
ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 1 (157), 2021

Mariya KLYMENKO
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7792-3714
PhD Student of the Lviv National Academy of Arts,
38, Kubiyovycha Str., 79011, Lviv, Ukraine,
e-mail: klymenkomary@gmail.com

THE IMPACT OF ALEXANDER ARCHIPENKO’S 
ART ON THE FORMATION  
OF MARTHE DONAS’ ARTISTIC PLATFORM

Formulation of the problem. The intersection of creative 
ways and personal relationships of the Belgian artist Marthe 
Donas and Alexander Arkhipenko began in 1917 in Nice, 
where the sculptor was during the First World War. Having 
moved to the French Riviera, artist becomes a student of Alex-
ander Arkhipenko. The article deals with the peculiarities of the 
impact of the author’s methodology of Alexander Arkhipenko 
on the formation of the artistic platform of Marthy Donas. The 
artist learned the basic ideological and aesthetic principles of 
creativity of the sculptor-reformer, which in the future in its 
professional development has become new plastic-stylistic 
modifications.

The purpose of the article is to explore the features of im-
pacts seeking of Alexander Archipenko’s art (1887—1964) 
on the formation of Marthe Donas’ aesthetic worldview 
(1885— 1967). 

The methodology of the research work is the using of his-
torical and cultural approach to contextualization of a certain 
range of artistic phenomena. In the art history examination for-
mal and structurally typological methods were used. 

The innovation of this work is the discovering of figurative 
and plastic Archipenko’s conceptions in M. Donas’ artistic 
process. A wide comparison of two artists’ creative works was 
made for the first time. Conclusions. The main Archipenko’s 
principles of shaping were accumulated in the paradigm of 
M. Donas’ art. In spite of this M. Donas is considered to be 
the first woman whose artistic program was demonstrated in the 
sphere of abstract painting. Having analyzed of Archipenko’s 
and M. Donas’ creative works during 1917—1920 it was dis-
covered that she had embodied a number of visual characteris-
tics of the sculptor’s aesthetic ideology. 

Keywords: Alexander Archipenko’s art; M. Donas’ aes-
thetic ideology; figurative and plastic conceptions; principles of 
shaping; Cubism; plastic-styling modifications.
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Мета дослідження — висвітлення особливостей впли-
ву творчості Олександра Архипенка (1887—1964) на 
формування естетичного світогляду бельгійської мистки-
ні Марти Донас (1885—1967). Наукова новизна роботи 
полягає у виявленні образно-пластичних концепцій Олек-
сандра Архипенка у художньо-образному мисленні Марти 
Донас. Розширене зіставлення творчості двох мистців по-
дане вперше.

Висновки. Основні формотворчі принципи Олександра 
Архипенка акумулювалися у парадигмі творчості Марти 
Донас. Попри цей важливий факт Марта Донас вважається 
першою жінкою, мистецька програма якої маніфестувала в 
ділянці абстрактного живопису. 

Аналізуючи творчість Олександра Архипенка й Марти 
Донас протягом 1917—1920 років, встановлено, що мист-
киня увібрала ряд характерних рис естетичного світогля-
ду скульптора.

Методологія дослідження полягає у застосуванні 
історико-культурного підходу при контекстуалізації означе-
ного кола мистецьких феноменів. При розгляді мистецтвоз-
навчої проблематики використано формально-аналітичний 
та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: Олександр Архипенко, естетичний сві-
тогляд Марти Донас, образно-пластичні концепції, формот-
ворчі принципи, кубізм, пластично-стильові модифікації.
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Вступ. Перетин творчих шляхів й особистих вза-
ємин бельгійської художниці Марти Донас й 

Олександра Архипенка розпочався 1917 року в Ніц-
ці, де скульптор перебував під час Першої світової 
війни. Переїхавши до французької Рив’єри, мист-
киня стає ученицею Олександра Архипенка. У стат-
ті здійснено пошук особливостей впливу авторської 
методології Олександра Архипенка на становлен-
ня мистецької платформи Марти Донас. Худож-
ниця засвоїла базові ідейно-естетичні засади твор-
чості скульптора-реформатора, що у подальшому в 
її професійному розвитку набуло нових пластично-
стильових модифікацій.

