, де цш  але! сф1нкс1в 
стережуть храми. Вишукана майстерн1стъ художиикiв, скульптор1в 
проявлялась у зображеннях пантеону египетських бог1в з головами 
шакала, пав1ана, лева. Надлюдсью уподобання символам природи горам, 
сонцю, зв1рям породили пгантомашю в розумш т масштабу споруд.

5



Проблеми розвитку мкького середовища. Вип.1(22) 2019

Синтез мистецтв архттектури Стародавнього Египту це поява 
давньоегипетського ордеру, коли колона мала деюлька функций: 
конструктивну i декоративну. Разом з прямокутними стовпами, 8- та 16- 
гранними колонами широко поширенi рослиннi форми колон. Серед них 
найчаспше використовувалися квiткоподiбнi -  капiтелi у виглядi пучка 
бутонiв патруса, лотоса, а також форма розкрито! квiтки, що 
завершувала гладкий стовбур з неповторним розписом.

Вiдмiннiстю синтезу мистецтв у спорудах для потойбiчного життя 
було те, що його тхто не мл спостерiгати, помилуватись, який був 
знайдений лише у Х1Х ст., внаслщок археологiчних розкопок. У 
гробницях (мастабах) для вельмож знаходили скульптури, як мали бути 
виконанi з найвищою майстернiстю та схожiстю для можливост 
небiжчику довiчно «жити» у потойбiчному свiтi з описом земного життя 
на стшах.

Треба звернути увагу на те, що митцi-архiтектори, скульптори, 
живописцi вважались знаними, !х праця була свяченою.

В apxmeKmypi СтародавньоН Греци почались прояви синтезу 
мистецтва, що мали iсторичну перiодизацiю: 1) Троянський перiод - IV - 
Ш тис. до н.е.; 2) Критська (Мiнойська) культура -  XVIII-XIV ст. до н.е.; 
3) Мженський перiод - XIV - II ст. до н.е.; 4) Найдавтша епоха (до юнця 
VIII ст.), «гомерiвська»; 5) Архаина епоха (VII -  VI ст. до н.е.); 6) 
Класична епоха (V -IV ст. до н.е.); 7) Епоха еллмзму (III -  I ст. до н.е.).

А рхеолопчт розкопки Х1Х -  початку ХХ ст. розкрили культуру 
античного Криту та частини материка, де знаходились Мiкени. Кноський 
палац на Критi -  приклад лабiринту, де примiщення розташовувалися на 
рiзних рiвнях, з’еднувалися сходами, коридорами, яю ведуть пiд землю. 
Це синтез архттектури та грецько! мiфолоril про пiдземний Лабiринт з 
чудовиськом напiвлюдиною-напiвбиком Мiнотавром, якого перемiг 
Тесей та вибрався на волю завдяки клубку ниток. Опии Кноського 
палацу вкрит зображеннями бика у рiзному емоцiйному стаиi.

Iсторiя формування та розквгту стародавиього грецького синтезу 
мистецтв завжди пов’язана з по£днаиням зусиль творцiв рiзних вицiв, 
об^танням  !хшх можливостей для вирiшеиня сощальних, худож тх  
завдань в архiтектурi того юторичного перiоду.
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Перюд характеризувався виникненням нових титв споруд, xpaMiB. 
Головними тектонiчними типами були храм «в антах», найпроспшого 
типу храму, що складався з одного примщення та двох стовтв на входi, 
а також iншого типу -  пеpиптеpiaльного, де у пеpиптеpi закрите 
пpимiщення храму (наос) з уюх чотирьох стоpiн обнесене рядом колон 
(всередит стояла статуя бога). Перипт^альний храм склався ще до 
початку VII ст. до н.е. i залишався пануючим протягом архачного i 
класичного пеpiодiв не тшьки гpекiв, а й римлян. О ^ м  храму з’явились 
новi типи споруд: громадськ площi, театри, стадюни.

Грецька apхiтектуpa -  це людська мipa у всьому, де ощ нет 
здiбностi та краса людини, а не величезш можливост гiгaнтських 
звipолiкiв Египту. Духовн1сть та обiзнaнiсть греюв вплинули на 
формування iстоpичного етносу у поеднант з шедеврами архгтектури. У 
золотому вiцi ранньо! та зршо! класики склалася ордерна система 
(доричний, iонiчний та коринфський ордери), скульптура майже завжди 
кольорова (струню юнаки -  куроси та прекраст дiвчaтa -  кори), рельефи 
та барельефи зi сценами бо!в, змагань, iгоp. Людина -  единий образ 
мистецтва, навгть боги, якi зображеш у скульптуpi та рельефах, мають 
антропоморфн1 риси.

