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Вступ  

Сьогодні живопис більше не виконує роль, яку відігравав в культурі 

раніше. Звільняється місце новим формам образотворчого мистецтва, але 

образи, які створюються за допомогою полотна, пензля і фарб не вичерпали 

свій ресурс. Жага творчості в живопису залишається, процес творення і 

пошук нового тривають. Збереглося найцінніше в мистецтві – індивідуальний 

почерк, індивідуальне бачення, індивідуальна концепція. Така яскрава 

індивідуальність, як Олександр Миколайович Белянський – професор, 

заслужений діяч мистецтв України, живописець і педагог, член НСХУ, є 

одним з представників класичного живопису, який підтримуює його цінність 

в розвитку особистості людини. 

Актуальність теми дослідження курсової роботи пов'язана з 

розвитком професійного українського живопису, такого необхідного 

сьогодні – в час відродження культури народу. Одною з основних проблем 

сучасної художньої освіти є тенденція до зниження рівня фахової 

майстерності випускників навчальних закладів.   До того ж в наш час знову 

набуває сили питання про необхідність академічної школи в мистецтві, а 

враховуючи  результати  педагогічної діяльності професора О. Беляньского, 

викладача кафедри рисунка НАОМА дослідження його педагогічних методів, 

що виявляються у передачі досвіду від вчителя до учня, важливі для 

розуміння розвитку і формування сучасної мистецької освіти в Україні.  

Приймаючи до уваги творчі досягнення О. Белянського, які описувалися в 

багатьох періодичних художніх виданнях України та зарубіжжя, альбомах-

каталогах колективних і персональних виставок, виникає необхідність більш 

детального дослідження та систематизації його творчості. 

Об'єктом дослідження є творчість Олександра Беляньского та його 

педагогічна діяльність. 

Предметом дослідження є аналіз картин, етюдів, малюнків, начерків 

Олександра Белянського, підходів до їх створення, композиційних 
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особливостей, аналіз ряду композиційних художніх прийомів і засобів для 

забезпечення гармонійного зв'язку та сприйняття робіт та досягнення їх 

найбільшої художньої виразності. Також предметом дослідження є 

педагогічні методи художника в галузі, рисунка та композиції. 

Метою роботи є вивчення творчості О. Белянського, виявлення 

особливостей, засобів, які він використовує для посилення художньої 

виразності своїх робіт, розкриття його педагогічних принципів.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

- виявити джерельну базу, що стосується аналізу творчості  

О. Белянського ; 

- дослідити становлення  митця, виявити факти що вплинули на вибір 

творчого шляху; 

- визначити та охарактеризувати періоди його творчості, жанрову 

спрямованість; 

- проаналізувати  педагогічну діяльність О. Белянського;  

- загально окреслити проблематику стану сучасного мистецтва та 

показати вклад О. Белянського в підвищення рівня майстерності 

молодих художників. 

Методами дослідження для розв’язання поставлених завдань є: 

теоретичний аналіз наукових літературних джерел, дослідження, 

узагальнення, спостереження, порівняння та конкретизація. Загальну 

інформацію про розвиток та стан сучасного мистецтва було отримано з 

першої книги п’ятого тому видання «Історії української культури» – 

«Українська культура ХХ – початку ХХІ століть», та п’ятого тому видання 

«Історія українського мистецтва» – «Мистецтво XX століття». З метою 

виявлення особливостей історико-культурних процесів та розвитку 

мистецтва з 1970-х рр. до сьогодення були розглянуті статті у другій книзі 

видання «Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст.». 

Інформацію стосовно проблем розвитку сучасного українського живопису  
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отримано у журналах Art Ukraine, Art News Ukraine, та Fine Art, а також з 

матеріалів Круглого столу учасників проекту «Живопись сейчас: московская 

и петербургская школа». Для розгляду педагогічної системи академії 

мистецтв, та педагогічних методів художників-педагогів: О.Лопухова, В. 

Гуріна, Л. Вітковського, Т. Яблонської було розглянуті 19, 21 та 23 випуски 

наукового збірника «Українська Академія мистецтва». Для розгляду 

педагогічного методу З. Лерман – 59 випуск  журналу «Магістеріум», та 

книга Ялкута Селима «Мир Зои Лерман».  Про особливості педагогічного 

методу  О. Белянського автор дізнався з 17 випуску «Українська Академія 

мистецтва» та навчально-методичних публікації самого художника – 

педагога: навчальний посібник  «Короткочасний рисунок Майстер-клас», та 

«Композиція. Рисунок. Картина».  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків та ілюстрації. Список 

використаної літератури включає 26 позиції. Робота виконана на 57 сторінках 

друкованого тексту 

.  

http://ru.duh-i-litera.com/book_author/yalkut-selim/
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Розділ 1. Огляд літератури, що стосується вивчення творчості 

О. Белянського 

Професор Олександр Миколайович Белянський – заслужений діяч 

мистецтв України, відомий український живописець та педагог – 

інтелектуальний та емоційний майстер з особливим почерком.  

Розглядаючи літературу, що стосується вивчення творчості О. 

Белянського та її вплив на сучасне українське мистецтво можна зазначити, 

що ця тема малодосліджена. У п’ятитомних виданнях «Історія української 

культури» [6], та «Історія українського мистецтва»[7] жодного слова нема 

про професора О. Белянського. Література, присвячена О. Белянському, 

зводиться до статей у таких газетах як News From Ukraine [19], таких 

журналах як Fine Art [1,62–63], альбомах-каталогах колективних і 

персональних виставок, наукових збірках та енциклопедії «Мистецтво 

України», але й там досить побіжно висвітлюється його творчість, не 

вдаючись до її аналізу.  

В газеті News From Ukrain 1988 року [19] у статті «Кут зору» автор 

Сергій Сулименко чітко характеризує портрет Олександра Белянського 

двома поетичними рядками Павла Когана. Він досить ясно вказує на те, що у 

своїй творчості художник віддає перевагу кутам ніж овалам, саме 

використання достатньої кількості кутів придають більшості робіт О. 

Белянського суворість, строгість і, навіть, жорсткість.   

У виданні 2010 року «Мистецький Олімп», яке представляє світу 

відомих особистостей в галузі культури і мистецтва є стаття, в якій стисло 

розглядається один з напрямків творчості О. Белянського – нефігуративне 

мистецтво. Стаття у журналі Fine Art [1,62–63], майже повністю повторює 

статтю у «Мистецькому Олімпі». 

Частіше за все, згадування про художника зводиться до демонстрації 

робіт (літературно- художній та громадсько- політичний збірник, «Київ»[8], 



7 

альбоми-каталоги Fine Collection of Ukrainian Contemporary Oil Paintings [21, 

с.34-39], та багато ін.), короткої анотації, або узагальненим поданням про 

його творчу та методичну діяльність.  

Існують статті самого О. Белянського, які були надруковані у таких 

журналах як «Образотворче мистецтво», але усі вони стосуються інших 

митців, колег художника.  

Найбільш цінним є навчальний посібник для студентів вищих художніх 

навчальних закладів, який створив сам художник. Посібник побудовано на 

основі власного майстер-класу. В ньому він розгорнуто та наочно демонструє 

етапи створення короткочасного рисунку, розкриває його значення в 

створенні елементів художнього стилю [2].  

Дивно, що особистістю О. Белянського ще ніхто не зацікавився 

настільки, щоб присвятити йому монограму.  Автор цієї роботи вважає, що 

Олександр Миколайович вартий того, щоб затримати на ньому свій погляд. 

Ризик полягає у тому, що якщо втратити час, то інформацію доведеться 

збирати по частинах, через інших, нехай близьких, але все ж таки інших 

людей, тоді як зараз можна отримати чимало відомостей про реальне життя 

художника, про його творчість, думки та переконання спілкуючись з ним 

особисто.  

Можливо, таке поверхове ставлення до особи митця в деякій мірі 

спровокував і сам художник, який не приділяє серйозної уваги багатьом 

своїм роботам. Крім того, більшість робіт раннього періоду втрачена, що 

ускладнює аналіз початкового етапу діяльності митця. А між тим вивчення 

особистої творчості та педагогічних методів одного з представників 

класичного живопису надзвичайно показові для вивчення особливостей 

розвитку вітчизняної художньої школи. 
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Розділ 2.  Період становлення О. Белянського   

2.1. Вибір творчого шляху 

Найбільш цікаве уявлення про життєвий шлях художника дають його 

філософські роздуми над автобіографією, які Олександр Миколайович 

написав до свого 50-тиріччя. Як і в своєму живопису Олександр 

Миколайович розставляє акценти, в автобіографії художник акцентує увагу 

на тому, що вважає найважливішим у своєму житті – сім'ї: мамі Ганні 

Денисівни Кузнєцової , бабусі Ксенії та діду Денису Алімовичу Кузнєцову.  

