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Особливості пошуку нових 
форм і засобів вираження 
в українському мистецтві 
першої половини ХХ ст. 

Анотація. Проаналізовано особливості розвитку 
українського мистецтва початку ХХ століття, зокрема 
процес пошуку нових зображальних форм та акту-
альних засобів художнього вираження. Показано, 
що становлення нової естетики аванґарду відбува-
лося паралельно з формуванням художніх напрямів 
експресіонізму, абстракціонізму, конструктивізму 
тощо. Митці заперечували актуальність класичних 
канонів краси та у свій спосіб шукали нові засоби, 
що відповідали б суспільним і культурним змінам 
часу. Художники-аванґардисти шукають нові форми 
та засоби їх організації, актуалізуючи категорії ком-
позиції, підвищують статус локальних барв і корис-
туються новими формотворчими прийомами. Роль 
митця в контексті культурної революції зростає, його 
покликано винаходити нову образотворчу лексику.
У контексті пошуку нових форм і засобів вираження 
розглянуто окремі напрями аванґарду (абстракціо-
нізм, сюрреалізм, експресіонізм, футуризм) та осо-
бливості їх художньої образності.  Спостерігається 
руйнування традиційних мистецьких форм і синтез 
мистецтв, що найактивніше проявився в театрі.
Зосереджено увагу на колажі  як новому формотвор-
чому прийомі, яким активно користувалися у сцено-
графії (О. Екстер, В. Єрмилов), живописі та скульптурі 
(В. Татлін, О. Архипенко). Творчість українських мит-
ців не лише розвивалася в контексті європейського 
мистецтва того часу, а й подекуди випереджувала 
програмні для аванґарду ідеї.
Бунтарство та епатажність були програмними для 
аванґарду. Митці прагнули активно впливати на маси, 
шокувати та змушувати відмовлятися від звичного та 
застарілого. Візуальний та формальний аналіз творів 
початку ХХ ст. показує своєрідний «діалог» між куль-
турними парадигмами аванґарду та постмодерну. 
Показано, що зміни засобів організації форм і зага-

лом художньої образності мистецтва цього періоду 
заклали шлях до розвитку сучасного мистецтва та 
загалом змінили роль митця в контексті всього мис-
тецького процесу ХХ ст. 

Ключові слова: аванґард, футуризм, формотворення, 
засоби вираження, творчість О. Архипенка, Баугауз.

Постановка проблеми. Дослідження особли-
востей пошуку нових форм в українському 

мистецтві на початку ХХ ст. вимагає аналізу 
різних аспектів формотворення, зокрема змін 
у композиційному укладі, колористиці, ідей-
ному змісті та художній образності, матеріалах 
і техніці творів. Детальний розгляд цих осо-
бливостей дозволить відобразити його вплив 
на сучасні мистецькі процеси.

Аналіз останніх  досліджень і публікацій. 
Тема аванґарду в українському мистецтвоз-
навстві через глибину та широту діапазону на-
укових зацікавлень не втрачає своєї актуаль-
ності. До праць авторитетних дослідників (Д. 
Горбачов, О. Голубець, О. Лагутенко, Р. Яців) до-
даються нові розвідки, що порушують окремі 
питання та аспекти цього мистецького явища.

Мета статті – визначити особливості пошу-
ку нових форм і засобів  художнього виражен-
ня українськими митцями-аванґардистами в 
контексті західноєвропейських культурних і 
мистецьких процесів

Виклад  основного матеріалу. Художні та 
теоретичні пошуки українських митців аван-
ґарду складають важливий елемент світових 
мистецьких процесів. Характерно, що їхня 
творчість вирізнялася новаторською мистець-
кою позицією та філософським світоглядом. 
Митці початку ХХ ст. заклали низку філософ-
сько-теоретичних засад аванґарду, що сприяло 
створенню нових альтернативних поглядів на 
мистецтво та роль митця в суспільстві. Аналізу 
заслуговує творчість митців, що досліджували 
питання взаємодії між твором та глядачем, 
між кольором, формою та простором, статикою 
та рухом. 

Аванґард характеризується запереченням 
репрезентативного зображення, ілюзорної 
перспективи, академічних правил живопису, 
що не узгоджувалися з новими ідеями та  не-
обхідністю перетворення дійсності. На зміну 
класичній естетиці приходять теорії формо-
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творення, що закликають до очищення мисте-
цтва від неактуальних правил. Композиційні 
прийоми організації живописного полотна 
отримують більш виразне звучання, кольори 
наближуються до локальних, робота з матеріа-
лом збагачується за рахунок прийомів колажу, 
монтажу та асамбляжу.

