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Від сутінок до світання 
 
Женева, листопад 2022 року — Женевський музей мистецтва і історії 
(MAH) із задоволенням запрошує Національний музей «Київська картинна 
галерея» на виняткову виставку представлену в Музеї Рат (Musée Rath) з 8 
грудня 2022 року. «Від сутінок до світання» об’єднує близько півсотні 
великих творів на тему ночі з колекції українського музею. Цей захід, 
організований на тлі конфлікту між Росією та Україною, став можливістю 
для Женевського музею мистецтва і історії (MAH) підтвердити своє 
покликання як установи-притулку та підкреслити, що мистецтво є 
універсальною спадщиною. 

 Виставка до сторіччя 

«Від сутінок до світання» — це один із серії проєктів, започаткований 
Національним музеєм «Київська картинна галерея» до свого сторіччя у 2021 
році. Сьогодні Женевський музей мистецтва і історії (MAH) проводить 
модифіковану версію виставки, представленої минулого року в Києві. Цей 
захід дає змогу розкрити швейцарській публіці головний аспект української 
культурної спадщини. 
 Живопис та графічні твори XIX-го та початку XX-го сторіччя були 
обрані на тему нічних годин, цієї дивної призупиненої миті, проміжок часу 
від заходу до світання. Поміж вибраних робіт такі видатні митці, як Іван 
Айвазовський (1817–1900), Вільгельм Котарбінський (1848–1921), Юлій 
Клевер (1850–1924), Архип Куїнджі (1841–1910) та Ілля Рєпін (1844–1930). 

 Тема ночі 

У XIX столітті технічний розвиток у галузі живопису розкрив нові можливості, 
зокрема даючи змогу відтворити сприйняття простору після заходу сонця. 
Відтепер художники можуть створювати нічні враження, віддаючи перевагу 
силі живописних ефектів над раціональним сприйняттям і візуальним 
оповіданням. Ці контрасти між темрявою та світлом, викликані природним 
освітленням, свічками чи електричними лампами, палаючими заходами 
сонця та мерехтливими світанками, створюють нову візуальну енергію, яка 
пробуджує почуття та емоції у глядача. Водяним знаком там вписуються 
соціальні та політичні зміни та потрясіння того часу.  

Серед багатьох пейзажистів, які змальовували вечірню та нічну 
українську природу, особливе місце належить Архипу Куїнджі. Свого часу 
художник мав феноменальний успіх із циклом картин, які відтворюють 
відблиски місячного світла з використанням максимально ілюзіоністських 
ефектів. Нам пощастило представити тут одну з його найбільш символічних 
картин. 

 ПРЕС-РЕЛІЗ 
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 Ця виставка об’єднує роботи, що стосуються світського та 
релігійного світів, приватних та громадських місць, сприйняття близького та 
дальнього простору. Тут змішуються мистецькі течії та зустрічаються 
особистості між романтизмом, академізмом, символізмом, реалізмом та 
імпресіонізмом. Усі вони свідчать про особливо поетичний резонанс ночі в 
Україні, як ось відомий письменник українського походження Микола 
Гоголь (1809–1852), який пише: 
 

«Чи знаєте ви українську ніч? о, ви не знаєте української ночі! Пригляньтесь до 
неї: із середини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння небесне 
розійшлось, розширилось іще безмежніш. Горить і дише воно. Земля вся в 
срібному світлі; а дивне повітря віє і теплом, і прохолодою, і дише млостю, і 
розливає океан пахощів. Божественна ніч! Чарівлива ніч!» 

3. Зв’язки з Женевою 

Колекція Національного музею «Київська картинна галерея» має очевидні 
зв’язки з колекцією Женевського музею мистецтва і історії (MAH). Ця 
виставка має на меті нагадати про міжнародний резонанс пейзажного 
живопису, розвитого Женевською школою XIX-го століття. Ці художники 
встановили нове ставлення до природи, якій приписували здатність 
розкривати людські почуття. Цей підхід мав дуже далеке культурне 
відлуння, поза межами Європи. 