Олександр –  старша дитина у родині, крім нього у Ганни Денисівни 

була ще дочка Тетяна  та син Ігор. (Додаток А) Його дід (з розповіді 

двоюрідного брата художника – Павла Олексійовича Кузнєцова) був 

майстер-мебляр, різьбяр по дереву, послідовник стилю Андре-Шарля Буля 

(1642-1732). Примітно те, що людина без спеціальної освіти робила меблі 

починаючи від власноручних креслень і закінчуючи складанням виробів. 

Мати О. Белянського – Ганна Денисівна була стенографісткою, і, мабуть, 

мала сильний вольовий характер. Про це говорить хоча б той факт, що при 

неповній середньій освіті вона володіла кількома мовами. У розмовах 

Олександр Миколайович часто приводить мудрі цитати матері, в його 

спогадах мало сентиментальності, але завжди присутнє почуття глибокої 

поваги до неї.  

У перших класах Луганської початкової школи діти отримали завдання 

намалювати яблуню. В той день Олександр Белянський не зміг отримати 

вищу оцінку за свою роботу, як його однокласник. Але не в задиристому 

характері Олександра було з цим змиритися. Спочатку малювати йому 

допомагала мама, незабаром у хлопчика виявилися здібності до малювання і 

тоді вітчим умовив матір відправити Олександра в художню школу в Київ. 

Ця подія повернула вектор життєвого шляху майбутнього художника в бік 

образотворчого мистецтва. 
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2.2. Навчання в київській художній школі імені Т. Г. Шевченка  

З 20 років ХХ ст., тобто з часів формування центрів мистецької освіти в 

Україні головними центрами образотворчості лишався Київ, Одеса, Харків і 

Львів. Одеса мала свої особливості – вона поставала своєрідним втіленням 

діалогу цивілізацій. Завдяки віддаленню від центру, навіть за радянських 

умов Одеса являла собою вільне місто. Тому процеси розвитку нового в 

мистецтві активізувалися завдяки певній атмосфері,  що цьому сприяла. 

Одеську школу відрізняла романтика, медитативність, символізм. Митці 

одеської групи сповідували споглядальне відношення до дійсності, їх 

об’єднував пошук нових виражально-зображувальних засобів в мистецтві, 

пов’язаним з чуттєво-колірним сприйняттям дійсності, внутрішньою 

свободою. Особливе місце одеська школа посідала у сфері нефігуративного 

мистецтва. 

Київська школа була щільно пов’язана з місцевим Художнім 

інститутом, а відтак і з його традицією академічного (реалістичного) 

виховання. Але і тут мистецьке спрямування розвивалось як певний пошук 

модерного стилю, нових художніх засобів. Тому Київ став одним з центрів 

нонконформістської культури, у межах якої відбувалося відкрите 

протистояння естетик – ідеологічної та формалістичної [15,50–65 ]. 

На розвиток та формування О. Белянського як митця більшою мірою 

вплинули саме ці дві мистецькі школі – Київська та Одеська.  

У 1963 р. тринадцятирічний Олександр з матір'ю приїхав у Київ. Тут 

він вступив до Київської Художньої середньої школи імені Т.Г.Шевченка, 

яка має багаторічну історію. Вона відкрилась ще до війни, у 1937-му, 

спочатку була розташована в будинку на вулиці Володимирській, 2, потім — 

на третьому поверсі приміщення Художнього інституту на Смирнова-

Ласточкіна, потім на Герцена, з 1968-го і донині — на вулиці Жамбила 

Жабаєва (Кузьминська), 4. Від 22 січня 1968 року Київську художню 

середню школу імені Т.Г.Шевченка було реорганізовано в Республіканську 
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художню середню школу імені Т.Г.Шевченка (РХСШ), а з 10 червня 1993 

року учбовий заклад має назву Державна художня середня школа імені 

Т.Г.Шевченка (ДХСШ).  В 1963 році школа знаходилася на Герцена та була  

унікальним навчальним закладом для найобдарованіших дітей . Директором 

був Олександр Федорович Музика. Завдяки його енергійному керівництву 

школа процвітала та нарешті отримала своє приміщення за нинішньою 

адресою [22].   

Художня школа визначила долю таких видатних однокласників 

Белянського, як  Сергійя Георгійовича Якутовича – народного українського 

художника, графіка, книжкового ілюстратора, лауреата Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка, члена Національної спілки художників 

України, члена-кореспондента Академії мистецтв України; художника - 

гиперреаліста Сергія Миколайовича Базилєва – Члена Спілки художників 

СРСР, учасника понад 100 виставок в Росії та за кордоном; художника-

сюрреаліста Євгена Гордиец – члена Спілки художників СРСР, з яким 

Олександр Белянський мав особливо дружні стосунки. 

З теплотою згадує Олександр Миколайович свого шкільного вчителя. 

викладача  рисунку, живопису та композиції – художника Литовченко Бориса 

Олександровича, з яким О. Белянський спілкується й досі.  Художню освіту 

Борис Литовченко розпочав в Одеському художньому училищі, а потім 

продовжив навчання у Київському художньому інституті. Основи 

живописної «одеської школи» які в першу чергу отримав Литовченко, були 

відзначені ще І. Рєпіним. Видатний живописець охарактеризував вихованців 

Одеського художнього училища (заснованого у 1865 р. під назвою «Школа 

рисування та креслення Одеського товариства образотворчих мистецтв і 

музики»), як «талановитих колористів із тонким почуттям форм» [ 5, с. 7]. 

Отже, і Борис Олександрович зачаровує своїми роботами, які наскрізь 

пронизані повітрям, сонячним світлом та соковитим колоритом. Шкільний 

вчитель один з перших захоплює Белянського  вільною манерою письма, з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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використанням живих, динамічних мазків та віддачею переваги свободи у 

використанні колориту. 

2.3.  Навчання в київському державному художньому інституті  

У 1970 році Олександр Миколайович вступив до Київського 

державного художнього інституту на факультет живопису. Інститут мав 

власні традиції, свою роками вироблену школу, яка дала Україні цілий ряд 

видатних живописців, скульпторів і графіків. Одногрупниками Олександра 

Миколайовича, який, до речі, був старостою їхньої групи, були такі 

художники, як Володимир Пантасенко, Геннадий Олимпиюк, Ирина 

Лисенко. Ім'я ще одного одногрупника Белянського – Василя Миколаєва 

добре відомо рязанським цінителям живопису. Зараз Миколаєв є 

заступником голови правління регіонального відділення Союзу художників 

Росії. Одним з кращих друзів Олександра Миколаєвича в інституті був 

Дмитро Барановський , який згодом став – професором живопису, 

єрусалимським художником одним з організаторів Об'єднання професійних 

художників Ізраїлю, автором найкращої, на думку директора Інституту-

музею Храму в Старому місті, серії багатометрових стилізованих полотен на 

танахические сюжети в Музеї Храму. Стилем Дмитра Барановського – був 

стиль майстрів класичної школи, якою можна оволодіти лише завдяки 

фундаментальній професійній освіті [24]. 

В педагогіці КХІ і тоді відбувалися інтенсивні пошуки можливих 

шляхів підвищення рівня мистецької підготовки майбутніх фахівців. В 

структурі факультету були й залишаються навчально-творчі майстерні, які 

очолюють визначні майстри образотворчого мистецтва, покликані 

забезпечувати індивідуальну фахову підготовку студентів на основі 

вітчизняної освіти та з орієнтацією на європейські стандарти.  Злагоджена 

діяльність колективу кафедри, їхній спільний досвід та традиції, тісна 

співпраця у навчально-виховній, творчій і науково-методичній роботі — є  

фундаментом в підготовці мистецьких кадрів високого рівня. 
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В Київському інституті викладали кращі митці України, високі 

професіонали, що мали широкі знання і хист до педагогічної роботи. О. 

Белянський потрапив до майстерні,  видатної Тетяни Нилівни Яблонської, 

яка одразу зазначила, що «хлопець  має природнє відчуття кольору».  

Тетяна Нилівна створила свій стиль у живописі. Вона вміла підкорити 

арсенал пластичних засобів максимально повному втіленню задуму. 

Художниця постійно перебувала у стані пошуку якнайвиразнішої художньої 

мови, нових пластичних вирішень, створювала полотна зі складною 

тональною розробкою, рельєфною фактурою. [26]. Тому і своїм колегам 

викладачам Т. Яблонська казала: «Необхідно навчити вчитися». Коли 

художник починає вважати, що він вже всьому навчився — його творча 

невичерпність зупиняється. Але якщо він постійно внутрішньо живе в 

антитезі із самим собою, вчиться, шукає нові шляхи, рішення — тоді він 

живий, йому цікаво…» [20, с. 172 ] 

Провідним в педагогічному методі Т.Яблонської був принцип – 

«напрям головного удару». Вона щодня вміла визначити головне, а решту – 

відсунути [17, с. 71.]. Цей принцип головного удару станет одним з головних 

і у її учня – О. Белянського. 