Зв’язок із науковими чи практичними дослі-
дженнями. Науковий пошук у статті проводиться у 
рамках дисертаційного дослідження на тему: «Твор-
чість Олександра Архипенка: образно-виражальні 
засоби, етнонаціональний аспект».

Аналіз досліджень і публікацій. Цілісний про-
цес становлення ідейно-естетичної доктрини твор-
чості мисткині досліджено у монографії «Marthe 
Donas: A Woman Artist in the Avant-Garde» (2016) 
[1] Крістіана Буна (Kristien Boon) й Петера Паувел-
са (Peter J. H. Pauwels). Основні біографічні відо-
мості Марти Донас містять оглядові енциклопедичні 
видання, серед яких авторами є Еммануель Бинизі 
(Emmanuel Bénézit) [2] й Пенні Дюнфорд (Penny 
Dunford) [3]. Критичні публікації щодо творчості 
Марти Донас представлені у каталогах виставок. 
Зокрема, оригінальний каталог експозиції творів 
Нелл Вальден й Тур Донас у галереї «Sturm-Galerie» 
у Берліні (червень, 1920) містить список тридцяти 
семи творів мисткині [4]. Вплив об’єктів скульпто-
живопису Олександра Архипенка на експеримен-
тальний пошук фактурних рішень у малярстві Мар-
ти Донас знаходимо у виданні «The Société Anonyme 
and Dreier Bequest at Yale University: A Catalogue 
Raisonné» [5]. Серед розглянутої літератури звер-
таємо уваги на матеріали конференції «О. Архипен-
ко і світова культура ХХ століття», а саме на пра-
цю Наталії Асєєвої «Ідеї Олександра Архипенка у 
мистецькій практиці ХХ століття» [6]. В ній автор-
ка порівнює твори скульптора із кубістичними на-
тюрмортами Жоржа Брака. 

Мета дослідження — розглянути вплив твор-
чості Олександра Архипенка на формування мис-
тецького світогляду Марти Донас.

Наукова новизна роботи полягає у виявленні 
образно-пластичних концепцій Олександра Архи-
пенка у художньо-образному мисленні Марти До-
нас. Розширене зіставлення творчості двох мистців 
подане вперше.

Аналізуючи творчість Олександра Архипенка й 
Марти Донас протягом 1917—1920 років, встанов-
лено, що мисткиня увібрала ряд характерних рис ес-
тетичного світогляду скульптора.

Методологія дослідження полягає у застосуван-
ні історико-культурного підходу при контекстуаліза-
ції означеного кола мистецьких феноменів. При роз-
гляді мистецтвознавчої проблематики використано 
формально-аналітичний та структурно-типологічний 
методи.

Висновки. Основні формотворчі принципи Олек-
сандра Архипенка акумулювалися у парадигмі твор-
чості Марти Донас. Попри цей важливий факт Мар-
та Донас вважається першою жінкою, мистецька 
програма якої маніфестувала в ділянці абстрактно-
го живопису. 

Основна частина. Життєві та мистецькі шляхи 
Марти Донас та Олександра Архипенка тісно пере-
пліталися протягом 1917—1920 років. Марта Донас 
народилася 26 жовтня 1885 року в сім’ї комерсан-
тів у місті Антверпен, Бельгія. Через те, що бать-
ко не сприймав художньої кар’єри своєї дочки, вона 
в 1902—1903 рр. змушена була перервати навчан-
ня в Королівській академії образотворчого мисте-
цтва в Антверпені, і продовжити освітню практику 
в 1913—1914 роках.