В apximeKmypi Стародавнього Риму почались сво! прояви 
первюного синтезу мистецтва, що мали юторичну пеpiодизaцiю: 1) 
Етруський пеpiод (VIII -  IV ст. до н.е.); 2) Перюд Римсько! республки 
(IV ст. до н.е. -  27р. до н.е.); 3) Перюд Римсько! Гмшрп (27 р. до н.е. -  475 
р. н.е.).

Об'екти будiвництвa Стародавнього Риму: римське мюто; форуми; 
храми; базиаки; тpiумфaльнi арки; тоpгiвельнi споруди (лавки, таверни, 
ринок); тaбуляpi!' (державний apхiв); терми; тмфе!'; видовищн1 споруди 
(амфпеатри, цирки); акведуки; житловi споруди (палаци, вiлли); 
мавзоле!, гpобницi несли в собi всi прояви синтезу мистецтв. Ордерна 
система поповнилась тосканським ордером, стала не тшьки 
конструктивною, виросла в висоту, але стала декоративною; з’явилися 
склепiння, куполи, арки, ордерш аркади; в оздобленн1 використовувався 
мармур, скульптурна теракота, керамка ф курт плити i, навгть, 
перламутр i золото. В античних храмах класичного типу головну роль 
вщгравало пластичне piшення екстер’еру, а не внутршнього простору.

7



Проблеми розвитку мкького середовища. Вип.1(22) 2019

Блискучим прикладом синтезу архиектурних, конструктивних, 
астроном!чних наукових знань став храм - Пантеон римських бопв. Це 
була досконалють, утворена митцями. Майже сорока трьох метровий у 
дааметр! та висот кесонний купол мае дев’яти метровий круглий 
наскр1зний отв1р (небесне всевидяче око), яке змшювало напрям 
променю сонця протягом року та 21 квттня у день заснування Риму 
кожного року направляло величезний свттловий понк на вхщ, де 
з’являвся !мператор i купався у сонячному свттлт

В apximeKmypi В1занти VI-XV столiтгя почались новi прояви 
синтезу мистецтва, що мали юторичну перюдизащю: 1)
Ранньохристиянський (IV-VI ст.); 2) Ранньовiзангiйський (VI-VIII ст.); 3) 
Середньо вiзангiйський (VIII-XIII ст.); 4) Пiзньовiзангiйський (XIII-XV 
ст.).

У середньовiччi Вiзангiя едина кра!на, яка зберiгала еллм стичт 
традици, об’еднуючи риси египетсько!, сиршсько! культур. В архiтекгурi 
та !нших видах мистецтва царювала пиштсть та потаемна урочистють 
церемошалу християнства. На вщмшу вiд европейського розумiння 
мистецтво В!зантн об’еднувало догмати Хреста з блискучютю, 
парадшстю, золотом, мармуром. Шедевром архгтектури В!зантн е Софiя 
Константинопольська

Головний тип об'екту будiвницгва в архiтекгурi В!зантн -  базилiка 
-  це будiвля з дерев’яним перекриттям, роздшена повздовжне колонами 
на три або п’ять частин -  нефiв. Середнш неф ширше, його спни пiднятi 
вище за бiчних. Стародавня християнська базилiка складалась з атрiуму, 
портику, нартексу, нефiв, апсид, трансепту, який розташований поперек 
об’ему будiвлi, що було схоже на форму хреста в плат й стало основою 
храмово! християнсько! архiгектури.

Синтез мистецтв архiтекгури В!зантн VI-XV столлтя виявляеться 
у базiлiкальнiй та хрестово-купольнш системi храмiв. Купол символiзуе 
небосхил. Розрiзняють наступи основы варiанги купольно! системи у 
вiзангiйському зодчествi: купольна базилiка; хрестово-купольна, 
квадратно-купольна. З’являеться оздоблення церков всередит
рiзьбленими деталями, фресками, моза!ками з р!знобарвного каменю. 
В1занпя шанувала античнiсгъ, культура була пдна називатись «другим
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Римом». Равенна е ушкальним мютом-комплексом V -  VII столгть, де 
зустр1вся Рим та В1зант1я, античтсть та середньов1ччя.

