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«БУБНОВИЙ ВАЛЕТ» - ПРЕДСТАВНИК РОСІЙСЬКОГО 

АВАНГАРДИЗМУ 

 

Для аналізу нової важливої течії з кінця XIX – початку XXст. можна 

узяти твори російських представників кубізму з об'єднання «Бубновий валет» 

на предмет їх порівняння з роботами «батьків-засновників» попередніх епох: 

акцент на відчутності барвистого «тексту», зв'язок з народним російським 

мистецтвом, більш площинно-декоративний характер у порівнянні з об'ємно-

кристалічною чіткістю європейських художників [1, с. 50 ]. 

З моменту відкриття виставки «Бубновий валет» протягом більше ніж 

десятиліття російське мистецтво було охоплено сильним прагненням до 

оновлення, якого раніше не знало. Напрямки живопису: імпресіонізм, 

постімпресіонізм, експресіонізм, кубізм – змінюють один одного. 

«Бубновий валет» – це група російських художників-авангардистів, що 

сформувалась в 1910-1912 роки на базі однойменної московської виставки 

1910 року, на наступний рік перетворений у товариство зі своїм статутом. 

Виставка ця проходила на Воздвиженці в будинку Економічного суспільства 

офіцерів, користувалася величезним інтересом публіки і супроводжувалася 

галасом у пресі, яка друкувала безліч карикатур, фейлетонів і репортажів про 

неї. На виставці були представлені картини молодих художників: Михайла 

Ларіонова, Наталі Гончарової, Петра Кончаловського, Іллі Машкова, 

Аристарха Лентулова, Олександра Купріна, Роберта Фалька та інших. 

Виставка ознаменувала початок епохи авангарда в російському 

мистецтві.«Бубновий валет» викликав асоціації з ворожінням і навіть з 

кримінальним світом, де процвітали азартні ігри. Людина, що йшла по 

вулиці, звернувши увагу на афішу бубнововалетівців, думала,що тут не 

тільки виставка картин,а й ігровий будинок. Тому не дивно, що люди 



натовпом йшли на виставку, і, опинившись перед новаторським живописом, 

зовсім нічого не розуміли. 

А ще організатори виставки припасли для відвідувачів щось небачене 

та вражаюче: величезну картину І. Машкова, де він зобразив себе й іншого 

учасника виставки – П.Кончаловського у вигляді потужних культуристів  з  

чудовими м'язами; праворуч – піаніно з іспанськими нотами, на піаніно 

книги – Сезанн, Мистецтво, Біблія, які вказували на інтелектуальний 

розвиток силачів; наліво стіл – з посудом; у руках – музичні інструменти, 

біля ніг – гімнастичні гирі; на стіні видніються натюрморти із зображенням 

квітів. Якщо уважно придивитись, то відразу стає зрозумілим, що ці 

натюрморти спочатку були портретами дружин художників, які мимоволі 

перетворилися у квіти під впливом живопису їхніх чоловіків[2, с. 32-33]. 

Звернувшись до естетики постімпресіонізму, фовізму та кубізму, а 

також до прийомів російського лубка і народної іграшки, бубнововалетівці 

вирішували завдання виявлення матеріальності натури, побудови об'ємної 

форми на площині за допомогою кольору, передачі «матеріальності» натури, 

її фактурної відчутності. Вихідний принцип їх мистецтва становив 

затвердження предмета на противагу просторовості. У зв'язку з цим 

зображення неживої натури – натюрморту – висувалося на перше місце. 

Яскрава риса їх живопису проявляється у рельєфному нарощенні барвистого 

шару і досягнення своєрідного ефекту – «шуму живописної фактури». 

Простір картини ніби прагне вирватись із полону картинної площини в 

реальний світ. Вони прагнули виявити первозданну «матеріальність» світу, 

підкреслюючи пластичні, фактурні властивості кольору, момент барвистого 

ліплення форм. Звідси – їхнє своєрідне «натюрмортне» мистецтво, навіть 

якщо й не йшлося про натюрморт як такий [3, с. 55]. 

Упредметнене натюрмортне начало виносилося і в традиційно 

психологічний жанр – портрет. 

Автопортрет став улюбленим жанром «бубнових валетів», вони 

перевтілювались в найбільш неочікувані для художників амплуа: Машков – 



купчина-пароплавщик з пароплавною трубою замість руки на тлі пейзажу; 

Лентулов – велетенський хлоп'яга, увінчаний німбом, що нагадує небесні 

світила. Зобразивши фігуру по коліна, він створює ілюзію, що його 

портретному двійнику тісно між небом і землею. Бубновалетівці 

перетворюють свої автопортрети у своєрідні живі картини, в яких ніби 

приміряють на себе світ власних образів. 

Особливо цікавить глядача відношення художників до одного із 

найбільш традиційних сюжетів світового мистецтва – оголеної натури. Перш 

за все вони бачили її як натюрморт, нарівні з іншими предметами: квітами, 

вазами, фруктами. Митці намагалися запевнити, що будь-яка натура для них 

цікава не сама по собі, а як виразна форма, комбінація фарб і композиція. 

З'явились червоно-синьо-зелені натурниці Машкова, побудовані з ліній і 

геометричних площин «ню» Купріна. Це зовсім не означало, що з їхнього 

живопису зник людський образ, просто все передавалось не через обличчя та 

фігуру в портреті, а через відношення кольорів, ритм простору, виразність 

ліній і хаотичність мазків [2, с. 34]. 

Члени «Бубнового валета» надовго стали персонажами світської та 

бульварної хроніки. Вони справили великий вплив на розвиток 

образотворчого мистецтва в Росії і стали одним з найяскравіших явищ 

російського авангарду. Як наслідок, усі художники цього напрямку стали 

найбільшими майстрами живопису. І всі їхні найкращі картини були створені 

саме в бубновалетівський період 1907 – 1917 роки [1, с. 52]. 
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