У 1973 році О. Белянський перейшов з майстерні Т. Яблонської до 

навчально-творчої майстерні станкового живопису українського художника 

професора Олександра Михайловича Лопухова (1925—2009), У 

педагогічному методі вчителя-митця так само можна простежити вплив на 

становлення особистості Олександра Миколайовича.  

Вже у 1974 році у своїй студентській роботі (Рис. 2) О. Белянський 

демонструє засвоєння основоположних принципів конструктивної побудови 

та скрупульозне вивчення  анатомії людського тіла. 

У власній викладацькій діяльності О. Лопухов розвинув традиції 

вітчизняної реалістичної школи живопису, перейняті у її корифея О. 
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Шовкуненка (1884—1974) . Олександр Михайлович нагадував студентам, що 

його вчитель навчався у Петербурзькій академії у професора В. Савинського 

(1859—1937), котрий був улюбленим учнем і послідовником славетного 

педагога П. Чистякова (1832—1919). Характерними рисами методу О. 

Шовкуненка, успадкованими від В. Савинського, були висока культура 

малюнка, строгість у побудові конструкції, чіткість мазка. Цим він хотів 

підкреслити, що як керівник майстерні продовжує академічні методи 

реалістичного напрямку. [10, c. 28]. 

З другого боку основою творчого методу О. Лопухова в галузі рисунка 

стали настанови його вчителя з цього фаху К. Єлеви (1897—1950) — одного 

з перших студентів УАМ, котрий навчався у М. Бойчука, а отже, на відміну 

від О. Шовкуненка, отримав зовсім інший, аніж у Петербурзькій академії, 

мистецький вишкіл. Адже методика М. Бойчука, який свого часу отримав 

освіту в навчальних закладах Кракова, Мюнхена та Парижа кардинально 

відрізнялася від класичної академічної методики [10, c. 29]. На думку Остапа 

Ковальчука, саме цей факт і став вирішальним у його педагогічній 

діяльності: орієнтація на конструктивне та лінійне відтворення натури. І хоча 

у своїй творчості він відійшов від бойчукізму, проте використовував 

аналітичний підхід до створення декоративними лінеарними засобами чіткої 

конструктивної форми. Отже у власній педагогічній практиці О. Лопухов  

спирався на методику свого вчителя К. Єлеви, а саме: на вивчення 

конструкції натури та моделювання форми за допомогою лінійного малюнка. 

Головною у педагогічному методі О. Лопухова була позиція, що 

правий той педагог, який не нав’язує молодому художникові свій метод, а 

спрямовує його на власний і зовсім не прямий твердий шлях [10, с. 31]. 

Перевагу саме лінійного конструктивного малюнка, роздільного 

широкого мазка, характерного для О. Лопухова, перейняв і вніс до власного 

арсеналу художніх засобів і Олександр Белянський. Яскравість колориту, 

звучність тонів іноді стають визначальними і для його живописних полотен.  
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Неабияка роль в вихованні молодого художника належить і педагогам 

Василеві Івановичу Гуріну  та Леву Івановичу Вітковскому (1931-2008).   

У різні періоди  і Л. Вітковський, і В. Гурін, були асистентами 

професора О. Лопухова. Л. Вітковський, як і О. Лопухов, навчався у 

майстерні О. Шовкуненка. Звісно, їхні педагогічні методи частково були 

продовженням методів О. Лопухова, проте кожен з вищезгаданих викладачів 

також вносив індивідуальні риси до загальних принципів навчання у 

майстерні. Так, Л. Вітковський велику увагу приділяв викладанню рисунка, і 

його застосуванню у роботі над живописними творами. Лев Іванович 

розпочинав частіше з плями, і коли студент не міг впоратися з композицією, 

казав: «Візьми абстрактну пляму, як на палітрі буває, а потім придумаємо до 

неї сенс, настрій, стан» — тобто йшов від абстрактної форми до конкретної 

ідеї, бо під закомпоновану локальну схему не важко знайти ідейне 

вирішення. А якщо рухатись від ідеї – то можуть минути й місяці, поки 

визначиться відповідна задумові схема. В композиційну схему необхідно 

влити життя через живопис, інакше вона залишиться оголеним каркасом [20, 

с. 169].  

В. Гурін як представник молодшого покоління, що сформувалося в 

1960-ті роки, привніс певні новаторські підходи у формальні принципи 

роботи [10, с. 33]. На думку В. Гуріна фундаментом для майбутньої картини є 

композиція. Потім розкриваються такі складові композиції, як кольорова 

гармонія (вальор, гармонія теплих і холодних тонів, гармонія перетинання 

кольорових плям), співвідношення світлого й темного, гармонія через 

колорит, досягнення цільності через тон. Але, нажаль, у ті часи не 

приділялась увага формальній стороні композиції, навіть кафедри композиції 

в інституті не існувало, тоді заборонялося навіть згадувати про формалізм, 

про композиційне рішення через пляму тощо. 

Василь Гурін навчався у Миколи Писанка (1910 – 1996). Педагог 

навчив його розумінню абстрактної форми, яка діє на людину, наукової 
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побудови колориту (мистецькі школи Веласкеса, Рембрандта по-науковому 

ставилися до цього питання) [20, с. 169].) М. Писанко пояснював це 

афоризмами: «Король — червоне, свита короля — менш активні теплі, а 

протилежне — королева та її свита — холодне». З цього починається 

живописна пластика: червоний та інші теплі збираються в одну пластичну 

форму, а в холодних пластика протилежна. Тобто починається пошук 

формальної пластики, а саме — пластики теплих та холодних кольорів, 

пошук їхньої взаємодії [20, с. 170]. Тому Василь Гурін вважає, що першим 

етапом в роботі над етюдом  є вибір колірного рішення.  

В свою чергу на думку В. Гуріна, одним із головніших у живописові є 

тон, тому педагог  наголошував на необхідності пошуку багатьох варіантів 

композиції, тобто пошуку одного і того ж композиційного малюнка через 

різну тональність, тепло-холодність; пошуку рівноваги або співвідношення 

білого й темного, теплого й холодного. Таким чином він спонукає поступово 

наблизитись до кінцевого варіанту картини через раціональне мислення. 

Велике значення для виховання мистецької культури учня В. Гурін 

придає аналізу класичного мистецтва. Але найважливіше та й найскладніше – 

це не зробити собі подібного. Жоден великий вчитель не навчить, як стати 

дійсно справжнім художником. «Справжній художник — це талант, це те, що 

дав йому Господь Бог. Щоб бути художником, не слід повторювати інших — 

повинна бути тільки твоя суть.» [20, c. 172] 

«Шикарний живописець» (як називає її Олександр Миколайович) та 

педагог Тетяна Миколаївна Голембієвська намагалася прищепити своїм 

учням тонку живописну культуру, образність і поетичну насиченість в 

передачі живописних образів, вміння передати мистецькими засобами 

своєрідну поезію рідної землі. Вона сама широко використовувала 

можливості кольорових градацій. Олександр Миколайович згадує, як одного 

разу Тетяна Миколаївна поправила його роботу над оголеною натурою: 
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– Підійшла, – каже О. Белянський, – розвела якись брудний розчин, та 

пройшлася по натурі. Потім підкреслила губки, очі і сказала: "Більше не 

чіпаю". Та потрібний ефект був досягнений. 

З найбільшою теплотою, виділяє Олександр Миколайович свого 

улюбленого вчителя – Лерман Зою Наумівну (1934 – 2014). Дивовижна добра 

людина, художник з вишуканою багатогранної душею, Зоя Наумівна 

створила свій загадковий чарівний мальовничий світ. У її малюнках та 

живописних фантазіях завжди відчутний могутній темперамент художньої 

особистості, поєднаний з легкісттю, граціозністтю малюнку, вишуканим 

гротескним загостренням будь-якого образу, а головне – її твори 

випромінювали доброту та світло.  

 У створенні святково-епічної атмосфери полотен провідна роль 

належала кольору. Колорит полотен втілював не лише емоційну атмосферу 

події – він був основним інструментом, що перетворював буквальний сюжет 

у розгорнуту образну метафору. Колір розкривав тему твору. В основі 

творчості З. Лерман – ремесло, школа. Без них вона не могла би так 

артистично втілювати власний світогляд та вишуканий духовний світ. [16, 

с.63].  