У Романськш apxmeKmypi почались прояви синтезу мистецтва XI 
-XII ст., як розповсюджувались в таких кра!нах, як: Франщя, Кмеччина, 
Гтатя, Iспанiя.

Визначилися нов1 типи бущвель -  феодальний замок, мюью 
укр1плення, велик мюью собори, монастирсью укршлення, виник новий 
тип житлового будинку. Мюто раннього Середньов1ччя -  це 
архттектурний ансамбль з собором, етскопський палац поруч з собором, 
будинки володаря мюта (сеньйора) та др1бних феодашв-васашв, будинки 
селян-ремюниюв, торговщв. Церква стае мистецьким центром. Кам’яна 
базишка з кам’яним перекриттям з коробовим i хрестовим склетнням. 
Головт елементи фасаду: перспективний портал, архтектурний фриз. 
Екстер’ер романсько! церкви чгтко спiвпадае з конструкцiею плану: 
кам’яна 3-нефна чи 5-нефна базилiка. Башта один з основних елементiв 
бущвлг

Синтез мистецтв Романсько! архiтектури Середньовiччя проявився 
у розписi на бiблшm та фантастичнi теми. Конструктивнi ще! храмiв, 
архiтектору та скульптору спрямовують на утворення iлюзi! чуда, 
нерукотворноси, нерозумiння.

З’являються архiтектурнi школи, яю сприяли розвитку синтезу 
мистецтв у Францн (Пуату, Овернi, Провансi, Бургундн, Аквитанi!, 
Нормандн), у Нiмеччинi (Реймська), у Гталн (Веронська, Пiзанська), у 
кпанн ( мавританська школа).

Коли в египетськш та античнiй архiтектурi архiтектори, 
художники вважались знаними особами, яю користувались повагою у 
суспшьства, то у середньовiччi мгтщ стали ремюниками, якi стояли на 
низьких сходинках iерархi!.

В apxmeKmypi CepedHboeiuHoi Готики почались найяскрав™  
прояви синтезу мистецтва, що мали iсторичну перюдизащю: 1) рання 
Готика, 2) тзня Готика; 3) пламенева Готика. Готика розвивалася у 
кра!нах, де панувала католицька церква -  в кпанн, Францi!, Англi!, 
Нiмеччинi, Iталi!.

Готична архiтектура здебiльшого мiська. Центром мюта е готична 
площа з собором, яка забудовувалася ратушею (новим типом громадсько!
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буд1вт мюького самоврядування), будинками з торговельними i 
складськими примiщеннями в нижшх поверхах. З’являеться новi типи 
споруд -  ринки, палаци-юстицн, склади, госпiталi, унiверсигети. Виник 
новий тип мюького житлового буцинку-фортецi. Вщ площi розходились 
головнi вулицi з дво- або триповерховими будинками з високими 
фронтонами. Мюта, замки, монастирi оточували потужними станами. 
Центральне мiсце займав собор -  вищий зразок синтезу архиектури, 
скульптури i живопису. Потреби мюького життя привели до вщкритого 
екстер’еру собору на вiдмiну вщ замкнених у собi скромних романських.

Собор тягнеться у висоту до неба баштами з плоским чи 
пiрамiдальним покриттям, загостреними арками, завширшки -  на бальш 
н1ж сотню метрiв. Кожен фасад зi сво!ми порталами -  це iндивiдуальна 
композищя з рельефом (барельефом), яка мае свое алегоричне п1дгрунтя. 
Biдмiчаeться змютовне навантаження образу кожно! скульптури вщ 
«гаргулш» до величезних тематичних композицш вхiдних груп 
(порталiв). Форми скульптур тектошчно злит з архiтектурою, звщси 
подовжен1сть пропорцiй. Конструкцн пщказують зображенням !х форму 
та пози. Детал1 перевертаються у жива образи на водовщводах, 
кронштейнах, консолях, замковому кам1нш арок. Скразь повзають 
ящерки, сидять сови, зайца та шша казков1 звари. В готищ кожний елемент 
-  конструктивний, а кожна конструкщя -  декоративна.