4. Женевський музей мистецтва і історії (MAH), установа-притулок 

Тема вічної боротьби світла і темряви, неминучої перемоги дня над ніччю 
надає цій виставці глибокого символічного змісту, зважаючи на сучасний 
контекст.  
 Протягом кількох місяців Женевський музей мистецтва і історії 
(MAH) розмірковував про свої цінності. Аби обмірковувати його сьогодення 
та розглядати його майбутнє, виявилося важливим визначити цінності, що 
пронизують усю діяльність музею. Ці цінності є відображенням його історії, 
його особливостей і свідчать про його інтеграцію в місто. У минулому в музеї 
зберігалися роботи з Музею Прадо (1939), археологічні об’єкти з Гази (2007), 
а також сирійські, єменські та лівійські предмети, вилучені в Женеві в рамках 
боротьби з незаконним обігом (2017). Таким чином, стала очевидною роль 
Женевського музею мистецтва і історії (MAH) як установи – притулку. 
 «Культура — це універсальне благо. У часи кризи нормально бути 
солідарним, незважаючи на кордони», — пояснює Марк-Олів’є Валер, 
директор Женевського музею мистецтва і історії (MAH), який підтримує 
контакти з Національним музеєм «Київська картинна галерея» від початку 
кризи. Історія справді навчила нас, що мистецька та культурна спадщина є 
однією із вибраних цілей під час збройних конфліктів. Через Міжнародний 
альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) українська влада 

 ПРЕС-РЕЛІЗ 
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звернулася по допомогу до кількох країн, які підписали Гаазьку конвенцію 
1954 р. Місто Женева через Департамент культури та цифрового переходу 
мобілізувало множинні команди від кількох муніципальних закладів 
культури, у тому числі Женевського музею мистецтва і історії (MAH), а також 
від зовнішніх постачальників. Лише за три дні вантажівка вирушила із 
Женеви до Львова з аварійним обладнанням і кількома сотнями ящиків, 
щоби перевезти роботи в цілковитій безпеці та помістити їх у сховище. 
 Незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, що склалася 
внаслідок вторгнення російської армії та оголошення надзвичайного стану в 
Україні, Національний музей «Київська картинна галерея» не припинив свою 
діяльність. Навіть після того, як будівлю музею, що знаходиться у центрі 
Києва, було пошкоджено ракетним обстрілом, музей продовжував 
працювати над українськими та міжнародними проєктами. Художній музей 
в Базелі (Kunstmuseum Basel) також бере участь у цій операції в співпраці з 
Женевським музєм мистецтва і історії (MAH). В музеї німецькомовної 
частини Швейцарії з 6 грудня 2022 року проходить виставка «Народжені 
Україною». 
 З огляду на основні цінності західної цивілізації — демократію, 
свободу і права чоловіків та жінок — нинішня боротьба в Україні набуває 
всієї гостроти. На цій виставці тема темряви набуває філософського та 
символічного значення. «Від сутінок до світання» дарує проблиск надії, 
нагадуючи нам, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок. 

5. Національний музей «Київська картинна галерея» 

Національний музей «Київська картинна галерея», що у 2022 році святкує 
сторіччя зі свого заснування, є одним із найстаріших і найважливіших 
художніх музеїв України. 
 Його колекція налічує понад 14 000 картин, творів на папері, 
скульптур та предметів декоративно-ужиткового мистецтва. 
 Серед найвідоміших творів — ікони XIII-го і XVII-го століть, 
портрети Володимира Боровиковського (1757–1825) і Дмитра Левицького 
(1735–1822), пейзажі Івана Айвазовського та Миколи Ге (1831–1894). 
Важливо також згадати й зібрання творів Іллі Рєпіна та Михайла Врубеля 
(1856–1910) серед інших митців кінця ХІХ -го — початку ХХ-го століть, не 
забуваючи і про сучасних українських митців. 
 
  

 ПРЕС-РЕЛІЗ 
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6.  

 

 
 
 Архип Куїнджі (1842–1910) 
 Ніч на Дону, 1882 
 Полотно, олія 165 x 116 cm 
 © Національний музей «Київська картинна галерея», фото: Михайло Андреєв 

 
Яскравий нічний пейзаж Архипа Куїнджі «Ніч на Дону» займає особливе 
місце в історії українського мистецтва. Художник був зачарований 
можливостями, які йому відкривали експерименти з фарбою, фактурою та 
світлом. Народившись у селі Карасівка, яке нині входить до складу міста 
Маріуполь, Куїнджі особливо цікавився красою ночі. Освітлена місяцем вода 
стала часто повторюватися в його творчості після величезного успіху його 
картини «Місячна ніч на Дніпрі» (1882).  
 Куїнджі став улюбленцем шанувальників мистецтва завдяки 
іконоборчому та цікавому способу виставляти свої картини. Спочатку він 
розмістив картину «Місячна ніч на Дніпрі» окремо у виставковій залі. 
Остання була оббита темною щільною тканиною, а картина освітлювалася 
електричним факелом — нововведення для його сучасників — прихованим 
в декорі. Промінь світла, спрямований на полотно, надавав зображенню 
місячної доріжки майже фосфоресцентний вигляд. Публіка була вражена, і 
миттєвий успіх спонукав Куїнджі створити серію нічних пейзажів на тему 
річкових берегів. «Ніч на Дону» — одна з його культових картин, які змусили 
людство засумніватися у своєму погляді на реальність. 
  