Впродовж Першої світової війни Марта Донас пе-
ребувала в Голландії. Згодом художниця разом із од-
нією із своїх сестер перебралася до ірландського Ду-
бліна, де полем її мистецьких зацікавлень була тех-
ніка вітражу. У 1916 році Марта Донас переїжджає 
у Париж та оселяється у студії в районі Монпарнас. 
У французькій столиці початком її нового навчаль-
ного процесу протягом двох місяців стає Академія 
Ґранд-Шом'єр. Далі вона навчається впродовж од-
ного місяця в Академії Рансона й майстерні Андре 
Лота (1885— 1962). Учениця не залишається осто-
ронь від домінуючих на цей час серед мистців Па-
рижа стильових пошуків і завдяки своєму педагогу 
Марта Донас зближається із методологією кубізму. 
Починаючи із 1917 р. мисткиня представляє декіль-
ка живописних композицій, у яких втілюються ідеї 
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геометризму. Цього ж року М. Донас перебираєть-
ся на Південь Франції [5, c. 196]. 

Саме тут, у сонячній французькій Рив'єрі, мистки-
ня знайомиться із Олександром Архипенком. У цей 
час скульптор перебував у Замку Вальроз (Château 
de Valrose) (іл. 1, 2), який був розміщений у райо-
ні Сім’є міста Ніцци [7]. Марта Донас (іл. 3) стає 
ученицею Олександра Архипенка, і це сприяло для 
створення їх близьких відносин (1917). Вона глибоко 
опановує освітні настанови скульптора. Марта До-
нас й Олександр Архипенко повертаються до фран-
цузької столиці у 1918 році і, ймовірно, залишають-
ся поряд до літа 1920 року [8, c. 6]. У Парижі вони 
разом із Альбером Глезом, Леопольдом Сюрважем 
та баронесою Елен Еттінген відновлюють діяльність 
угрупування «Золоте Січення». До створеної асоці-
ації входили також Константин Бранкузі, Анрі Ло-
ран, Фернан Леже, Хуан Ґріс, Леопольд Сюрваж, 
Жорж Брак, Раймон Дюшан-Війон та інші [9]. За 
порадою скульптора художниця підписує свої твори 
чоловічим псевдонімом Тур Донас [10, c. 338].

Олександр Архипенко активно сприяв станов-
ленню мистецького шляху Марти Донас. Скульптор 
представив художницю директору німецької галереї 
«Der Sturm» Герварту Вальдену: «Я наполегливо ре-
комендую запросити у свій салон надзвичайно та-
лановиту сучасну художницю «Тур Донас». Донас 
— моя найкраща учениця» [9]. Твори Марти До-
нас експонувалися у цьому виставковому просторі, 
починаючи із 1919 року [11, c.  17]. Цього ж року 
скульптор надсилає світлини творчості мисткині та-
кож Енріко Прамполіні й Тео ван Дусбургу. У груд-
ні 1919 р. за сприяння Олександра Архипенка відбу-
вається перша персональна виставка Марти Донас у 
Галереї Кундіг в Женеві [9]. Згодом у Голландії Тео 
ван Дусбург організовує спільну експозицію творів 
Марти Донас, Сержа Фера (Serge Férat), Торвальда 
Гелсена (Thorvald Hellesen), Леопольда Сюрважа і 
Жака Війона, яка відкрилася у Брюсселі і представ-
лялася разом із великою виставкою Сучасного мисте-
цтва у Женеві [8, c. 6]. Тридцять сім творів мисткині 
експонуються на спільній виставці із Нелл Вальден у 
галереї «Der Sturm» (червень 1920, Берлін) [4].

Починаючи із 1920 р. живопис мисткині тяжіє 
до абстрактного мистецтва. Втрачається відчуття 
скульптурної матеріальності форми, що було зумов-
лене припиненням контактів із Олександром Архи-

Іл. 1. Замок Вальроз (Château de Valrose). Ніцца, Фран-
ція. Світлина авторки

Іл. 2. Парк у замку Вальроз. Ніцца, Франція. Світлина 
авторки

Іл. 3. Марта Донас
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пенком. Скульптор одружується із німецькою мист-
кинею Ангелікою Бруно-Шмітц у 1921 році.