 Як викладач Зоя Наумівна вміла «витягнути» з учня розуміння, щоб 

побачити самого себе, включити у власний процес. Вона завжди знаходила і 

підтримувала талановитих людей. У неї був свій стиль: вона ніколи ні на кого 

не тиснула. Тетяна Яблонська була не єдиною, хто просив Зою дати оцінку 

своїм роботам. З. Лерман слухала, дивилася, підказувала, якщо просили.  

. [18, c. 218 ] 

Найбільш повно суть педагогічного методу Зої Наумівни Лерман 

виражає її висловлювання: «Нужно вовремя дать совет, если попросит, но 

именно совет, а не указание, только так, а не иначе. Может, его собственный 

ход лучше. И вместе с тем нельзя дать заблудиться. Не торопить, не 
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пережимать, дать самому подумать. Очень важен первый результат. Если он 

удачен, это дальнейший толчок в работе». 

Згадує Олександр Миколайович і Шаталіна Віктора Васильовича (1926 

– 2003 р.р ) – художника і живописця – пейзажиста та майстра жанрової 

картини на військову і революційно-патріотичну тематику. Хоча Віктор 

Васильович і не був безпосереднім педагогом О. Белянського, але мабуть 

відчував симпатію до учня О. Лопухова  та неодноразово і відчутно 

допомагав молодому художнику. Суттєво допоміг Віктор Васильович  в 

роботі над картиною «Маївка». У О. Белянського не виходило «покласти» 

воду, вона неначе перебувала вертикально. Тоді В. Шаталін сказав: «Один 

човен до берега». «Я  послухав, зробив човен, пару очеретів біля берега –і 

вода лягла» згадує художник. А коли Олександр Миколайович за півтора 

місяця написав свою роботу «Ленін» (236 х 240 см) Віктор Васильович 

підказав зробити сходинку за Влодимиром Іллічем, яка внесе горизонталь у 

картину, створить рух та відсуне задній план. Більш того саме В. Шаталін 

зауважив, що не вистачає передній фігури, і тоді О. Белянський  вводить в 

передній план хлопчика з газетою. В результаті – картина змогла гідно 

зайняти головне місце в центральному музеї Леніна.  

Отже еволюція О. Белянського як митця відбувалася в академічно-

реалістичному спрямуванні. Мистецька школа Київского художнього 

інституту методично підготувала молодого художника – через вміння 

малювати, писати, компонувати – до створення картини, вищої точки 

мистецької освіти й творчої самореалізації.  

І все ж не слід перебільшувати значення школи, ремесла, розрахунку та 

застосування правил. Самі по собі вони можуть імітувати мистецтво, але не 

створювати його; намір та техніка майструють лише «каркас» роботи, на якої 

повинна нарости справжня творчість. Чужий досвід може означати багато – і 

все-таки не більше, ніж «розбудити», «наштовхнути», допомогти «розв'язати 

руки». Не можна прийти до художнього результату працею, не можна і без 
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праці. У О. Белянського видатні здібності відкрилися з придбанням досвіду у 

школі та інституті і зрештою сформували навички.  

Розділ 3. Життєвий і творчий шлях Олександра Белянського 

3.1. Ранній період творчості.  

У 1976 р. Олександр Миколайович Белянський закінчив Київський 

художній інститут. З цього моменту у молодого художника починається 

період інтенсивної творчої праці – своєрідної «школи життя».  

Одразу після закінчення інституту Олександр Михайлович Лопухов 

допомогає О. Белянському зробити всесоюзну виставку у Москві, а потім у 

Вільнюсі. У 1980 р. О. Белянський пише 13 робіт для мистецького фонду, та 

стає членом спілки художників України. 

Пізніше молодий художник  займається оформленням виставок, 

громадських будівель, виконує масу державних замовлень (серед них і 

«Ленін» про якого згадувалося раніше), таких як чотирьохметрове полотно 

для будинку культури, або портрети до музею медицини, або величезні 

розписи у будинку культури та ін. (Рис.3, Рис.4, Рис.5) Міністерством 

культури та мистецтв України були придбані та передані музеям України 

наступні твори:  

— "Міжнародний табір «Супутник», 1985. Стахановський історико-художній 

музей, 2000 р.; 

 — «Майовка на Дону. 1912 р.», 1988 р. Вінницький художній музей; 

 — «Натюрморт в інтер'єрі», 1980 р. Херсонський обласний художній музей 

ім. О.О.Шовкуненко; 

 — «Полудень», 1989 р. Яготинський краєзнавчий музей; 

 — «Час жити», 1990 р. Черкаський художній музей; 

 — «Зелений пейзаж», 1992 р. Луганський художній музей; 

 — «Портрет Т. Г. Шевченка», 1992 р. Дирекція художніх виставок України 

(тимчасово в Посольстві України на Кубі), та ін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Характерною для цього періоду є така робота, як «Натюрморт в 

інтер’єрі» (Рис. 6).  Картина побудована на поєднанні теплих вохристих тонів 

з глибокими щільними коричневими відтінками тіней. Колорит натюрморту 

чудово передає м’який теплий розсіяний світ штучного освітлення. Світлове 

наповнення простору повністю підпорядковане створенню ефекту затишку. 

Цей ефект комфорту посилює і розкішний самовар у центрі композиції. 

Художник набирав фарбу з тюбика та робив розтяжку мастихіном. Таким 

чином виходив виразний динамічний мазок, що оживляє статичність 

композиції, та підкреслює основний емоційний тон картини – інтер'єр 

затишного житла, але наповненого повсякденністю – швидке чаювання на 

консолі в умовах шаленого ритму сучасного життя.  

Треба зазначити, що автор даної роботи не згоден з автором статті «Кут 

зору»  Сергіем Сулименко, який характеризує О. Белянського, як майстра 

прямих та гострих кутів (см. вище). Різки фігури О. Белянського завжди 

пом’якшені щиро обдарованими природою жіночими формами, витонченими 

плавними лініями, еліпсом або колом, які на різкому контрасті з чіткими та 

жорсткими кутами лише підсилюють динаміку та експресію композиції. 

Розвиток стилю художника, який намагався поєднати водночас пошуки 

нового традиційного та елітарного є характерним для багатьох митців того 

часу. В основі стильової еволюції О. Белянського лежить складний комплекс 

взаємовідносин художніх напрямків та стилів, відбору форм та прийомів, 

пошуків пластичного різноманіття,  формотворчіх експериментів. 

3.2. Зрілий період творчості. Жанрова спрямованість. 

У 1989 р. О. Белянський пише своєрідний автопортрет. Він зображує 

себе у ролі Адама в картині «Адам і Єва»,у ролі Єви зображена дружина 

художника – Ольга Іванівна. (Рис. 7). 

У просторової побудові картини, умовно можна виділити два плани. На 

передньому плані розташовані головні фігури Адама та Єви. Цікаво те, що 
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вони перебувають у сучасному інтер’єрі. Щільна рослинність за Євою, тінь 

за Адамом є кордоном між першим та другим планом – між минулим та 

сучасністю, між ідеальним та реальним. Художник зображує себе, та свою 

дружину у сучасності, але визначає свою приналежність до прабатьків роду 

людського, до всього різноманітного минулого що вдалося пройти людині.  

Автопортрет О. Белянського 2001 року (Рис. 8),  виконаний олією, 

написано широко і вільно. Портрет заповнює нейтральний фон, за рахунок 

чого  обличчя автора опиняється у фокусі глядацького сприйняття. 

Композиційна побудова роботи традиційна,   класична: фігура вписана в 

трикутник, О. Белянський  зображує себе в легкому повороті, однак 

встановлює зоровий контакт з глядачем для безмовної розмови. Вписаний в 

трикутник автопортрет підсилює статичність композиції, відчуття спокою та 

зосереджує на особливій виразності автора. Світло падає справа згори на 

голову та плече портретованого. Найяскравіші його  удари припадають на 

лоб та на ліву частину обличчя далі воно послаблюється, контрастно, різко 

освітлюючи інші частини обличчя і затухаючи на правій частині, біля носа та 

куточків губ. Смугляве обличчя відтіняє чорний светр та темно русе волосся. 

В даній роботі очевидна реалістична манера письма художника. Знайдено 

вірне співвідношення внутрішньої сутності портретованого і його 

зовнішності. 

Виразної портретної схожості досяг Олександр Миколайович в 

портреті другої дружини – Ірини Миколаївни (Рис. 10).  Зберігаючи 

достовірність зовнішнього, фізичного вигляду, хворої жінки він зумів 

розкрити за ним внутрішній зміст людини, дати їй гостру психологічну 

характеристику. 

Особливу увагу слід наділити рисункам Олександра Миколайовича. 