 ПРЕС-РЕЛІЗ 
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 Іван Айвазовський (1817-1900) 
 Сцена з Каїрського життя, 1881 
 Полотно, олія, 66,5 x 98,2 cm 
 © Національний музей «Київська картинна галерея», фото: Михайло Андреєв 

 
У 1869 році Іван Айвазовський взяв участь в офіційній місії щоб відвідати 
урочисте відкриття Суецького каналу. Він став частиною величезного потоку 
європейських мандрівників, які створюють власні історії про Єгипет та його 
людей. Оскільки художники, письменники та вчені XIX-го століття є 
основними творцями зображень Сходу для європейської аудиторії, 
надсилання визнаного художника в цю далеку країну набуває сенсу. Крім 
того, оскільки Айвазовський родом із Криму, центру мультикультурної 
торгівлі, він звик до різноманітності і охоче сприймає нове та незвичайне. 

Художник використовує свої яскраві спогади та замальовки, 
зроблені під час візиту, щоб створити привабливий образ Каїра на заході 
сонця: чоловіки відпочивають на красивій терасі та насолоджуються грою 
вуличних акторів, а зовні відкривається вражаючий краєвид на купол мечеті, 
мінарет і безліч міських будівель. Вдалині ми бачимо силуети пірамід Гізи. 
Мотив сутінкового пейзажу, залитого променями призахідного сонця, 
досить поширений у творчості Айвазовського. На його морських пейзажах 
зображені сплячі прибережні міста в нічній тиші, чи залиті яскравими 
заходами сонця або морські битви, де кораблі горять, як факели. Картина із 
зображенням фігур у нічному міському середовищі «Сцена з Каїрського 
життя» — це мрія, яка народилася в дусі мандрівника XIX-го століття на 
Близькому Сході. 
  

 ПРЕС-РЕЛІЗ 

http://onlinecorrector.com.ua/вродливий
http://onlinecorrector.com.ua/різновид-краєвид-посвідка-образ-плани


 

 

 
 

7/13 

 

 
Вільгельм Котарбінський (1849–1921) 
Сатир 

 Полотно, олія, 70 x 122 cm 
 © Національний музей «Київська картинна галерея», фото: Сергій Тритиниченко 

 
Біографія Вільгельма Котарбінського ілюструє тектонічні рухи, які сколихнули 
мистецтво та культуру наприкінці XIX-го та на початку XX-го століть. 
Народившись у Польщі, він сформувався як художник у Римі і значну частину 
свого життя провів у Києві. Саме там він отримав запрошення створити 
фрески для Володимирського собору, будівництво якого має велике 
значення в культурному середовищі Києва. Художник здобув популярність 
як серед місцевих еліт, так і серед широкої публіки, а його мистецтво стало 
настільки еклектичним, наскільки можливо, перед обличчям тріумфу 
модернізму. Котарбінський засвідчує про свій інтерес до символіки, 
модульований витонченою академічною підготовкою, для створення 
загадкових картин на релігійні, міфологічні та історичні теми. Його роботи 
можна зустріти на стінах будинків заможних городян, на листівках і навіть у 
міській лікарні. В очах своїх сучасників він — поет трагічного кохання і смерті 
з дещо декадентським присмаком. Цей ярлик зробив його вразливим для 
критики, коли революція 1917 року та громадянська війна радикально 
змінили політичний дискурс і популярну культуру. Після забуття, нещодавно 
Котарбінського було знову відкрито, його роботи привернули увагу 
професіоналів мистецтва. 
 Класична міфологія широко представлена в мистецтві 
Котарбінського, захопленого греко-римською спадщиною, і це, у різні її 
періоди; тому «Сатир» не вдалося точно датувати. У другій половині XIX-го 
століття постать «Сатира» зазнала серйозного перегляду у філософському та 
літературному дискурсі. Аналіз Фрідріха Ніцше вносить нове бачення 
грецької культуру, звернувши увагу на її песимістичні та проблематичні 
аспекти. Із цієї точки зору діонісійські імпульси були такими ж важливими, 
як і широко хвалені аполлонівські характеристики грецького мистецтва. Ця 
теза знайшла багатьох проповідників серед культурних еліт усієї Європи. У 
тогочасну літературу й образотворче мистецтво «Сатир» увійшов як символ 
протесту проти цивілізації або як образ чогось репресованого. 
 
