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Зміст анотації 

Мета наукового обґрунтування – виявити можливість асоціативного 

взаємозв’язку українського «запльонтаного» живопису та сучасного хорового 

мистецтва на основі національної тематики. У ході роботи встановлено 

мистецькі паралелі у висвітленні образів України між творами сучасних 

композиторів, зокрема Ганни Гаврилець, Валентина Сильвестрова, Вікторії 

Польової, та картинами геніального художника сучасності Івана Марчука. 

У першому розділі досліджено проблему образного осмислення 

дійсності, на основі якої окреслено поняття художнього образу, його роль у 

мистецтві як форми художнього мислення.  

Розглянуто образність сприйняття як одну з найважливіших ознак 

українського менталітету. Окреслено особливості національної ментальності, 

яка закладає основу світовідчуття митця – композитора чи живописця і 

впливає на формування національного стилю, який, базуючись на міцному 

підґрунті традицій, по-різному виявляє себе в різні історичні епохи. 

Виявлено питомі риси української ментальності у проєкції на художню 

образність творів українських митців. 

Окреслено узагальнену характеристику особистісного феномену митця 

та визначено його роль в сучасній культурі, висвітлено поняття творчості, 

творчого процесу, його природи та формування творчих здібностей. 

Розглянуто обдарованість, талант та геніальність як вищий прояв розвитку 

мистецьких здібностей. 

Здійснено огляд наукових підходів щодо визначення структури 

художньо-творчого процесу від зародження задуму і до реального його 

втілення в музичних творах і картинах та виокремлено спільні й відмінні 

риси в процесі їх творення.  

У другому розділі вперше на науковому рівні здійснено аналіз 

життєвого й творчого шляху живописного генія сучасності Івана Марчука із 

застосуванням біографічного, аналітичного та інших методів дослідження. 

Наведено висловлювання митця, які характеризують його особистість, 

бажання творити, самовдосконалюватися, бути особливим, неординарним та 

неоднозначним у судженнях та самовираженнях. Висвітлено унікальну 

техніку живописного письма – «пльонтанізм», що є своєрідною візитівкою 

художника у всьому світі. 



Розглянуто хорову творчість сучасних українських композиторів Ганни 

Гаврилець, Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової, особливості їхніх 

індивідуальних стилів та окреслено національно-духовні образи, які стали 

об’єднавчим аспектом між творами визнаних майстрів живопису та музики. 

Виявлено образно-художні асоціації, що дозволяють використовувати 

митецькі твори у постановці музичного-художнього дійства. 

Ключові слова: художній образ, національна ментальність, художньо-

творчий процес, творчість І. Марчука, Г. Гаврилець, В. Сильвестрова, 

В. Польової, мистецький проєкт.  
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Abstract content  

The purpose of the scientific substantiation is to reveal the possibility of 

associative interrelation of Ukrainian “plaited” painting and modern choral art on 

the basis of national topics. The work establishes artistic parallels in the coverage 

of Ukraine’s images between the works of contemporary composers, including 

Hanna Gavrylets, Valentyna Silvestrova, Victoriia Polova, and the paintings of the 

genius contemporary artist Ivan Marchuk.  

The first section examines the problem of figurative reality understanding, 

which is the base for outlining the concept of artistic image, its role in art as a form 

of artistic thinking.  

It is considered the imagery perception as one of the most important features 

of the Ukrainian mentality. The peculiarities of the national mentality are outlined, 

which lays the foundation of the artist’s worldview – composer or painter and 

influences the national style formation, which is based on a solid foundation of 

traditions, and manifests itself differently in different historical epochs. It is 

revealed the specific features of the Ukrainian mentality in the projection on the 

artistic imagery of the Ukrainian artists works.  

It is outlined the generalized characteristic of the artist personal phenomenon 

and it is defined its role in modern culture and covered the concepts of creativity, 

creative process, its nature, and creative abilities formation. Giftedness, talent and 

genius are considered as the highest manifestation of the artistic abilities 

development. 

It is performed a scientific approaches review to determine the structure of 

the artistic and creative process from the idea origin to its actual implementation in 

musical works and paintings and it is identified the common and distinctive 

features in the process of their creation. 



In the second chapter, for the first time at the scientific level, the life and 

creative path analysis of the picturesque genius of modern times Ivan Marchuk is 

carried out using biographical, analytical and other research methods. It is provided 

the artist's statements that characterize his personality, desire to creation, self-

improvement, to be special, extraordinary, and ambiguous in judgments and self-

expressions. The unique technique of painting is highlighted – “plontanism”, 

which is a kind of the artist calling card all around the world. 

It is examined the choral works of contemporary Ukrainian composers 

Hanna Gavrylets, Valentyna Silvestrova, Victoriia Polova, features of their 

individual styles and it is highlighted the national-spiritual images, which became a 

unifying aspect between the works of renowned painting and music masters. It is 

identified figurative-artistic associations that allow usage of artistic works in the 

production of musical and artistic performance. 

Keywords: artistic image, national mentality, artistic and creative process, 

creativity of I. Marchuk, H. Gavrylets, V. Silvestrov, V. Polova, art project.  
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