Він сприймає цю роботу, як «твір нарівні з іншими творами образотворчого 

мистецтва»[2, с. 8]. Тому як самостійні за значенням, так і попередні начерки 
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та ескізи для створення більш масштабних живописних творів рисунки О. 

Белянського часто являють собою самодостатню художню цінність. 

Як в лінійних, так і в тональних рисунках Олександр Миколайович 

дуже велику увагу приділяє композиційній побудові, яку створює через 

натяки та акценти.  

Лінія О. Белянького має певну силу – вона не тільки надає роботі 

рівномірну образотворчу напруженість, але і здатна вирішити просторові 

співвідношення в картині. Його лінія об'єднує в собі відчуття простоти і 

досконалості. Експресивна і динамічна лінія в малюнку «Ритми» (Рис. 11). 

Вона то плавна, то ламана, то переривчаста, а часом вона окреслює лише 

фрагмент форми. Але її точне попадання дає абсолютне враження про форми 

та об'єми жіночих фігур, а порожній простір, який залишається працює 

тільки на посилення гармонії в композиції. 

У тональному рисунку оголеної, що стоїть  (Рис. 12) художник передає 

точне враження величини об'єму академічним моделюванням. Тіло моделі  

вирішено в різноманітності тонких відтінків вохристих тонів. М’яко і 

пластично написані живіт, стегна, та коліна. Руки обличчя та волосся 

виділені світлом тому дані більш контрастно. Художник майстерно керує 

поглядом глядача через затінені ділянки фігури до освітлених зон.  

Чіткий лінійний рисунок спостерігається в більшості нарисів 

художника. Досконалою, упевненою лінією О. Белянський ліпить форму в 

роботі Птах  (Рис. 13). У цьому начерку, який зроблених ніби наспіх,  дуже 

продуманою є побудова картини. Художник легко позначає контур птаха, але 

щільно садить його на опору. Хвіст тримає рівновагу. Вертикальні плями 

створюють ритм композиції, вони ж підсилюють горизонталь опори.  

Окремий інтерес являють собою ескізи та начерки художника в яких 

він готує ґрунт до великих майбутніх сюжетних картин (Рис. 15, Рис. 16, Рис. 
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17, Рис. 18). Майстер може розробляти масу різноманітних варіантів одного і 

того ж мотиву де більшість з них стають самостійними (Рис. 19, Рис.20).  

Діапазон творчості художника надзвичайно широкий. Сюжети і стиль 

його творів можуть діаметрально змінюватися від гуманітарного «змісту» до 

зовнішнього – від реалістичних сюжетних полотен, портретів, натюрмортів і 

пейзажів, до експресивних, модерністських, кубістських картин.  

Це відбувається тому, що мистецтво О. Белянського робиться не 

завжди розумом. У своїх експресивних пошуках художник йде не від ідеї до 

образу, а скоріше до ідеї, знаходячи нові, інколи цілком несподівані для 

нього самого, образи. Тому, Олександр Миколайович, як правило, не 

інтерпретує свої твори. Предмет його мистецтва нероздільний з філософією, 

або психологією, або навіть наукою. Цей предмет, в загальному вигляді – 

картина суб'єктивної духовної світобудови і «Я» глядача в цій картині для 

кожного своє.  

Гармонійну картину світу шукає і художник у своїй роботі 

«Кришталевий день» («Кипариси») (Рис. 21, Рис. 22). 

 На землю спускається одухотворений жіночий образ – така собі 

алегорія добра. Краса і добро – це прості істини, які можуть бути присутніми 

в кожному. Однак, майстер ускладнює картину світу тим, що вводить в 

композицію на перший план призму, яка здатна змінити все. Це призма 

людського сприйняття, вона як вітраж може змінити колір і вигляд вмісту за 

нею. Вертикалі грані призми, дерев, стін формують ритм картини,  діагоналі 

– сприяють виникненню ефекту руху і створюють напрям погляду. 

Побудована робота на надзвичайно м'якому поєднанні білих, темних та 

золотих тонів. Відчуття гармонії посилює теплий колір непрогрунтованного 

полотна.  

Картина справила сильне, таємниче, гармонійне враження у вересні 

2009 року на виставці у Центральній бібліотеці міста Шанхай (КНР), де була 
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представлена експозиція 100 робіт українських художників, а О. Белянський 

брав участь як куратор групи. Одразу після експозиції работу «Кипариси» 

забрав собі мер міста. Хань Чжен.  

Автор часто та зовсім не випадково зображує жіночі фігури у своїх 

творах. Особлива м'якість жіночих форм посилює відчуття гармонії, та 

пом'якшує гострі кути і жорсткий геометричний рисунок в роботах О. 

Белянського. (Рис. 23)  

Особливе місце в роботі художника слід відвести пейзажам. Майстер 

форми і колориту в пейзажному жанрі  перетворюється ще й на майстра 

побудови лінійної і повітряної перспективи, пропорційності  та передачі 

стану атмосфери. Олександр Миколайович згадує, як високо оцінив 

«пейзажну складову» його дипломної роботи "Пам'яті полеглих" професор 

КДХІ Віктор Григорович Пузирьков, який сам створював переважно картини 

на військово-морську тематику. Професор тоді сказав своїм учням: "Идите, 

посмотрите, морем пахнет..." 

Море займає важливе місце як у творчості О. Белянського, так і в його 

житті. Відпочинок в Криму, його неповторна атмосфера завжди надихала 

художника на творчість і, звичайно, в першу чергу на створення пейзажів. 

Знову і знову з’являються полотна з різноманітними, первозданно-

дикуватими видами Гурзуфа, Тарханкутського півострова або степового 

Криму, гір Демерджи, Аю-Даг, Ай-Петри та ін. У своїх «Кримських» 

пейзажах скелясті узбережжя Чорного моря або пласкі рівнини, пом’якшені 

теплою вологою та щільною атмосферою світла вражають відчуттям 

простору і широти. (Рис. 24, Рис. 25, Рис. 26, Рис. 27 ) 

Ландшафти Криму Олександр Миколайович часто порівнює з 

іспанськими. І все ж Іспанські пейзажі О. Белянського відрізняються від 

Кримських більшою м'якістю передачі, витонченістю композиції  (Рис. 28, 

Рис. 29).  
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В  іспанських начерках та ескізах 2015 року є дуже цікаві акварелі 

гризайлі. В «акварелі з підйомниками човнів» все побудовано на 

співвідношенні вертикалей та горизонталей, які підсилюють друг друга. Для 

загострення масштабу, художник зображує лавочку з літньою парою. М'який 

не інтенсивні колір передає відчуття пекучого літнього дня, в який часто 

хочеться прикрити очі, від великої кількості білого кольору. (Рис. 30) 

З натяків і акцентів «витканий» у О. Белянського ще один пейзаж з 

човнами. Тут ритм створюють не тільки вертикалі і горизонталі. Човни 

розбиті на групи по три явних шаланди. Одну групу збирає в масу, іншу 

розтягує так, що поздовжні осі човнів утворюють діагональ, яка в свою чергу 

веде напрям погляду на пляж з людьми. Люди формують масштаб, а берегова 

лінія продовжує діагональ. (Рис. 31) 

Поряд з морськими часто у Олександра Миколайовича зустрічаються 

сільські пейзажі, як правило, з церквою удалині (Рис. 32). Сільські пейзажі 

цікаві тим, що природі в них належить головна роль, а маленькі хатинки, 

якщо й зустрічаються, то тільки підкреслюють красу сільської природи. 

Звідси й набирає особливого значення церква, яка уособлює  нерукотворне 

походження всього живого і прекрасного на землі. 

У 2015 році на виставці «Село» у Будинку Художника були 

представлені три роботи Олександра Миколайовича, де він продемонстрував 

три різних, але абсолютно поетичних підходу до передачі краси сільської 

природи (Рис. 33, Рис. 34).  

У 2007 році О. Белянський був на пленері в м. Усі (КНР), де виконав 17 

живописних робіт. Широкий, вільний мазок, та вірно взяті кольорові  і 

тональні співвідношення можна спостерігати і в китайських пейзажах. В 

2015 році професор знову виставляв роботи в КНР. На цей раз «Український 

Пікассо», як називали його китайці займався розписом кераміки, де знайшла 

застосування його дивовижно чітка та впевнена, але в той же час витончена 

лінія. (Рис. 35).  
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У творчому багажі О. Белянського важливе місце займає і релігійний 

живопис на біблійні сюжети. Син художника  Денис Белянский – 

іконописець, який вже 15 років створює розписи Свято-Михайлівського 

кафедрального собору в Житомирі. Сам Олександр Миколайович також має 

відношення до церковного мистецтва. У 2002 році він написав 8 ікон для 

церкви Хрещення Господнього у Гідропарку  (Рис. 36) У 2006 році у Свято-

Троїцькому Іонинському Монастирі в Києві Олександр Белянський разом із 

художником Олександром Волченком розписав стелю (Рис. 37). 