Саме в цей час зростає роль митця в суспіль-
но-культурних процесах. Художники  перебува-
ють буквально в аванґарді революційних змін, 
виголошують маніфести, організовують бун-
тарського змісту події, стають лідерами нової 
культурної епохи. Їм «доручено» говорити об-
разами нової епохи, винаходити нову образот-
ворчу лексику. Постать Василя Кандінського 
цікава нестандартним пошуком ідей та нова-
торським методом їх реалізації. Його теоре-
тична праця «Про духовне в мистецтві» – серед 
фундаментальних у розумінні мистецтва ХХ 
ст., аналізує практику виявлення нових форм, 
розуміння функції митця: «Художник не тільки 
має право, але повинен обходитися з формами 
так, як це необхідно для його ідеї. І необхідним 
є не анатомія або що-небудь подібне, … а тільки 
повна необмежена свобода дій митця у виборі 
своїх засобів» [3]. Саме такі заклики спонукали 
митців до пошуку свободи дій та експеримен-
тів із засобами вираження. У пошуку чистих 
форм автор апелює до використання винят-
ково абстрактних форм: «Завдання художни-
ка-абстракціоніста – розкрити таємничий бік 
речей, і тому не потрібно звертатися до реаль-
них зображень. Кандінський відкидає форми 
«in concreto» за рахунок форм «in abstracto», які 
призначені, за його словами, більше для душі, 
аніж для ока», – підсумовує дослідник абстрак-
ціонізму Девід Морґан [7, с. 247]. 

Категорія абстракції, що прийшла з лексики, 
стала для мистецтва ХХ ст. засобом візуально-
го висловлення, універсальною мовою без кон-
кретного значення, а із суб’єктивним тракту-
ванням. Абстракція як радикальна тенденція у 
розвитку авангарду пов’язана з акцентованою 
концептуальністю та завжди вимагає пояснен-
ня художника та широку інтерпретацію гляда-
цькою аудиторією. Як стверджує Й. Майнгардт: 
«Абстрактна картина своєю композицією арти-
кулює  значення. Чи сприймалися ці ідеальні 
надсвітові значення радше як «звучання» ко-
льорів і форм суб’єктивності (В. Кандінський); 

чи як платонічна ідеальність чистої геоме-
тричної форми, що артикулює чисте сприй-
няття (K. Mалевич), чи як пластичні чинники 
світу (неопластицизм); чи як майже релігійна 
велич…» [6, с. 35].

Жах перед дійсністю – тема творчості екс-
пресіоністів. Початок напряму поклало засну-
вання 1905 р. об’єднання митців «Міст». У гео-
метрично спрощених формах і через  відмову 
від відтворення простору, художники пере-
давали свій жах перед сучасним і майбутнім, 
відчуття власної неповноцінності, беззахис-
ності, фатальності. Митці створювали водно-
час емоційно складні та раціонально спрощені 
картини. Створені в часі війни, голоду, злиднів 
картини часто були запереченням життя, мали 
антиматеріалістичний, бунтарський характер. 
Мистецтво довело, що немає суспільних ви-
кликів, які воно б не побороло, що боротися 
варто і в такий художній/антихудожній спосіб, 
і всякі засоби для цього стануть в нагоді. Така 
практика мистецької декларації актуальна і 
сьогодні.   

Наталія  Янішевська, аналізуючи формотво-
рення в аванґарді, говорить, що «широту вико-
ристання геометричних форм у мистецтві по-
чатку ХХ ст. важко порівняти з якоюсь іншою 
епохою. Твори геометризму як сфери образот-
ворчого мистецтва представляють структурні 
елементи реальності через форми, що віль-
ні від зорової достовірності, та візуалізують 
структурний зв’язок між елементами реально-
сті. Однак, таки не можемо визначати геоме-
тризм як єдиний цілісний прийом формотво-
рення у пластичних мистецтвах. І в малярстві, 
і в скульптурі можна вказати на різний рівень 
геометризації форм» [11, c. 93]. Ще одним ак-
тивним формотворчим прийомом в аванґарді 
є примітивізм, що пов’язано із захопленням 
культурою племен Океанії та народним при-
мітивом загалом. Та чи не найактивніше мит-
ці користуються принципом синтетизму, що 
дозволяв розширити діапазон матеріалів, тех-
нічних прийомів, а головне – розірвати межі 
класичних видів мистецтва, вивільнити мис-
тецтво з рамок і музеїв.

