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зв’язок: чистота кольору – звук – мантра і, як результат, новий канал 
комунікації глядача із твором.  

З 2015 року майстер виходить на новий рівень шляхом звернення до 
жанровості у полі абстрактного експресіонізму. 

Виставка «Мантри живопису» (Музей українського живопису, 2020) 
демонструє численні образи природи у нескінченності сюжетів, станів та 
настроїв. Обрана художником тематична лінія відтепер змушує шукати 
баланс між предметним та абстрактним, репрезентуючи новітній етап 
його творчих інтенцій. 
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ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ  
ХУДОЖНИКА ЛЕОНІДА ПАСТЕРНАКА  
ЯК ІЛЮСТРАТОРА-КАРИКАТУРИСТА 

 
Творчість відомого портретиста кінця XIX – початку XX століття 

одесита Л.О. Пастернака (батька Бориса Пастернака) насичена різними 
періодами та подіями. Хоча одеський період творчості художника як 
карикатуриста є не дуже довгий та не занадто популярний. Але саме 
робота Пастернака ілюстратором-карикатуристом в одеських 
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сатиричних виданнях сильно вплинула на подальше становлення 
молодого художника та формування його як професійного портретиста. 
Тому хочеться більш детально дослідити саме початковий шлях 
художника в одеських сатиричних видавництвах. 

Висвітлення творчості Л. Пастернака, зокрема в одеський період, 
прослідковується у дослідженнях О. Барковської, С. Лехтман та в 
автобіографічних мемуарах самого художника. 

Майбутній художник змалку захоплювався малюванням та, 
незважаючи на спротив батьків, навчався в Одеській малювальній школі. 
Недивно, що одеське середовище та гумор зіграли не останню роль в 
захопленні юного Пастернака.  

Ще з років навчання у гімназії молодий митець почав випускати 
кустарний гумористичний журнал, куди замальовував карикатури на 
вчителів та друзів. Ось уривок з його автобіографічної книги «Нариси 
ранніх років»: «В моєму журналі, є карикатура, що показувала зраділих 
вчителів, які щосили танцюють модний тоді канкан у слід попечителю 
округу, що відвідав щойно їх гімназію і поїхав задоволений. Інша ж 
карикатура на того ж попечителя округу зображала як він виїжджає в 
двох каретах, – в одній сиділи його вуха, а в інший він сам» [4].  

Тут ми бачимо, як оригінальна фантазія ще юного художника вже 
починає реалізовуватись у ранніх карикатурах. 

Гімназистом Пастернак почав співпрацювати зі своїм другом 
видавцем М. Фрейденбергом та став одним з головних ілюстраторів 
журналів «Оса» (1876), «Маяк» (1879-1885) та «Пчелка» (1881-1889).  
До речі в журналі «Пчелка» друкувалися найпопулярніші одеські та 
петербурзькі карикатуристи (М. Алексоматі, М. Білий, М. Вербель та 
інші) на чолі з М. Чемодановим. Нерідко і сам Фрейденберг малював 
карикатури. 

Малюючи ілюстрації до цих журналів, Пастернак осягав, як сам 
зазначає, складної композиції та сміливості ілюстратора. Крім 
злободенних шаржів, карикатур і сатиричних композицій, художнику 
доводилося робити також жанрові замальовки художнього характеру, на 
різні теми одеського побуту – одеські типажі, вуличні сцени, характерні 
епізоди портового життя та інше. У своїх записах ілюстратор згадує, що 
помістив в одному з номерів «Пчелки» зображення типового портового 
одеського «босяка…» [4]. 

Треба зазначити як сам художник розмірковує над таким жанром як 
карикатура у своїй творчості: «Мої «проби пера» в карикатурах і 
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замальовках, участь в ілюстрованих журналах по суті були несвідомим 
потягом до малюнка і, зокрема, до портретування...» [4].  

Художник гадає, що кожний карикатурист обов'язково є портретистом, 
так само як і кожний портретист є карикатуристом. Пастернак уточнює, що 
прагнення гостро бачити і постійно, спостерігаючи, вловлювати і 
запам'ятовувати характерні особливості в кожному обличчі, в його 
неповторній індивідуальній побудові або у всьому тілі, призводить до 
підкреслення деяких істотних особливостей портретованого для надання 
портрету більшого характеру і подібності з натурою. 

Після переїзду до Москви художник згадує, що ранні спроби 
малювати карикатури для журналів тривали і далі. Він підкреслює, що 
крім необхідного заробітку ця робота була дуже корисна; вона розвивала 
критичність, досвід в самому малюванні та зміцнювала зорову пам'ять, 
таку необхідну художнику [4]. 

Але видавець та друг відомого художника М. Фрейденберг зазначав, що 
для Пастернака карикатура була низьким видом мистецтва [2]. Це можна 
пояснити тим, що художник прагнув постійного вдосконалення та 
самореалізації. Для нього портрет в мистецтві виступав на перше місце. 

Згодом, коли художник здобуде освіту в Мюнхенській королівській 
художній академії, стане відомим європейським портретистом, 
проілюструє твори М. Лермонтова та Л. Толстого, зробить чисельні 
портрети відомих діячів культури і науки, серед яких А. Ейнштейн,  
С. Рахманінов, Р. Рільке, А. Рубінштейн, О. Скрябін, Л. Толстой,  
Ф. Шаляпін та ін., а потім емігрує до Великобританії, він напише у своїх 
мемуарах, що на його становлення як портретиста позитивно вплинули 
саме заняття карикатурою.  

Можна підсумувати, що зокрема одеський досвід роботи в 
сатиричних журналах та спілкування з іншими талановитими 
ілюстраторами того часу стали відправним пунктом на творчому шляху 
Леоніда Пастернака як видатного європейського портретиста.  
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СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАБРЕНДУ 
 
Сьогодні телеефір – один із наймогутніших інструментів впливу на 

аудиторію. Збільшення активних учасників телевізійного ринку на 
сучасному етапі стало можливим внаслідок впровадження новітніх 
цифрових технологій (багатоканальних телевізійних мереж, систем 
супутникового, кабельного та смарт телебачення). У результаті 
спостерігається надзвичайне загострення конкуренції телевізійних 
компаній за увагу глядачів. Одним із найважливіших інструментів, що 
використовуються телемовниками для залучення глядачів, спеціалісти 
вважають формування телевізійних брендів. 

Бренд виник ще в середні віки, коли цехові ремісники, які масово 
з’являлися у кожній галузі тодішнього виробництва, починають 
позначати свої вироби персональною торговою маркою (власне, слово 
«бренд» буквально перекладається як «тавро») [6, с. 26]. 

Однак справжній розквіт ідеї брендингу припадає на другу половину 
ХХ ст. і пов’язаний з появою на ринку великої кількості фірм, що 
випускали однотипні товари. Їх позиціонування через характеристики 
якості та надійності продукту, що пропонувався на ринку, незабаром 
звелося до певного набору штампів, у які споживач просто відмовлявся 
вірити. Стало очевидним, що людей більше не цікавлять технології та 
подробиці виробництва, їх увагу привертав сенс життя, хоча б він і 
розкривався через споживання. 


