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The article provides the specifics of the use of Middle Eastern art
motifs in decorating fine ceramics in England. It was clarified that
orientalism as a special artistic direction in Europe became widespread in
the first half of the XVII – XIX centuries and found its embodiment in
painting graphic, sculpture and applied art. It is determined that it is
represented by a number of porcelain works of leading European
manufactors of this period. It was found that the motives of the Middle East
were used in the decoration of products of fine ceramics of England, in
particular such artistic and industrial centers as Chelsea, Derby, Bow,
Minton and Co.
It was established that the primary role in enriching the culture of
formation and decoration of fine сeramics of the mentioned country with
images and plots of the East played out several factors. First, imitation of
Meissen porcelain, which according to the works of famous artist Jean
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Baptiste Vanmour. Besides, we can speak about the influence of colonial
and trade activities of the of the East India Company. It was the latter that
deepened the knowledge of the British about the art of countries such as
Turkey and Iran, prompted the collection of their exotic works. Porcelain
Minton and partners, who appealed to the famous Iznik ceramics of the XVII
century in their own works to oriental ornaments, were considered.
The subject of the article is the orientalism in the art of fine ceramics in
England. The goal is to reveal the specifics of orientalism in the formation
and decoration of porcelain in The Britain in the first half of the XVII – XIX
centuries.
The research methodology is based on the axiological, historical and
chronological, comparative historical and historical and cultural, art analysis
which made it possible to provide insights into the interrelation of the art of
«white gold» of the England and art of East.
Thus, abovementioned is evidenced by such series of porcelain figures
of Turks in theatrical costumes, Chelsea and Derby from 1756 to 1760 were
distinguished. And for examples copies of ceramics Iznik factoryMinton and
partners, 1862, as well as tiles of the mentioned production for interior
cladding.
Key words: orientalism, fine ceramics, porcelain, earthenware,
England, Turkey, 18th –19th centuries.
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У

статті

висвітлено

специфіку

застосування

мотивів

мистецтва Близького Сходу у декоруванні тонкої кераміки Англії.
Уточнено, що орієнталізм, як особливий мистецький напрям у Європі
набув поширення у першій половині XVIII–ХІХ століттях і знайшов
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своє втілення у живописі, скульптурі, графіці і декоративноприкладному мистецтві. Визначено, що він репрезентований низкою
фарфорових творів провідних європейських мануфактур означеного
періоду. З’ясовано, що мотиви Близького Сходу були вживаними в
оздобленні продукції тонкої кераміки Англії, зокрема таких художньопромислових осередків, як Челсі, Дербі, Воксхол, Боу, Мінтон.
Встановлено, що першочергову роль у збагаченні культури
формотворення і декорування тонкокерамічних виробів згаданої
країни образами та сюжетами східної генези відгравало кілька
факторів. По-перше, наслідування фарфору Майсену, автори якого
раніше за інших керамістів звернулися до орієнталізму, здебільшого
завдяки

творам

фламандсько-французького

художника

Жана

Батіста Ванмура. При цьому чимале значення мала колоніальна і
торговельна

діяльність

Ост-Індської

кампанії.

Саме

остання

поглибила знання англійців про мистецтво таких країн, як Туреччина
і Іран, спонукала до колекціонування їх екзотичних творів, а згодом
переосмислення художньої цінності імпортованих східних виробів.
Було розглянуто фарфор Мінтона, який апелював до відомої
ізнікської кераміки XVII століття у формотворенні власних творів і у
декоруванні кахлів складними арабесками.
Предметом дослідження статті є орієнталізм у мистецтві
тонкої кераміки Англії. Мета полягає у розкритті специфіки
орієнталізму

у

формотворенні

і

декоруванні

фарфору-фаянсу

Британії періоду середини XVIII – першої половини ХІХ століть.
Методологія дослідження базується на аксіологічному, історикохронологічному, крос-культурному і мистецтвознавчому методах
аналізу.

Так,

історико-хронологічний

метод

було

вжито

для

висвітлення історичних процесів, які спричинили появу і вплинули на
розвиток орієнталізму у європейському мистецтві. Крім того

Paradigm of Knowledge № 6(50), 2021
окреслений метод дає змогу встановити виробництва фарфоруфаянсу Туманного Альбіону, які

у декоруванні своєї продукції

зверталися до орієнтальних мотивів. Історико-культурний метод
застосовано для визначення культурного тла XVIII–ХІХ століть для
визначення особливостей поширення означених мотивів.
Натомість крос-культурний вжито для порівняння турецьких і
британських творів тонкої кераміки, виокремлення запозичених рис
декорування

в

останній.