Представники  напрямів мистецтва початку 
ХХ ст., зокрема супрематисти, конструктивісти, 
сюрреалісти, дадаїсти, футуристи, остаточно 
заперечили будь-яку образність у мистецтві, 
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користувалися або чистою формою, або ідеєю, 
утім уже не покладалися на фарбу та полот-
но як основні живописні засоби. Традиційні 
системи цінностей, як і традиційні мистець-
кі практики, не витримують перевірки часом, 
відкидаються і втрачають будь-який сенс. З’яв-
ляються маніфести, демонстраційне, епатажне 
заперечення попередніх естетичних катего-
рій, зокрема мімезису – наслідування природі, 
якому вірно служило образотворче мистецтво 
протягом століть. 

Спостерігається  руйнування традиційних 
мистецьких форм і синтез мистецтв, який у 
той час проявився чи не найактивніше в театрі. 
Першим українським «об’єкто-перформансом»  
Оксана Ременяка називає акцію 1914 р., коли 
група митців – Василь Каменський, Володи-
мир Маяковський і Давид Бурлюк – у Києві в 
міському театрі підвісили догори дриґом ро-
яль, а репліка В. Маяковського «Рояль висить 
тому, що я на ньому грати не буду», викликала 
у публіки бурхливу реакцію [8, с. 197].

Бунтарство  та епатажність були, фактично, 
програмними для аванґарду. Митці прагнули 
активно впливати на маси, шокувати та змушу-
вати відмовлятися від звичного та застарілого. 
Перші абстрактні картини уже провокують 
інтелектуальну співучасть глядача та будять 
його світовідчуття, мислення. Чи не найбільш 
революційним і спрямованим на майбутнє 
напрямом був (в Україні, зокрема) футуризм. 
1912 року Д. Бурлюк разом з О. Кручених і 
В. Маяковським опубліковує маніфест «Ляпас 
громадському смаку», де зухвало вимагає забу-
ти про все застаріле, про глузд і правила. Одно-
думці їздять імперією, читають лекції, висту-
пають перед публікою. Вони використовували 
так званий «футуристичний грим» і епатажува-
ли публіку своїм виглядом. 

Від консервативності академічної традиції 
дуже швидко звільнявся театр. У сценографії 
аванґарду колаж займав чи не найпомітніше 
місце. Його можливостями цікавилися Олек-
сандр Хвостенко-Хвостов, Анатоль  Петриць-
кий, Володимир Єрмилов, Олександра Екстер, 
Борис Косарєв. Також колаж давав можливість 
експериментувати не тільки з кольором і фор-
мою, а й з фактурою, матеріалом, а згодом 

– об’ємом. Так, В. Татлін 1914 p. створює пер-
ші контррельєфи з різноманітних предметів і 

матеріалів, що контрастують за кольором, фор-
мою та фактурою.

У синтетичних композиціях В.  Єрмилова 
бачимо, що його «приваблював блиск металу, 
прозорість скла, тепла волокнистість поверхні 
дерева, вагомість круглої таці і пишна плоть 
свіжого хліба», — як описує колаж «Хліб, таріл-
ка, ніж» (1909) Ольга Лагутенко [4, с. 128]. 

Про експериментальні пошуки О. Архипен-
ка дізнаємося з його теоретичних нотаток, що 
стосувались колажів, але  досліджували питан-
ня, які проявлялися найяскравіше потім у но-
вітніх мистецьких формах, наприклад, у інста-
ляціях, дізнаємося: «Корисним і ефективним є 
застосування матеріалів з різних, зазделегідь 
виготовлених елементів, таких як екран, плас-
тик, фанера з різними фактурами та ін.» [10, с. 
115]. У творчих пошуках художника в 1910-х 
pp. бачимо новаторський підхід до виконання 
творів з уведенням у живописну поверхню чи 
рельєфну форму чужорідних матеріалів і син-
тез в одній роботі полотна, дерева, листового 
матеріалу, фарби, картону, гіпсу, дроту («Жіно-
чий портрет» (1914), «Купальщиця» (1915), скла. 
1920 pоку удостоєний персональної виставки 
на Венеційській бієнале. Експериментуючи 
зі скульптурними формами, О. Архипенко за-
провадив важливу новацію, увівши візуальний 
ефект світла в задум художнього моделювання 
форми.