Хвороба й матеріально скрутне становище Марти 
Донас зумовили її повернення із французької столи-
ці до Бельгії [2, c. 623]. 

Під часу Першої світової війни й перетину шляхів із 
Мартою Донас Олександр Архипенко був збагачений 
здобутками у конгломераті естетичних ідей бурхливо-
го життя Парижа. Серед новаційних рис скульптора 
варто виокремити синтез увігнутих і випуклих площин, 
контр-форми, поліхромії в скульптурі, поєднання різних 
матеріалів в одному художньому об’єкті, перших рухо-
мих конструкцій («Медрано І», 1912—1914). Пере-
їжджаючи до Ніцци, Олександр Архипенко створює 
ряд об’єктів скульпто-живопису. Жанрово-тематичним 
видом цих композицій часто був натюрморт. Ідейні ку-
бістичні витоки творів мистця містять спільну приро-
ду із працями Жоржа Брака, де «<…> світлі овальні 
натюрморти та композиції з музичними інструментами 
відзначаються витонченим, немов сама музика, стрима-
ним ліризмом. В цих натюрмортах форми різних пред-
метів переплітаються, народжуються одна з одної, сві-
тяться, зливаються, щезають» [6, c. 4]. 

Серія творів Марти Донас містить спільну духовно-
метафізичну природу із спектром ідей Олександра Ар-
хипенка. Поєднання різних матеріалів, локального ко-
льору й плавних лекалоподібних ліній є свідченням 
єдиного інспіраційного джерела. Марта Донас ство-
рює ряд композицій, серед яких «Натюрморт із пляш-
кою і чашкою» (1917), «Кубістична голова» (1917), 
«Натюрморт із статуеткою» (1917), «Картина-книга» 
(1917 —1918), «Натюрморт із кавником» (1917—
1918), «Музика» (1917—1918, 1919), «Натюрморт 
із профілем глечика» (1918—1919) та інші. «Натюр-
морт із кавником» М. Донас містить ідейно-пластичний 
зв'язок із композицією «Натюрморт» (1915) О. Архи-
пенка. Контурне лінійне зображення артефактів побу-
ту сполучається із ритмом об’ємних деталей із схожою 
конусоподібною конфігурацією драперії, що розташо-
вана в однаковій частині площини твору. Вплив твор-
чості Олександра Архипенка на становлення ідейно-
естетичної доктрини Марти Донас яскраво виражався 
протягом 1917—1918 років. Композиція «Купальниця» 
(1917) (iл. 4) О. Архипенка містить ряд характерних 
рис із творами «Картина-книга» (1917—1918) (іл. 5) 
й «Кубістична лялька» (1917—1918) Марти Донас. 
Близька кольорова гама, в якій переважають кобальт 

Іл. 4. Олександр Архипенко. Купальниця. 1917. Дріт, 
пап’є-маше, гіпс. Штеделівський художній інститут і місь-
ка галерея. (Франкфурт-на-Майні, Німеччина). Світлина 
авторки

Іл. 5. Марта Донас. Картина-книга. 1917—1918. Олія, 
гіпс, дошка. Приватна колекція
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синій і охра із спільним світлим тоном, об’єднують оби-
дві композиції «Купальниця» й «Картина-книга». Схо-
жими є й пластичні знахідки лекалоподібних ліній, не-
великих круглих акцентів грудей, деталізовані тем-

ні графічні лінії рук, однакове вирішення загостреної 
профільної лінії обличчя двох фігур. Художня мова тво-
рів Олександра Архипенка «Жінка в кімнаті» (1917) 
(іл. 6) й «Натюрморт зі статуеткою» (1917) (іл. 7) 
Марти Донас містить спільну ідейно-тематичну осно-
ву. Центральним мотивом є жіноча фігура. Плавні лі-
нії силуету врівноважуються ритмом прямих ліній, що 
створює подібний рисунковий характер форми.