Також

послуговуючи

ним,

проведено

мистецтвознавчий аналіз виробів окремих осередків фарфоруфаянсу, зокрема Челсі і Мінтону, в продукції яких образи Близького
Сходу отримали найбільш яскраве втілення.
Висновки. Таким чином, у зв’язку з вище наведеним було
виокремлено серію фарфорових фігурок турків у театральних
костюмах, Челсі та Дербі 1756–1760 рр.; копії кераміки Ізніка компанії
Мінтон, 1862 р., а також плитки згаданого виробництва для
облицювання інтер’єру.
Ключові

слова:

орієнталізм,

Англія,

Туреччина,

XVIII–ХІХ

століття, фарфор, фаянс.

Вступ.

До

питання

особливостей

становлення

і

розвитку

орієнталізму у мистецтві Європи зверталася значна кількість науковців.
Одні розглядали окреслену тему з метою тлумачення її ідеологічного
спрямування, інші у контексті окремих видів мистецтва, здебільшого
живопису. Проте, якщо розглядати вплив стилістики Сходу на твори
фарфору-фаянсу європейських країн, варто відзначити, що цьому
аспекту приділено недостатньо уваги. Якщо й існують окремі розвідки
щодо впливу східних тенденцій, то стосуються вони здебільшого
продукції Майсену. У зв’язку з цією обставиною виникає необхідність
встановлення значення орієнталізму для тонкокерамічного мистецтва
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Англії, збагачення останнього екзотичними мотивами і їх подальші
трансформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи питання
джерел інспірацій мотивів Сходу в європейському мистецтві, не можна
не зазначити про важливість

книги

американського

професора

Едварда Саїда «Орієнталізм» [1] для загального розуміння тематики
однойменного напряму, як цілої системи уявлень європейців про Схід.
У зазначеній праці розкрито особливість формування знань у XVIII–ХІХ
століттях про екзотичні країни, виникнення і затвердження певних
стереотипів.
Цінним джерелом інформації щодо орієнталізму в контексті
мистецтва є розвідка росіянки Е. Г. Фісун «Схід як «екзотичний інший»
у західноєвропейському мистецтві ХIХ століття» [2].

У означеному

виданні авторка досліджує характерні художні риси означеного
напряму в творах живопису і зачіпає значення у цьому питанні
колоніальної політики Європи XVIII–ХІХ ст.
Серед

розглянутих публікацій, які становлять інтерес для

встановлення місця орієнталізму в мистецтві фарфору-фаянсу, варто
відзначити є статтю російської дослідниці О. Нефедової [3]. У вказаній
праці простежено появу тенденції використання мотивів мистецтва
Сходу і їх першоджерел – серії гравюр Ж. Б. Ванмура, здебільшого у
фарфорі Майсену. Проте, щодо застосування мотивів окресленої
частини

світу

в

декоруванні

виробів

Англії,

крім

згадки

про

ліверпульського майстра Семюеля Гілбоді, авторка не зазначає. Варто
виокремити й розвідку О. Новікової про кераміку Ізніка у Туреччині [4],
яку імітувало одне з найвпливовіших виробництв Британії середини
ХІХ ст. – Мінтон і парнери.
Та безумовно важливим джерелом щодо еволюції образів і
стилістики Сходу в мистецтві тонкої кераміки Туманного Альбіону є
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зразки фарфору зі збірки музею Вікторії та Альберта у Лондоні [5].
Саме завдяки останньому вдалося простежити зміни у формотворенні
та декоруванні місцевих виробів, які відбувалися під впливом
орієнталізму.
Мета та завдання. Метою статті є розкриття особливостей
орієнтальних мотивів у формотворенні і декоруванні тонкої кераміки
Англії першої половини XVIII – ХІХ століть. Завдання полягають у
визначенні генези орієнталізму у фарфорі-фаянсі окресленої країни,
встановленні мануфактур, які апелювали у декоруванні до східних
мотивів.
Виклад матеріалу. Відомо, що орієнталізм – це своєрідне
бачення культури Сходу європейцями, яке вилилося у певний напрям
упродовж

XVIII–ХІХ

століть,

що

охопив

різні

види

мистецтва:

архітектуру, живопис, графіку, скульптуру, декоративно-прикладне
мистецтво. При цьому, характерними для згаданої течії була певна
поверхневість і стереотипність, використання елементів східного
мистецтва не завжди у традиційному контексті [1]. Крім того, типовим
було звернення саме до періодів розквіту таких держав, як Персія й
Османська імперія, мистецтво яких випромінювало стилетворчі азійські
імпульси. Натомість відтворення орнаментів, колориту традиційного
вбрання і місцевої символіки відбувалося на основі отриманої
інформації від