Попри експерименти та спроби О. Архи-
пенка, які «випереджали час  і нерідко поро-
джували непередбачувану суспільну реакцію», 
художник пробує використовувати у своїх 
композиціях ще один неочікуваний засіб ви-
разності – кінетизм. Як зазначає О. Голубець: 
«Складний механічний пристрій, названий «ар-
хипентурою», був експонований на персональ-
ній виставці художника у галереї Андерсона 
в Нью-Йорку 1928 року … залишився до кінця 
не зрозумілим, але справив значний вплив на 
майбутній розвиток мистецтва» [1, с. 55]. За до-
помогою механізму та руху кольорових стрі-
чок митець створював різні композиції. Це був 
«спеціальний механічний апарат, що уможли-
влював передавання руху, – зазначає Р. Яців. – 
Не сюжет, а зміни стають суттю й першоджере-
лом цього винаходу» [12].

Роман Яців відзначає геніальність О. Архи-
пенка, думки якого інтегрувались у сучасність, 
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бо свого часу «мали  високий коефіцієнт нови-
зни» [12]. Із теоретичних думок митця можемо 
зробити висновки, що його дослідження були 
спрямовані на пошук нових зображальних ідей, 
які синтезували в собі видимі і духовні форми. 
Саме цього він вчив студентів: «Всі форми ви-
димого світу відображають невидимий світ 
духу, що видиме і невидиме міцно пов’язані 
між собою … що стиль складається з особисто-
сті художника, його національного й расового 
характеру так само, як з філософії та духу його 
часу» [5].

Дослідницький характер ідеї, що ґрунтува-
лася на пошуку та зміні форм, сповідував Ка-
зимир Малевич. Його думки були сфокусовані 
навколо власної теорії супрематизму, що ляг-
ла в основу мистецької практики художника. 
Мистецькі погляди К. Малевича суттєво впли-
нули на творчість Ель Лисицького, для якого 
супрематизм К. Малевича став філософією та 
основою його знакової системи. Можна сказа-
ти більше: супрематизм для нього став можли-
вістю створення нового простору та й загалом 
новою ідеологічною системою, що відповідала 
сучасності якнайбільше.

Один з практиків і теоретиків нового мисте-
цтва Курт Швіттерс, як і інші аванґардисти, був 
переконаний у нездатності  натуралістичних і 
навіть умовних форм передати сутність при-
роди. А користь від мистецької освіти вбачав 
лише в умінні синтезувати та компонувати. 
Побутові предмети вперше з’являються в кар-
тинах Курта Швіттерса у 1918–1919 рр. у якості 
кольорових і ритмічних елементів композиції, 
утім, згодом покидають полотна та вибудову-
ються в автономні об’єкти.

Творчий метод «мерц» став для К. Швіттерса 
виявом свободи, а оскільки бідність обмежува-
ла засоби її вияву, то художник шукав матеріал 
для творчості на смітниках. Знайдені перуку, 
мотузку, вставну щелепу, картон, дріт тощо ос-
півував у своїх поетичних памфлетах і статтях. 
«Мерц-продукт» мав синтезувати різні методи 
впливу на глядача та специфіку різних видів 
творчості, він прагнув до синтезу мистецтва 
та нівелювання меж між різними його вида-
ми. Автор трактує термін так: «Слово «мерц» 
означає використання в художніх цілях всіх 
мислимих матеріалів, а в технічному плані – 
принципово рівну їх оцінку. В мерц-живописі 

використовується не тільки фарба і полотно, 
пензлик і палітра, але і всі зорово сприймальні 
матеріали і всі необхідні для роботи з ними ін-
струменти … Колесо від дитячого візочка, сітка, 
мотузка  і вата є такими ж рівноправними фак-
торами, як і фарба» [2, c. 365].

 Цікаво, що у створенні своїх мерц-скуль-
птур він користувався прийомами «скульпту-
ро-живопису» О. Архипенка, захоплюється 
творчістю К. Малевича та Н. Альтмана. Також  
із Ель Лисицьким їх поєднує особиста дружба 
та співпраця – обоє намагалися створити мис-
тецтво, де поезія мала б через графічні засоби 
поєднатися з музикою. Одним з творчих праг-
нень в мистецькому пошуку синтетичного 
мистецтва було створення  мерц-театру, розро-
бив його теоретично для практичного втілен-
ня в майбутньому [9, c. 210].