Характерні риси об’єктів скульпто-живопису 
мистця простежуються у композиціях «Кубістична 
голова», «Дитина із квітами», «Жінка із капелюхом». 
Рисунки виглядають як металеві скульптури, де від-
чутно штрихування металу [12]. Олександр Архи-
пенко створює однойменну композицію «Жінка із ка-
пелюхом» (1916), образно-пластичне рішення якої є 
близьким із рядом попередньо названих робіт. Тоді, 
коли О. Архипенко працював із склом, деревом чи 
нікелем, у творі «Натюрморт із пляшкою і чашкою» 
М. Донас поєднує марлю, грубе полотно чи мережи-
во для надання більш чіткої структури [12]. Олек-
сандр Архипенко у композиції «Голова і натюрморт» 
(1916) також використовував полотно для створен-
ня ритму фактурних рішень. Зіставлення конусопо-
дібних форм у творі «Музика» (1917—1918) Марти 
Донас наближене із пластичним кодом Олександра 
Архипенка. Поєднання рельєфності фактур, локаль-
них двохвимірних площин із трактуванням об’єму фі-
гур є наближеним із працями скульптора, серед яких 
«У будуарі» (1915), «У кафе» (1915), «Жінка в кім-
наті» (1917). Характерними є конусоподібні форми, 
які властиві творчості Олександра Архипенка.

Одним із результатів прогресуючих пластичних 
візій М. Донас було створення композиції «Мати й 
дитина» (1919, гіпс). Тематичний образ твору пред-
ставляє стояча жіноча фігура із немовлям на руках. 
Схилена голова матері сполучається лекалоподібною 
дугою, форма якої повторюється у трактуванні го-
лови, руки, плеча і стегон. Плавність ліній уособлю-
ють ліричний зміст композиції. Олександр Архипен-
ко неодноразово у своїй творчості розкривав духо-
вну сторону цієї тематики у творах «Жінка і дитина» 
(1909), «Мадонна скель» (1912).

Наукова новизна роботи полягає у виявлен-
ні образно-пластичної концепції Олександра Ар-
хипенка, частково розвиненої творчою практикою 
його учениці. Розширене зіставлення творчості двох 
мистців подано вперше.

Іл. 7. Марта Донас. Натюрморт зі статуеткою. 1917. Олія, 
картон. Приватна колекція

Іл. 6. Олександр Архипенко. Жінка в кімнаті. 1917. Олія, 
туш (колаж на папері), дерево. Приватна колекція (Вели-
кобританія)
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Висновки. Основні формотворчі принципи Олек-
сандра Архипенка акумулювалися в парадигмі фор-
мальних пошуків Марти Донас. Попри цей важли-
вий факт Марта Донас вважається першою жінкою, 
мистецька програма якої маніфестувала в ділянці аб-
страктного живопису. Аналізуючи творчість Олек-
сандра Архипенка й Марти Донас протягом 1917—
1920 років, встановлено, що мисткиня увібрала ряд 
характерних рис світогляду скульптора. Серед осно-
вних позицій варто виокремити:

• структуральне відчуття ритму;
• динамізм композиції, досягнення руху, який врів-

новажується плавністю ліній;
• поєднання різних виражальних засобів на одній 

площині, серед яких був синтез фактур із локальним 
представленням площин та об’ємності форми;

• тяжіння до рельєфності пластично-образної 
структури, що досягалося завдяки передачі скуль-
птурної матеріальності включно з живописними тех-
нічними прийомами;

• співвідношення основних масивів кольору.
У подальших дослідженнях важливо проаналізу-

вати педагогічні практики американського періоду 
Олександра Архипенка з їх впливом на диферен-
ціацію формально-мистецьких ідей серед послідов-
ників творчості скульптора. Авторитет видатного 
мистця-новатора з його відкриттями в аспекті плас-
тичної форми поширився як на його безпосеред-
ніх учнів, так і на наступні покоління художників 
в усьому світі.
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