Отже творче життя О. М. надзвичайно активне та результативне. 

Протягом 40 років він є відомим українським майстром рисунку, живопису 

та композиції, працює в галузі станкового живопису (сюжетні полотна, 

портрети, натюрморти), поєднуючи реалістичну манеру письма з 

експресивними пошуками, зверненням до так званого романтичного 

модернізму [13, с. 194]. Творчі результати мистця достойно презентують 

українське образотворче мистецтво на багатьох художніх виставках 

міжнародного рівня.  

У вересні 2009 року була представлена експозиція 100 робіт 

українських художників у Центральній бібліотеці міста Шанхай (КНР), де 

Белянський брав участь як куратор групи. Його творчі досягнення 

описувалися в 50 періодичних художніх виданнях України та зарубіжжя, 

трьох альбомах-каталогах персональних виставок: у 1992 р. — персональної 

виставки творів О. М. Белянського. Київ, галерея СХВ; у 1997 р. — 

персональної виставки О. М. Белянського. Київ, галерея «Лавра»; та у 2005 

— персональна виставка Е. М. Белянського. КНР, Цзиньхуа, галерея 

Чжецзянського педагогічного університету. 

Підбиваючи підсумок можна виділити особливості розвитку творчості 

О. М. Белянського  в контексті розвитку Українського мистецтва в цілому. 

Еволюція художника відбувалася у той час коли проходила своєрідна 

«розгерметизація» української культури – поступове позбавлення єдиного 
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мистецького канону, використання багатоманітних творчих стилістик, 

відновлення мистецької свободи, що дозволяло шукати формальні засоби та  

експериментувати з матеріалами, техніками, предметами, стилями. Як 

представник київської школи, О. Белянський не був радикальним 

противником академічно-реалістичного спрямування, але в загальному 

процесі художнього життя України поступово набирає значення саме 

неангажоване мистецтво. У цей період О. Белянський повертає стильовий 

вектор свого мистецтва у нефігуративне та неоавангардне, живописно-

пластичне спрямування.  

«В центрі уваги представників неоавангардного спрямування 

українського живопису… знаходились проблеми, так званого чистого 

живопису. Гармонія тонко-нюансованих колористичних рішень. 

Співвідношення і ритм пластичних мас, організація взаємодії форм і об’ємів 

в межах двомірної площини полотна, розробка стилістично витриманої 

фактури живописної поверхні – ці та інші проблеми професійного живопису 

вирішувалися в картинах художників-неоавангардистів.» [ 15,с.176] 

Художники того часу об’єднувалися за стильовими уподобаннями в 

творчі групи. Значно б спростило дослідження творчої течії О. Белянського 

якщо б він мав активну участь, або хоча б причетність до який-небудь 

відомої творчої течії, об’єднання. О. Белянський відмовився від 

угруповувань, він – незалежний митець з особистою думкою та незалежною 

позицією, яку не можна залишити без уваги. У сучасному культурному житті 

нашої країни незалежний митець – це важка доля, тому що міра його 

визнання у сучасному культурному соціумі коливається між нечастим 

пафосом офіційних лаврів та популярністю у «вузьких колах».  

Таким чином, значимість особистості О. Белянського з його 

незалежною від творчих об’єднань точкою зору, суб’єктивним відчуттям 

актуальних проблем, особистого досвіду дуже суттєва для дослідження 

розвитку Українського мистецтва.  
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Розділ 4. Педагогічна діяльність професора НАОМА О.Белянського  

З 1987 року. О. М. Белянський викладає рисунок – провідну фахову 

дисципліну у Київському Художньому інституті. З 1992 року – стає 

доцентом, а з 1996 – професором кафедри рисунка Української Академії 

мистецтва. 

Аналізуючи педагогічний метод О. Белянського, його становлення та 

розвиток, слід нагадати,  що викладачами Олександра Миколайовича були 

такі видатні художники – педагоги, як Т. Яблонська, О. Лопухов,  Л. 

Вітковський, В. Гурін, Т. Голімбієвська, З. Лерман, та ін.  В свою чергу ці 

викладачі навчалися і у наставників вітчизняної реалістичної школи 

живопису, і у педагогів, чия методика  кардинально відрізнялася від 

класичної академічної. ( По суті, з самого початку існування НАОМА, там 

були дві тенденції: російського академізму та більш сучасного європейського 

мистецького напрямку, саме вони визначали шляхи розвитку концептуальних 

засад школи. [10, с.35])   

 У  власній педагогічній практиці Олександр Миколайович спирається  

на методику свого вчителя О. Лопухова, а саме: на вивчення конструкції 

натури та моделювання форми за допомогою лінійного малюнка, та  навчає 

максимально концентрувати увагу на конструкції моделі. Основну роль  О. 

Белянський відводить практичним консультаціям та рекомендаціям, що 

відбуваються в майстерні під час роботи над академічною постановкою. 

Пише своїм студентам професор доволі рідко (як і його вчителі О. Лопухов, 

З. Лерман та ін). Проте, коли Олександр Миколайович вже бере до рук 

пензля (як каже сам художник – коли розсердиться), то може ґрунтовно 

прописати певний вузол, не обмежуючись кількома мазками, а може навіть 

начисто все переписати, наочно демонструючи, як саме треба моделювати 

форму.  
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 У 2008 році вийшов навчальний посібник О. Белянського 

«Короткочасний рисунок Майстер-клас», який дуже докладно і наочно 

демонструє суть його методики викладання. Педагог затверджує, що 

короткочасний рисунок – це не етап, не середина і не завершена стадія 

рисунка, це твір, який існує нарівні з іншими творами образотворчого 

мистецтва. Значення короткочасного рисунку фундаментальне, по-перше він 

дуже корисний «на підготовчій стадії роботи… де художник відкидає 

дрібниці, кількома лініями, штрихами намагається схопити найсуттєвіше», 

по-друге – «це може бути просто вивчення тих, або інших властивостей 

натури, побудова форми, об’ємів, конструкцій предметів, законів 

перспективи, лінії, плями, світлотіні», по-третє – він надзвичайно «важливу 

роль виконує під час зображення руху», та ін.  

В основі педагогічного методу Олександра Миколайовича лежить 

принцип – від цілого до частини. Форма повинна скріплюватися пластикою, 

а не механічним розрахунком. Тому О. Белянський особливо серйозно 

ставиться до якості підготовки в художній школі та училищі, до знання 

студентом пластичної анатомії, вміння бачити «боковим зором», до знань 

законів золотого перетину тощо. Для більш скрупульозного засвоєння 

конструкції та анатомії професор рекомендує рисувати на «аркуші великого 

розміру, бо в маленьких рисунках криються великі помилки, а  на великому 

аркуші помітні й найдрібніші з них». [2, с.71] У цьому метод Олександра 

Миколайовича суттєво відрізняється від методу його вчителя О. Лопухова, 

який спочатку радив малювати начерки постановки на маленьких, камерних  

форматах [10, с.32].  

Поряд з композиційними начерками художник часто вимагає 

записувати, занотовувати окремі слова, які висловлюють головні риси 

майбутнього твору, це допоможе потім виявити «асоціації, уявлення та 

спогади автора, відновити і сконцентрувати головний задум картини» [2, 

с.71]. 
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Високий педагогічний рівень О. М.  Белянського обумовлено 

багатолітнім практичним досвідом. У 2009 році для студентів ІІ курсу 

образотворчого факультету була проведена відкрита лекція на тему «Рисунок 

м'яким матеріалом», яка засвідчила високий професійний і науково-

методичний рівень Олександра Миколайовича (Рис.39 ). 

Щодо особливостей техніки письма в живопису, які передає учням 

професор, то основним у педагогічній методиці Олександра Миколайовича є 

застосування корпусного письма, але дуже рельєфне накладання фарби йому 

не властиво.  Але й занадто розтирати фарбу по полотну професор також 

нікому не рекомендує. 

Отже, аналізуючи викладацьку діяльність О. Белянського можна 

побачити, що його педагогічні принципи сформовані на основі глибокого 

засвоєння на як академічних традицій вітчизняної художньої школи XX ст., 

так і більш сучасного європейського мистецького напрямку. Перейнявши 

естафету у своїх вчителів, художник розвиває та удосконалює їхні 

педагогічні здобутки в галузі викладання живопису, малюнка та композиції. 

Розділ 5.  Проблематика розвитку сучасного українського живопису 

та вклад О. Белянського в підвищення рівня майстерності 

молодих  художників 

Напевно, не було в історії людства такого часу, коли б мистецтво не 

зустрічалося з проблемами своєї епохи. І незважаючи на те, що все нове у 

мистецтві часто приходило через бунт, разом з тим навіть видатні художники 

- новатори були змушені спиратися на художнє надбання минулого у своєму 

осмисленні сучасності. 