Предметний асамбляж стає доволі популяр-
ним серед художників-дадаїстів. Макс Ернст у 
асамбляжах «Плід тривалого експерименту I, 
II» та «Об’єкт дада» (1919) використовує  до-
шки, пряжу, коліщатка, газети, фарбу. Також до 
асамбляжу звертаються Франсіс Пікабіа, Ман 
Рей, Ґеорґ Ґросс.

Пошуки нових форм вираження в україн-
ському мистецтві початку ХХ ст. відбувалися 
в контексті загальноєвропейських змін. Ві-
тчизняні митці надихалися новаціями в євро-
пейському мистецтві, але часто ставали пред-
метом наслідувань та захоплень. Відповідно, 
Баугауз (1919–1933 pp.) стала осередком пошу-
ків нових мистецьких форм і засобів виражен-
ня, де синтезували досвід митців, які формува-
ли теоретично-ідейні та формально-естетичні 
практики в мистецтві. Відомо, що педагоги 
Київського інституту та Межигірського кера-
мічного технікуму відвідували Баугауз з ме-
тою набуття нового досвіду. Йозеф Альберс, 
Василь Кандінський, Ласло Моголь-Надь та 
інші представники школи розвивали ідеї кон-
структивізму та абстракціонізму в мистецтві. 
Їхній практичний досвід став фундаментом 
для подальших пошуків предметних форм у 
світовому масштабі. Йозеф Альберс створю-
вав композиції геометричного характеру, в 
яких обдумував співвідношення композицій-
ної частини зображення та відстань глядача 
до неї з урахуванням навколишнього просто-
рового середовища. Для його пошуків фігура 
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людини-глядача була важливим  учасником 
та мірилом при створенні роботи. Дослідник 
Майкл Муравскі зазначає: «Оскільки глядач 
вступає в діалог з картинами Альберса, то ці 
кольорові взаємодії перевищують матеріальну 
форму мистецької роботи… Акт полягає в зміні 
характеру і поведінки, настрою і темпу… Карти-
ни залучають глядача в процес і до розуміння 
зорового сприйняття …що вимагають від гля-
дача різних рішень» [13].

Митці  початку ХХ ст. пропагували активну 
соціальну позицію та особливу поведінку мит-
ця, який мав неодмінно вирізнятися в суспіль-
стві. Провокаційний характер поведінки оби-
рали представники, наприклад, сюрреалізму 
та дадаїзму. А якщо говорити про українське 
мистецьке середовище, то екстравагантною по-
ведінкою часто вирізнялися футуристи (кверо-
футуристи). Дивакувата поведінка, безумовно, 
привертала увагу громадськості. Образ митця 

– сучасного сміливця і дивака – доповнював 
його творчість, був зразком для наслідування 
та захоплення.

Зазначимо, що творчість митців першої по-
ловини ХХ ст., беззаперечно, була джерелом 
інспірацій та пошуків для мистецтва наступ-
них десятиріч. Здійснені зміни заклали шлях 
до розвитку сучасного мистецтва та загалом 
змінили роль митця в контексті мистецьких 
процесів ХХ ст. 

Надихаючись революційним мистецтвом 
аванґарду, художники і надалі намагаються 
відходити від відтворення форм природи, що 
приводить до розвитку мінімалізму, оп-арту, 
нео-гео; віддаляють художника від полотна та 
приводять до поширення живопису дії, акці-
онізму, перформансу, інсталяції та мистецтва 
об’єкта; відсувають на другий план технічні об-
меження та активізують синтез мистецтв і вод-
ночас синтез технічних засобів (світло/звук/
слово/колір/матеріал). А класичні живописні 
техніки отримують як альтернативу широкий 
діапазон експериментальних мистецтв: фарбу 
виливають, наносять совком, ножем, змішують 
з піском чи битим склом тощо.

Висновки. Українське мистецтво ХХ ст. у 
пошуку нових форм вираження зверталося до 
практики аванґарду (зокрема футуризму, ку-
бізму,  сюрреалізму), у міру можливостей вра-
ховувало досвід світових мистецьких практик 

(поп-арт, баугауз), активно експериментувало 
у прагненні витворити оригінальні форми об-
разотворення. Досвід митців був поділений на 
періоди, кожний з яких мав значний вплив на 
розвиток мистецтва в Україні, які потребують 
ґрунтовного дослідження. 