1нтер’ер собору посилюеться грою свила на безюнечних гранях 
нервюр, колон, стр№ частих аркатур. Багатобарвне сяйво виражав 
переливами кольорав робило сильний емоцшний вплив на в1руючих, 
паралельно виконуючи роль релагайного виховання за християнськими 
сюжетами. Архлектура диктувала потребу в нових конструктивних 
схемах, !х естетичному вираженн1 та залишалась основою синтезу 
мистецтв у середньовачнай готица

В apximeKmypi Вщродження (Ренесанс) почались нова прояви 
синтезу мистецтва, що мали юторичну перюдизацда: перюд 
Вщродження датуеться у межах вщ останньо! третини XIII ст. до юнця 
XVI ст., його також под1ляють на: 1) передвщродження (остання третина 
ХШ -  початок XIV ст.); 2) ранне Вщродження (середина XIV ст. -  юнець 
XV ст.); 3) високе Вщродження (юнець XV ст. -  404 рр. XVI ст.); 4) тзн е  
Вщродження (504 рр. XVI ст. -  початок XVII ст.). Терман запроваджений
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Джорджю Вазарр гталшським митцем i бюграфом XVI ст. i вживаегься 
для визначення перехадно! епохи в юторп европейсько! культури вщ 
Середньовiччя до Нового часу. На стилютичних особливостях 1талп 
можна спостерiгати ва прояви архiтектури Вщродження.

Свгтське життя переносилося у мюта, працювали архиектурт 
школи Вщродження: Флорентшська; Римська; Венецшська, якi повнiстю 
вщображають усi характерш риси стилiстики.

Апофеоз синтезу мистецтв в архiтектурi Вщродження це 
вщновлення ангичносгi, але у новому розушнш ii пропорцiйностi. 
Провщна роль собору втрачасться, входять в життя багат жигловi 
будинки, палаци та громадсью споруди. Формоутворюючi ознаки 
громадських будинюв -  це членування буцiвлi трiадою, цокольний 
поверх, часто декоруеться рустом. Завершениям триповерхово! 
громадсько! буцiвлi -  ярко виражений декорований карниз. Форма вжон 
-  арочна, часто мае назву «флорентшського вжна». У декоруванш 
фасадiв використовувались деталi античних ордерiв -  колони та пiлястри 
з коринфськими капiтелями, Стiии облицьовувались кольоровими 
мармуровими плитками. Членування за геометричним принципом -  це 
головна риса елеменпв фасадiв (круги, прямокутиики, дуги арок -  
гpафiчm символи пропорщйносп).

Вiдроджеиня е етапом пошукiв й iидивiдуальних експерименгiв 
яскравих представиикiв, бшьшсть з яких уособлювали в собi синтез 
мистецтв (архiтектор, скульптор, художник): Фшппо Брунелескi, 
Браманте, Мiкелаццжело, Сансовшо, Ломбардо, Палладiо, Вiиьола -  
практики та теоретики, яю узагальнили формоутворення архiтектури у 
стилi Ренесансу.

Архиектор та художник беруть в руки циркуль, креслять 
перспективи, малюють. Архиектура, скульптура, живопис стали 
витворами професiоналiв, яких знову почали високо щнувати i шанувати 
в суспiльствi.

В армтектур1 Бароко XVII-XVIII ст. почались прояви синтезу 
мистецтв у пишносп та декоративiзму. Термiн «бароко» походить вщ 
португальського слова «barocco», що означае «перлиноподiбна форма» 
або «мушлеподiбна хибна форма». Основна територiя: Iталiя, 1спашя, 
Португалiя, Флаццрiя, Имеччина, Франщя та Аиглiя. Яскравi
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представники в 1талн -  Мжеланжело,, Франческо Борромш, Лоренцо 
Б ер тт , Карло Мадерна та багато шших. У Францл прикладом 
синтетично! творчост1 були автори Версаля архитектор Луг Лево, 
ландшафтний дизайнер Ленотр, художник Луг Лебрен.

Стиль не притс нових тип1в будинк1в, але шдвищена щкавють до 
глибини розкриття простору привела до появи нового типу мюько! площ1 
та палацового ансамблю (ансамбль з двох площ перед собором св. Петра 
в Римц перша -  у форм! трапецл, обрамлена галереями, а друга -  мае 
овальну форму i обрамлена двома колонадами).