 

 ПРЕС-РЕЛІЗ 

http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/здобувати-діставати-набувати
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/середовище
http://onlinecorrector.com.ua/середовище
http://onlinecorrector.com.ua/виділення-комами-вставних-слів
http://onlinecorrector.com.ua/цікавість
http://onlinecorrector.com.ua/цивільний
http://onlinecorrector.com.ua/відчинено-розгорнуто-відімкнуто
http://onlinecorrector.com.ua/середовище
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
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 Ілля Рєпін (1844-1930) 
 Монахиня, 1887 
 Полотно, олія,  124 x 90 cm 
 © Національний музей «Київська картинна галерея»,  
 фото: Михайло Андреєв 

 
Відомий своєю досконалістю портретів, історичних та релігійних сцен, Ілля 
Рєпін є досить унікальним явищем українського мистецтва ХІХ-го століття. 
Незважаючи на те, що він був вірний принципу реалізму, навіть коли 
працював над вигаданими чи сакральними сюжетами, його вважали 
непостійним у виборі сюжетів: сільське життя, паризькі кав’ярні, портрети 
культурної та інтелектуальної еліти чи репресії політичної опозиції режимом 
царизму. Своїм недоброзичливцям він зазвичай відповідає, що зображує 
все, що викликає у нього живий інтерес. 
 Його двоюрідна сестра Емілія — один із тих поодиноких 
персонажів, які зацікавили цього уважного портретиста. Молода монахиня 
представлена у своєму скромному чорному габіті, який зливається з темним 
декором келії. Натомість виділяється її бліде обличчя та пронизливий 
погляд, що надає картині неймовірної краси. «Монахиня» (1887) майстерно 
описує атмосферу благочестивості та аскетизму в православному монастирі. 
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Комадна  Юрій Вакуленко, директор і Олександра Варбанець, 
старший науковий співробітник, Національний музей 
«Київська картинна галерея» 

  Семюель Гросс, завідувач виставково-експозиційного 
відділу, Женевський музей мистецтва і історії 

 
Контакти  Пресслужба 

 Сільві Треглія-Детраз 
 Музей мистецтва і історії, Женева 
 T +41 (0)22 418 26 54 - sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch 
 

Корисна інформація  Музей Рат 
 Place de Neuve – 1204 Genève 
 Відчинено з середи по п'ятницю, з 14 :00 до 19 :00;  
 Субота і неділя з 11:00 до 18:00 
 Зачинено в понеділок і вівторок 
 
 Вартість відвідування: CHF 10.-/5.- 
 Безкоштовно до18 років і 1-ша неділя місяця 

 
 Вебсторінка : mahmah.ch 
 Продаж квитків : billetterie.mahmah.ch 
 Блог : mahmah.ch/blog 
 Колекція онлайн: mahmah.ch/collection 
 Facebook : facebook.com/mahgeneve 
 Twitter: @mahgeneve 
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Пані та Панове, 
 
На час виставки зображення є вільними від прав. 
Будь-яке відтворення має супроводжуватися такими нагадуваннями: назва 
музею, автор(и), назва роботи та ім’я фотографа, а також авторські права. 
Інші ознаки (розміри, техніка, датування тощо) бажані, але не обов’язкові. 
Після публікації, будемо вдячні, якщо ви надішлете її копію до відділу 
пресслужби Музею мистецтва і історії. 
 
 
З  подякою 
 
 
Музей мистецтва і історії  
Пресслужба 
Rue Charles-Galland 2 
CH–1206 Genève 
  

 ПРИМІТКА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ 
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Архип Куїнджі (1842-1910) 
Ніч на Дону, 1882 

Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв  

Олександр Гауш (1873-1947) 
Фонтани, 1908 (?) 

Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв 

Іван Айвазовський (1817-1900) 
Арба в полі, 1848 

Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв  

Іван Айвазовський (1817-1900)  
Сцена з Каїрського життя, 1881 

Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв  

Юлій Клевер (1850-1924) 
Зимовий захід сонця, 1885

Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв  

ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ МАС-МЕДІА 
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Михайло Врубель (1856 - 1910) 
Ангел з кадилом та свічкою, 1887 
 
Папір на кароні, акварель, графітний олівець, лак 
Інвентарний 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв 

  

 
 

Михайло Врубель (1856 - 1910) 
Надгробний плач, 1887 
 
Папір, акварель, графітний олівець  
© Національний музей «Київська картинна галерея» 

  

 

Микола Ге (1831-1894) 
Флоренція, 1864 
 
Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв 

  

 

Ілля Рєпін (1844-1930) 
Монахиня, 1887 
 
Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв 

  

 

Павло Сведомський (1849-1904) 
Поховані у квітах, 1886 
 
Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв  

  

 ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ МАС-МЕДІА  
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Вільгельм Котарбінський (1849-1921) 
Біля жертовника 
 
Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Михайло Андреєв 

  

 

Вільгельм Котарбінський (1849-1921) 
Сатир 
 
Полотно, олія 
© Національний музей «Київська картинна галерея», 
фото: Сергій Тритиниченко 

  

 ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ МАС-МЕДІА  

 