Живопис, як і будь-який вид мистецтва, виступає могутнім засобом 

виховання і володіє величезною силою впливу на свідомість та серця людей. 

Але, на жаль, культурний розвиток людства існує тільки тоді, коли на 

мистецтво звертають увагу. Час змінюється безперервно, а разом з ним і 
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вимоги до живопису. Зараз не користуються популярністю парадні кінні 

портрети, ідеальні героїчні пейзажі, батальні композиції, галантні сцени. 

Живопис еволюціонував разом з людиною і з усім світом. Наш час вимагає  

нових тлумачень, і нового розуміння. 

Сучасна людина живе в забрудненому візуальному середовищі, медіа 

паралізував світ. Якщо раніше живопис протиставлявся сірим, оточуючим 

будням і заповнював дефіцит яскравих образів, то сьогодні навколо нас 

яскраві, рекламні образи, які гіпнотизують, кричать та вимагають. 

Виживання і збереження здорового глузду сучасної людини можливе шляхом 

ігнорування зайвої інформації, яка постійно намагається засмітити мозок. В 

результаті часто слабшає здатність концентрації уваги. А живопис, якраз і 

вимагає зусиль, скільки-небудь тривалої концентрації [25]. 

В сучасних умовах спотворюється відношення людини до оточуючих 

людей і речей. Сьогодні не можна уявити будь-яку сферу нашого життя без 

інформаційних відносин, без можливості отримувати і використовувати 

необхідну інформацію. В результаті, цінність речей визнається не з точки 

зору їх реальної корисності або якості, а з точки зору відповідності трендам і 

норм поведінки, що задаються ЗМІ, рекламою і масовим мистецтвом. 

Споживацтво існує в самих різних сферах життя суспільства, воно працює на 

ринку та формує у публіки смак до споживчого способу життя. У цих умовах 

навіть оцінка однієї людини іншою відбувається виключно з міркувань його 

відповідності або невідповідності запитам ринку. Людина теж стає свого 

роду товаром, який повинен вміти себе вигідно продати [23].  

Все це призвело до того, що по-перше, предмети мистецтва сьогодні 

найчастіше купуються виходячи не з таланту та заслуг митця на його 

професійному поприщі, а виходячи з того, що дорогий оригінал може 

підняти статусу власника. По - друге, швидкість зміни стилів у наш час така, 

що митець за життя може стати не тільки визнаним, але і забутим, і навіть 

може спостерігати повернення популярності. І, нарешті, сучасний художник 
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окрім творчої діяльності змушений самостійно створювати свій імідж і 

паблісіті, використовуючи соціальні мережі, блоги та інші більш чи менш 

доступні засоби масової інформації [25]. 

І все ж, незважаючи на те, що сучасний живопис мало схожий на 

колишній, але генетично він пов’язаний з ним. Професійна майстерність і 

індивідуальність актуальні у всі часи. Та й рідкісні випадки в історії, коли 

живопис був в змозі себе прогодувати.  

У 2010 році Доцент кафедри рисунка НАОМА Юлія Майстренко-

Вакуленко у своїй статті про сьогодення та перспективи кафедри зазначає, 

що «практична робота зі студентами є найважливішим аспектом діяльності 

кафедри. При цьому особливу роль в роботі над академічним рисунком 

відіграє власний приклад педагога. Показовим свідченням цього може бути 

… нещодавно проведений професором О. М. Белянським майстер-клас на ІІ 

курсі відділення живопису. Наголошуючи на позитивному впливі такого 

педагогічного заходу, члени кафедри рисунка дійшли висновку, що майстер-

клас є тою формою навчання, якій варто бути в арсеналі методичних засобів 

кожного викладача. Свій досвід роботи над рисунком О.М. Белянський 

виклав у навчальному посібнику «Короткочасний рисунок. Майстер-клас». 

Під час проведення останнього конкурсу академічного рисунка в рамках 

щорічної виставки «Освіта в Україні» у подібному майстер-класі взяли 

участь вже три педагоги кафедри: професор О.М. Белянський, доцент В.В. 

Свинарьов, викладач Т. Р. Чепрасова» [12, с.13]. 

Ярослав Охрімович Кравченко у своїй рецензії до посібника 

Белянського «Короткочасний рисунок. Майстер-клас» зазначив, що « ідея 

створення такого посібника є дуже доречною. А враховуючи список 

літератури, який включає понад 40 позицій, це перше видання з питань 

техніки рисунку фігури людини, видане в Україні (а тим паче в Луганську) 

українською мовою.» 
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За роки плідної науково - педагогічної праці Олександр Миколайович 

виховав понад  триста художників, які працюють не лише в Україні, а й поза 

її межами: зокрема в КНР, Молдови, Прибалтики, Бразилії. Серед них: 4 

особи отримали державне почесне звання «Заслужений художник України» 

(Джус Т., Лопухова Н., Мельничук І., Руденко О.). Журавель М. отримав 

Гран-прі на Трієнале живопису 1998 р. за картину «Купання сина» та має 

почесне звання академіка Римської академії модерного мистецтва. Лопухова 

Н., Мельничук І.,Руденко О., Блудов А. викладають у вищих навчальних 

закладах ІІІ — ІV рівня акредитації. 

О. М. Белянський неодноразово проходив підвищення кваліфікації в 

художніх музеях Москви, Санкт-Петербурга, Львова, Прибалтики. У 2004 

році Белянський О. М. проходив підвищення кваліфікації в Чженьзяньському 

університеті (м. Тіньхуа, КНР) як професор живопису, де навчав 60 

китайських студентів та 20 аспірантів техніці олійного живопису і отримав 

високу фахову оцінку китайських професорів та ректора Чженьзяньського 

університету.  

За дорученням Міністерства культури і туризму України  Олександр 

Миколайович систематично очолював Державну екзаменаційну комісію в 

Луганському обласному коледжі мистецтв, а також протягом 5 років 

виконував обов'язки голови журі ІV-VIII відкритого Всеукраїнського 

конкурсу академічного рисунку «Срібний штрих». Унікальність конкурсу 

полягає в тому, що він майже єдиний конкурс малюнка в Україні, який дає 

можливість студентам публічно реалізувати власні навички та вміння в 

академічному малюнку. Конкурс проводиться щорічно на базі Луганської 

державної академії культури і мистецтв та коледжу.  

Сьогодні професор О. Белянський є куратором Державної художньої 

середньої школи ім. Т. Г. Шевченка, з якої колись почалась кар’єра 

художника.  
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Чи варто й говорити, що велике мистецтво – це плід великої, 

розвиненої та інтелектуальної душі, плід багатого духовного світу людини. 

Культурний рівень художника – це той рівень, вище якого його мистецтву не 

піднятися. Талант художника – педагога О. М. Белянського, його щирість і 

безпосередність, помножені на освіченість, сміливість, працьовитість і в 

результаті – досвід визначає його глибоку особисту культуру, яка здатна 

згенерувати внутрішню гармонію, а гармонія, в свою чергу, – естетичну 

істину втілену в його творчості. 
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Висновки 

В результаті проведеної роботи у першому розділі було проведено 

дослідження джерельної бази, що стосується аналізу творчості О. 

Белянського, виявлено, що творчість художника та її вплив на сучасне 

українське мистецтво малодосліджена. 

У другому розділі розглянуто період становлення О. Белянського. 

Виявлено вплив творчих особистостей на формування художника в період 

навчання в київській художній школі імені Т. Г. Шевченка, та  в період 

навчання в Київському державному художньому інституті.  

У третьому розділі було розкрито творчу діяльність О. Белянського. В 

результаті роботи було виявлено,  що спектр жанрів, в яких працює 

художник надзвичайно широкий. Розглянуто церковний живопис, сюжетні 

картини, натюрморти, портрети, етюди, малюнки, начерки виконані їм 

протягом значного періоду, деякі з них є власністю художника, інші 

зберігаються в приватних колекціях. Особлива увага приділяється рисункам 

та начеркам художника, як практиці мистецтва, з якою нерозривно пов'язана 

його педагогічна діяльність. В результаті аналізів творів художника 

виявлено, що О. Белянський широко використовує можливості кольорових 

градацій і досягає матеріальність предметів не проробкою деталей, а вірно 

взятими кольоровими і тональними співвідношеннями. Вільна манера 

письма, роздільний широкий мазок, колористична свобода,  звучність тонів є 

визначальними для живописних полотен О. Белянського. Виявлено, що 

еволюція художника відбувалася у той час коли проходила своєрідна 

«розгерметизація» української культури, що дозволяло шукати формальні 

засоби та  експериментувати з матеріалами, техніками, предметами та 

стилями. 