Епоха модернізму (що охоплювала і аван-
ґард) впровадила художні засоби, без яких 
неможлива сучасна естетика та розуміння по-
стмодернізму: «потік свідомості», асоціатив-
ний монтаж, колаж, асамбляж, «вивільнення» 
кольору тощо. Модерністи розвинули поети-
ку «відкритого твору», який залучає глядача у 
творчий процес, активізуючи його сприйняття, 
породжуючи запитання та сумніви. Для модер-
нізму також характерний програмний концеп-
туалізм, згідно з яким основною є ідея, задум 
твору, його концепція і, таким чином, образ-
ність поступається візуально-концептуальній 
сфері та спрямована на інтелектуальну співу-
часть.

Постмодернізм – мистецтво, звернене не в 
майбутнє, а в минуле, зокрема, до історії аван-
ґарду. Теоретики постмодернізму (O. Kремп, 
X. Фостер) доводять пряму спадковість його 
напрямів з критичними аванґардними рухами 
(зокрема, дадаїзмом і сюрреалізмом). Від часу, 
коли аванґард усталився як класика, мисте-
цтво, на яке рівнялися і яке розуміли, поста-
ло нове покоління художників, драматургів, 
режисерів, композиторів, які як послідовни-
ки узаконили найбільш радикальні знахідки 
аванґарду в сфері художньої мови практично 
всіх мистецтв. 

В умовах суспільних змін перед художни-
ками знову і знову постає питання пошуку но-
вих засобів і форм у творчості. Актуалізується 
абстракція не лише як напрям, а метод, прин-
цип реконструкції дійсності, відображення 
внутрішніх змін, що невідповідні соціальній 
реальності. Винятково візуальний та формаль-
ний аналіз творів різних десятиліть ХХ ст. по-
казує своєрідний «діалог» між культурними 
парадигмами, скажімо, аванґарду та постмо-
дерну, через використання простих кольорів, 
ритмічний уклад простих локальних форм на 
площині картини чи конструктивних об’ємних 
побудовах. Можна сказати, що митці ХХ ст. ко-
ристувалися відкриттями аванґардистів у фор-
мотворенні та колористиці. Універсальність 
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формотворення ще раз  продемонстровано ді-
яльністю напрямів мінімалізм, постживопис-
на абстракція, пресіжинізм, акціонізм, поп-арт 
у другій половині ХХ ст. та в епоху постмодер-
нізму, в мові кіно та медіамистецтва загалом. 
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Specifics of the development of Ukrainian art during 
the beginning of the XXth century and the process 
of the search for new forms and means of artistic 
expression are analyzed. The article demonstrates 
that the becoming of the new aesthetics of the 
Avant-Garde took place in parallel with the formation 
of artistic movements such as expressionism, 
abstractionism, and constructiveness. The artists 
denied the classical canons of beauty and sought new 
means of expression in painting, which would fulfill 
the social and cultural meaning of time. The avant-
garde artists were looking for new forms and ways 
to organize them, using categories of compositions, 
emphasizing the status of local colors and practicing 
new form-creating approaches. The role of an artist 
rises in the context of the Cultural revolution, artists 
should invent a new visual vocabulary.
In the context of searching for new forms and of 
expression, certain directions of the Avant-Garde 
(abstract art, surrealism, expressionism, futurism) and 
the specifics of their artistic expression are explored. 
The destruction of traditional art forms and the 
synthesis of art that is most active in the theater are 
observed.
The article emphasizes  on collage as a new form of 
creation, which was actively used in scenography (O. 
Exter, V. Yermilov), in painting and sculpture (V. Tatlin, 
A. Arkhypenko). The creativity of Ukrainian artists not 

only developed in the context of European art of the 
time, but also went far beyond the programmatic 
ideas of the Avant-Garde.
Rebellion and outrageousness were, in fact, a manifest 
for the Avant-Garde. The artists wanted to influence 
the masses, to shock and to make them abandon the 
usual and the outdated. Visual and formal analysis 
of works of the early XXth century shows a kind 
of "dialogue" between the cultural paradigms of the 
Avant-Garde and the Postmodern. It is shown that 
changes in the means of organization of forms and in 
general the artistic imagery of art of this period laid 
the path to the development of contemporary art and 
in general changed the role of the artist in the context 
of the entire artistic process of the twentieth century.

Keywords: Avant-Garde, futurism, form-creation, 
means of expression, A. Arkhypenko' creativity, 
Bauhaus.