Синтез мистецтв проявляеться у монументашзанд елементiв, якi 
втрачали конструктивну функцiю i ставали декоративними. У планах, 
фасадах бущвель з’являються овальт форми, деталi у виглядi великих 
валют, вщображаеться безперервн1сть руху деталей у п р о ст ^  -  вщ 
горизонтал до вертикалi, вщ iнтер’еру до екстер’еру. Свiтло-тiнь 
пiдсилювало сприйняття. В архiтектурi бароко вражають нелюдськi 
масштаби -  портали, вiкна вдесятеро бiльшi людського зросту, 
використовуються iлюзорнi ефекти -  оптичн1 шюзл. Особливiстю були 
симетричт сходи, незвичайно! форми. Вражае синтез бущвельних i 
паркових робтт, з’являеться цшсний архiтектурний ансамбль палацу та 
парково! архiтектури.

На початку XVIII ст. бароко загасае та перетворюеться у стиль 
«рокайль чи рококо», який мае незначн1 вiдмiнностi. Основн1 елементи 
стилю рокайль -  «завиток» у вах деталях. В архтектур1 Рококо 
з’являеться приватна архиектура королiвських резиденций, де стiни, 
карнизи, вжонш прорiзи пщкреслювались лiпниною, яка покривалась 
позолотою.

В аржтектур1 Класицизму прояви синтезу мистецтв мали 
iсторичну перюдизащю: з’являеться у 1780- 1830 рр. в Гталл, 1спан1!; 
1770-1830 рр. у Францл; 1755-1830 рр. у И меччит; у 1820-1840 рр. в 
Англи. Класика звертаеться до антично! спадщини як до идеального 
взiрця.

Синтез мистецтв в архiтектурi класицизму це використання 
архiтекторами ясних геометричних форм, строго! спiврозмiрностi, 
використання дорогих яюсних матерiалiв (камiння, натуральна 
деревина), стриманого декору. Кольори, якими тдкреслювалось
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естетичне сприйняття об’екту -  зелений, пурпурний з золотим акцентом, 
рожевий, небесно-блакитний. Форми об’екпв завжди симетричт, чiтко 
геометричн1, можуть бути сприйнят з усiх боюв; стiна з тлястрами та 
карнизами, трикутт фронтони; скульптура перед будiвлею, деталi 
симетричт, барельефи у круглих медальйонах, орнаментальт мотиви на 
фасадах; використовуються портали з круглими або ребристими 
колонами з обох боюв. Вiкна -  прямокутно! форми, витягнут доверху, 
дверi -  ф№ ончасп

Ознайомлення, наприклад, з французькою архитектурою 
класицизму Х1Х ст. надае повне уявлення про мистецтво Свропи (Церква 
Женев’еви, яка стала Пантеоном, Трiумфальна арка, церква Ля Мадлен, 
площа Згоди, Малий Трiанон у Париж!).

В архтектур1 Модерну почались прояви апофеозу в с и т ^  
мистецтв (юнець Х1Х ст. -  початок ХХ ст.), що мали iсторичне тдгрунтя 
«Ар Нуво» -  в англшськш, французькш, бельгiйськiй архiтектурi; 
«Югендстиль» -  в тмецькш архiтектурi; «Сецессюн» -  в австршськш 
архiтектурi; <«Шбертн> -  в гталшськш архiтектурi. Найбшьш видатними 
майстрами модерну були Г. Пмар у Францн, Чарльз Маюнтош в Англй, 
А. Гаудi в 1спанн, Гофман в Австрн, В. Орта та А. Ван де Вельде у 
Бельгй, Отто Вагнер та Йозеф Ольбрiх в Австрн.

Синтез мистецтв в архiтектурi модерну прагнув пiдтвердити дух 
стильово! едностi архиектурних, монументальних, скульптурних, 
графiчних тенденцiй. В т  конструктивн1 елементи -  сходи, портали, 
дверi, стовпи, балкони лоджн, еркери художньо оброблялися майстерно 
виконаними деталями. Особливютю було те, що риси синтезу мистецтв, 
проглядалися в у с х  деталях споруд [2]. Форма плашв будiвель -  
пластична. Символiка деталей фасаду стае прюритетною, превалюе 
рослинна тематика. Oтiна в модерн1 теж пластично виражена i 
наближаеться до скульптури, оздоблюеться барельефами, маскаронами, 
розетками, керамтою, майолiкою. Внутрiшнi сходи рiзномаmтноl 
форми. 1нтер'ери мають бути зручними i естетично цiлiсними, 
вщповщати екстер’еру. Штучне електричне освплення мало вплив на 
оздоблення iнтер’ерiв [2].