У четвертому розділі розкрито характер педагогічної діяльності 

художника. На основі розробленої О. Белянським навчально-методичної 

програми до навчального курсу, який він викладає, визначено, що художник-
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педагог використовує індивідуальний підхід до учня, визначає виняткову 

важливість композиційного рисунку, знань пластичної анатомії, вміння 

зосередитися на головному. Виявлено, що педагогічний метод професора О. 

Белянського являє собою синтез продовження методики його вчителів та 

власноруч розроблених унікальних педагогічних програм. 

У п’ятому розділі загально окреслені проблематика стану сучасного 

мистецтва, та труднощі, які зустрічають сучасні художники і на творчому 

шляху і на шляху реалізації результатів своєї творчої діяльності. Розглянуто 

індивідуальний вклад О. Белянського в підвищення рівня майстерності 

молодих художників. 
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Список ілюстрацій 

Рис. 1. Фото з сімейного архіву 1957 р. (зліва направо – мати Ганна Денисівна, 

Олександр Белянський, сестра Тетяна, брат Ігор, бабуся Ксенія).  

Рис. 2.  О. М. Белянський Студентський рисунок постановка. 1974 р. 

Рис. 3. О. М. Белянський Портрет Т.Г. Шевченка. 1992 р. Полотно, олія  

Рис. 4. О. М. Белянський Портрет I. Франка. 1992 р. Полотно, олія  

Рис. 5. О. М. Белянський Портрет Лесі Українки. 1992 р. Полотно, олія  

Рис. 6.  О. М. Белянський Натюрморт в інтер’єрі. 1980 р.  Полотно, олія. 80х70 

Херсонський обласний художній музей ім. О.О.Шовкуненко   

Рис. 7.  О. М. Белянський Адам і Єва (Автопртрет). 1989 р.  Полотно, олія. 

100х120  

Рис. 8. О. М. Белянський Автопортрет 2001 р Полотно, олія.  

Рис. 9. О. М. Белянський Ольга. 2001 р Полотно, олія.  

Рис. 10. О. М. Белянський Ірина. 2000 р Папір, пастель. 70х50  

Рис. 11. О. М. Белянський Ритми. 2000 р. Папір, туш. 70х50 

Рис. 12. О. М. Белянський Рисунок пензлем. 1987 р. Папір, гуаш. 70х50 

Рис. 13. О. М. Белянський Птах. 1996 р. Папір, гуаш. 50х70 

Рис. 14. О. М. Белянський Птах. 2010 р. Папір, гуаш. 50х70 Центральна 

бібліотека м. Шанхай (КНР)  

Рис. 15. О. М. Белянський Дами з рибою. Ескіз. 1993 р. Папір, кулькова 

ручка. 21х29,7 

Рис. 16. О. М. Белянський Дами з рибою. 1993 р. Папір, туш. 50х70 

Рис. 17. О. М. Белянський Гурзуф. Дендрарій. 1993 р Папір, туш. 50х70 

Рис. 18. О. М. Белянський Дами з рибою. 1993 р. Полотно, олія. 

Рис. 19. О. М. Белянський Рух. Ритм. Колір. Тон. Використання 

кольорових плям та ліній. 1990 р. Папір, гуаш. 50х70  

Рис. 20. О. М. Белянський Рух. Другий варіант. Біле, чорне та кольорова 

лінія. 1990 р. Папір, гуаш. 50х70  
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Рис. 21. О. М. Белянський Кришталева муза. Ескіз до картини 

«Кришталевий день» («Кипариси»). 2008 р. Папір, кулькова ручка. 

70х50 

Рис. 22. О. М. Белянський Кришталевий день (Кипариси). 2009 р. Полотно, 

олія. 110х 100 Приватна власність м. Шанхай (КНР) 

Рис. 23. О. М. Белянський Геометрія. 2009 р. Полотно, олія. 100х 120 

Приватна власність м. Шанхай (КНР) 

Рис. 24.  О. М. Белянський Крим. 2004 р. Полотно, олія. 90х70 

Рис. 25. О. М. Белянський Тарханкут. 2012 р. Полотно, олія. 60х55 

Рис. 26. О. М. Белянський Гурзуф. 2006 р. Полотно, олія.70х90 

Рис. 27. О. М. Белянський Демерджи-Яйла. 2006 р. Полотно, олія. 90х85 

Рис. 28. О. М. Белянський Іспанія. Парк Гуель. 2014 р Папір, змішана 

техніка. 50х70 

Рис. 29. О. М. Белянський Іспанія. Парк Гуель. 2004 р Папір, вугілля. 50х70 

Рис. 30. О. М. Белянський Човни. 2015 р. Папір. Гризайль. 21х29,7  

Рис. 31. О. М. Белянський Рисунок з човнами. 2015 р. Папір. Гризайль. 

21х29,7  

Рис. 32. О. М. Белянський  Зимовий пейзаж. 2009 р. Полотно, олія. 100х110 

Рис. 33. Виставка «Село». Роботи О. М. Белянського 2015 р Будинок 

Художника 

Рис. 34. О. М. Белянський  Сільська вулиця. 2015 р. Полотно, олія. 100х110 

Рис. 35. О. М. Белянський  Ваза. 2015 р. Фарфор. КНР 

Рис. 36. Церква Хрещеання Господнього. Київ. Гідропарк. 2002 р. 

Рис. 37. О. Т. Волченко, О. М. Белянський.  Розпис у Свято-Троїцькому 

Іонинському Монастирі. Київ.  Национальный ботанический сад имени 

Н.Н. Гришко НАН Украины 

Рис. 38. О. М. Белянський  Майстер-клас «Рисунок м’яким матеріалом» 

2009 р. 
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Рис. 1. Фото з сімейного архіву .1957 р.  

 

Рис. 2. Студентський рисунок постановка. 1974 р. 
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Рис. 3. О. М. Белянський Портрет Т.Г. Шевченка  

  

Рис. 4. О. М. Белянський  Рис. 5. О. М. Белянський 

Портрет I. Франка.  Портрет Лесі Українки. 
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Рис.6  О. М. Белянський Натюрморт в інтер’єрі  

 

Рис.7  О. М. Белянський Адам і Єва (Автопртрет) 
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Рис.8  О. М. Белянський Автопртрет 

 

 

   

Рис.9  О. М. Белянський Ольга. Рис.10  О. М. Белянський Ірина. 
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Рис. 11 О. М. Белянський Ритми. Рис. 12 О. М. Белянський Рисунок 

пензлем. 

   

Рис. 13 О. М. Белянський Птах. 

 

 Рис. 14 О. М. Белянський Птах. 
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Рис. 15 О. М. Белянський  Ескіз. Дами з рибою. 

 

Рис. 16 О. М. Белянський  Дами з рибою. 
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Рис. 17 О. М. Белянський  Рис. 18 О. М. Белянський  

Гурзуф. Дендрарій. Дами з рибою. 

 

Рис. 19 О. М. Белянський Рух. Ритм. Колір. Тон. Використання кольорових 

плям та ліній. 

 

Рис. 20 О. М. Белянський Рух. Другий варіант. Біле, чорне та кольорова лінія. 
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Рис. 21 О. М. Белянський Кришталева муза. Ескіз до картини «Кришталевий 

день» («Кипариси»). 

 

Рис. 22  О. М. Белянський Кришталевий день (Кипариси). 
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Рис. 23 О. М. Белянський Геометрія. 

 

Рис. 24 О. М. Белянський Крим. 
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Рис. 25 О. М. Белянський Тарханкут. 

 

Рис. 26 О. М. Белянський Гурзуф. 

 

Рис. 27 О. М. Белянський Демерджи-Яйла. 
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Рис. 28 О. М. Белянський Іспанія. Парк Гуель  

 

Рис. 29  О. М. Белянський Іспанія. Парк Гуель 
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Рис. 30 О. М. Белянський Човни.  

 

Рис. 31 О. М. Белянський Рисунок з човнами.  
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Рис. 32 О. М. Белянський  Зимовий пейзаж. 

 

Рис. 33 Виставка «Село» Роботи О. М. Белянського  
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Рис. 34 О. М. Белянський  Сільська вулиця. 

 

Рис. 35 О. М. Белянський  Ваза. 



55 

 

Рис. 36 Церква Хрещеання Господнього. Київ. Гідропарк. 2002 р. 

 

Рис. 37 О. Т. Волченко, О. М. Белянський Розпис у Свято-Троїцькому 

Іонинському Монастирі. Київ. Національний ботанічний сад імені М.Н. 

Гришка НАН України  
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Рис. 38 О. М. Белянський  Майстер-клас «Рисунок м’яким матеріалом» 2009 р. 

 


