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                   Я всіх покрив чорним квадратом 

                                              Казимир Малевич 
 

         Казимир Северинович Малевич – український 

художник-авангардист, один із засновників нових на-

прямів в абстрактному мистецтві – супрематизму та 

кубофутуризму.  

         Народився Казимир 23 лютого 1878 в Києві в 

сім’ї з польським корінням. До 17 років жив на Поділ-

лі, Харківщині, Чернігівщині. Малювати вчився у Ми-

коли Пимоненка, в Київській мистецькій школі. У 

1904 переїхав у Москву. Вдосконалював майстерність 

в училищі живопису, скульптури і архітектури та в 

студії Ф. Рерберга.   

         У картинах першого періоду творчості художник 

намагався поєднати принципи кубізму, футуризму і 

експресіонізму. Став одним із засновників абстрактно-

го мистецтва. У 1915 році започаткував новий модер-

ністський напрям у мистецтві – супрематизм ("Чорний 

квадрат на білому тлі", "Біле і чорне"), видавав журнал 

"Supremus". Кілька років Малевич викладав у Вітеб-

ській художній школі. Потім керував інститутом ху-

дожньої культури в Ленінграді. Малевич з однодумця-

ми утворив групу авангардистів, які поширювали ідею 

нового бачення мистецтва.  

          У 1927 переїхав до Києва, де зусиллями Миколи 

Скрипника Малевичу було створено нормальні умови 

для творчості. В 1927–1930 викладав в Київському 

художньому інституті. Але початок репресій в Україні 

проти інтелігенції змусив Малевича знову повернутись 

у Ленінград. На початках більшовики ставилися добре 

до робіт Малевича, художник мав персональну вистав-

ку в Берліні. Але згодом він, як і багато інших діячів 

культури, став жертвою сталінізму. У 1930 році Кази-

мира Малевича оголосили німецьким шпигуном і ка-

тували за стінами ленінградського ОДПУ. Помер Ма-

левич 15 травня 1935 в Ленінграді. 

  Цікаві факти про Казимира Малевича 

 

 - Україна не була для Казимир Малевича тільки 

географічною точкою – він завжди вважав себе 

українцем. 

 - Впродовж усього життя Малевич стверджував, 

що його художнє бачення світу сформувало україн-

ське село. Будучи ще зовсім малим, він спостерігав, 

як селянки старанно вимальовували коників, півни-

ків, квіти на стінах та печах. Пробував він зобрази-

ти все це і у себе вдома, але йому заборонили бруд-

нити печі. Тому свою майстерність хлопчак відто-

чував на парканах та стінах сараїв. 

 - У пізніші періоди своєї творчості багато в чому 

його надихала аерофотозйомка – пейзажі, отримані 

згори. 

 - Казимир Малевич дуже гарно співав і мав чудо-

вий бас. За свідченнями знайомих і родичів, однією 

з його улюблених пісень була "Гуде вітер вельми в 

 полі". 

 - Листувався з друзями Малевич переважно україн-

ською, або ж цікавим українсько-російським сур-

жиком. 

 - Малевич є одним із найдорожчих художників 

світу. Його роботи оцінюються в мільйони доларів. 

В Україні деякі його роботи зберігаються в Націо-

нальному художньому музеї, Пархомівському істо-

рико-художньому музеї.  

 - В одній приватній колекції зберігається його 

останній автопортрет 1934 року, де Малевич зобра-

жений з густою бородою, з підписом: "Я відростив 

бороду. Коли виходжу на вулицю, хлопчаки услід 

кричать: "Карл Маркс!". 

 - Світове визнання до Казимира Малевича прийш-

ло у 1927 році, коли він відвідав зі своєю виставкою 

Варшаву, Берлін і Мюнхен. 

 - Незважаючи на світове визнання, посилення ста-

лінської диктатури призвело до того, що манера і 

стиль Казимира Малевича виявились не бажаними, 

були названі буржуазними, що не можуть відобра-

жати реалій соціалістичного життя. 

    - К. Малевич – єдиний художник того часу, у 

творчості якого відобразився Голодомор 1932–1933 

рр. На малюнку, виконаному олівцем, Малевич зо-

бразив три фігури, на обличчі яких зображені серп і 

молот, хрест і труну. Цей малюнок – алюзія на ци-

тату з народної пісні "Де серп і молот, там смерть 

і голод". 
 

  

 
 

Дівчата у полі. 1932 
 

   - Найвідомішою роботою в біографії і творчості 

Малевича є твір "Чорний квадрат". Цю роботу до-

повнюють полотна "Чорне коло", "Кельтський 

хрест". Серед інших відомих картин художника – 

"Червоний квадрат", "Скаче червона кіннота".  

 - Друзі Казимира Малевича, все ж таки, не викона-

ли його передсмертне побажання і не встановили 

над його  похованням архітектон – один з його абс-

трактних макетів, у якому мав бути телескоп, на-

правлений на Юпітер. 

 - Саме ж тіло Казимира Малевича помістили у тру-

ну, у формі хреста. Під час війни, місце його похо-

вання було втрачене, а згодом віднайдене гру-

пою ентузіастів. 
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