Висновки. 1сторично склалося таким чином, що поеднання 
архiтектури та монументального мистецтва створювало найвiдомiшi
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CBiTOBi шедеври у Стародавньому Сгипп, Античнiй Грецн, Римi, в часи 
Середньовiччя, Вщродження, при панувант таких стишв, як бароко, 
класика та основного прояву синтезу мистецтва -  в епоху модерна. 
Жодна наступна епоха вже не змогла досягти цих висот. Таким чином, 
декор завжди був характерним для юторичних стилiв на вiдмiну вщ 
сучасних проявiв вщмови вщ елеменпв скульптури, рельeфiв та 
бaрельeфiв, монументально-декоративних панно на фасадах, але 
aрхiтекторiв та дизaйнерiв н1коли не покидае надя на на вщродження 
трaдицiй, особливо в нащональних формах.
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Аннотация

Авдеева М.С.
СИНТЕЗ ИСКУССТВ В  АРХИТЕКТУРЕ ПРОШЛОГО.
В статье рассмотрен синтез искусств в историческом развитии 

архитектуры, его свойства, основываясь на архитектурных, художественных, 
монуменальных традициях исторических стилей прошлых эпох на примерах 
объектов архитектуры. Автором рассмотрены наиболее известные 
классические стили с  позиций синтеза искусств, начиная с  египетской 
архитектуры, заканчивая рассмотрением модерна, как наболее декоративного 
проявления. В ислледовании сделана попытка обобщить многолетний опыт 
человека искусства, который синтезировал в оной личности с  давних времен 
зодчего, художника, графика, живописца, иногда монументалиста, позднее 
дизайнера для создания естетического и функционального здания или 
целостного ансамбля. Было обосновано, что понимание архитетуры совместно 
с другими видами искусства происходило еще с самых давних времен, с момента
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начала формирования человеком среды своего обитания. Одновременно с 
развитием цивилизации начинается понимание красоты, деталей зданий и 
сооружений, то есть, формирование стилей в архитектуре -  совокупности 
характерных черт какого-либо периода развития архитектуры. При 
рассмотрении функциональных задач синтеза искусств внимание было уделено 
не только внешнему образу зданий и сооружений, но и декору интерьеров, 
который детально изучался многими специалистами в области теории 
архитектуры. В статье обоснована целесообразность обобщения особенностей 
исторических стилей с целью глубокого понимания синтеза искусств, а также 
для изучения и популяризации культурного наследия

Ключевые слова: архитектура, стиль, синтез искусств, скульптура, 
живопись, декоративно-прикладное искусство,

Abstract

Avdieieva M.S.
SYNTHESIS OF ARTS IN  THE ARCHITECTURE OF THE PAST.
The article considers the synthesis o f arts in the historical development o f 

architecture, its own, based on architectural, artistic, monumenal traditions o f 
historical styles o f the past on the examples o f architectural objects. The author 
considered the most fam ous classical styles from  the standpoint o f the synthesis o f art, 
beginning with the Egyptian architecture, finishing with the consideration o f modern 
stile, as more decorative manifestations. In the research is made an attempt to 
summarize the long-term experience ofm an o f art, which synthesized in his personality 
from  ancient times architect, painter, graphic artist, painter, sometimes monumentalist, 
later designer to create a natural and functional building or ensemble. It was 
substantiated that the understanding o f Architetury together with other types o f art took 
place from  the earliest times, from  the moment o f the beginning o f human formation o f 
the environment o f his dwelling. Simultaneously with the development o f civilization 
begins the understanding o f beauty, details o f buildings and structures, that is, the 
formation o f styles in architecture-the totality o f characteristics o f any period o f 
development o f architecture. When considering the functional tasks o f the synthesis o f 
arts, much attention was paid not only to the external image o f buildings and structures, 
but also interior decor, which was studied in detail by many experts in the fie ld  o f 
architecture theory. The article on the expediency o f generalization ofpeculiarities o f 
historical styles with the purpose o f deep understanding o f art synthesis, and also fo r  
studying and popularization ofcultural heritage

Key words: architecture, style, synthesis o f arts, sculpture, painting, decorative 
and applied art .
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