подорожувальників, та часто

у поєднанні

з

їх

суб’єктивними уявленнями [2].
Виникнення орієнталізму в європейському мистецтві пов’язують з
творчим

доробком

фламандсько-французького

художника

Жана

Батіста Ванмура, який у низці своїх робіт зображував життя Сходу,
звички й культуру його мешканців. Так, згаданий митець наприкінці ХVII
століття супроводжував французького посла маркіза Шарля де
Ферріолля в Османській Імперії, з метою ілюстрування державницьких
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подій. Результатом такої співпраці стали живописні картини, які
репрезентують сюжетні композиції із детально прописаним інтер’єром
[3]. Не менший інтерес становлять портрети державних діячів згаданої
імперії, завдяки яким можна простежити увесь колорит східного
традиційного вбрання.
Крім того, Шарль де Ферріоль замовив Ж. Б. Ванмуру серію
малюнків, які б демонстрували життя турків періоду між 1699 і 1709
роками. Доробком художника за окреслений проміжок часу стала
«Колекція зі ста гравюр, які представляють різні народи Леванту».
Перша масова публікація творів митця відбулася 1712 року у Парижі і
слугувала ілюстраціями для «Нового географічного словника» Згодом,
гравюри копіювалися німецькими, французькими та англійськими
майстрами, перекладався супроводжувальний текст, що більшої мірою
сприяло поширенню ілюстрованих образів одного митця [5].
При цьому, слід зазначити, що деякі зображення, як гравюри із
чоловічими

образа

турків,

відтворення

традиційних

декорування

(рис.1).

були

досить

костюмів,

Натомість

достовірними

оточуючого

детальне

інтер’єру

ілюстрування

в

плані
і

його

вбрання

турецьких жінок, а тим більш їх звичок відпочинку, викликає питання.
Оскільки зображення жінок, перебування у їх будинках іноземців було
заборонено місцевим правилами і канонами. Тому, деякі ілюстрації з
означеної серії можна скоріше віднести до творчої інтерпретація
художника, поєднанню реальності і фантазії. Окреслене припущення
підтверджує супроводжувальна експлікація до однієї з гравюр Ж. Б.
Ванмура [5] (№ 45 «Турчанка, яка курить»), котра зберігається у музеї
Вікторії і Альберта у Лондоні (рис. 2).
Проте, пропри усі неточності і художні відступи митця, серія
малюнків із мешканцями Леванту отримали неабияку популярність в
європейському мистецтві. Відповідно й бачення, властиве означеному
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художнику

також

опосередковано

було

прищеплене

усім

поціновувачам цих гравюр.

Рис. 1. Гравюра, естамп. № 39 «Турок»
Жан Батіст Ванмур
гравер Жан Батіс Скотін І,
1714–1715 рр.

Рис. 2 Гравюра, естамп. № 45
«Турчанка, яка курить». Жан Батіст
Ванмур
гравер Жан Батіс Скотін І.
1714–1715 рр.

Так, першою трансформацією згаданих творів Ж. Б. Ванмура у
фарфорі стали вироби Майсену першої половини XVIII століття. Перші
фігурки турків і турчанок у колоритному екзотичному вбранні були
змодельовані у 1740-х роках провідним майстром Майсену – Й.
Кедлером, а згодом і його помічником Фрідріхом Еберляйном [3].
Означені керамісти апелювали до німецької версії гравюр згаданого
французького художника, які згодом відтворили у твердому фарфорі.
Колорит цих фігурок також був не випадковим, адже у доробку Ж. Б.
Ванмура,

як

вище

зазначено,

були

й

живописні

картини,

які

демонструють усю кольорову палітру національного вбрання, його
декорування і найдрібніші аксесуари.
Цебто, чимала кількість фарфорових фігурок образів турецької
знаті, простих жінок і

чоловіків,

іноземних мешканців

Леванту

Paradigm of Knowledge № 6(50), 2021
поширилися Європою під маркування Майсену в першій половині XVIII
ст. При цьому подібні

комплекти фігур у турецькому вбранні

використовували як прикраси для столу під час десерту та на пишних
обідах [5]. Згадані твори отримали чималу популярність, яка була
зумовлена злиттям двох захоплень означеного періоду – тонкостінним
твердим фарфором і мотивами Близького Сходу.
Принагідно зазначити, що у другій половині XVIII століття
продукція Майсену, як одна з найкращих зразків твердого фарфору
європейського походження, активно копіювалася сусідніми країнами.
Відповідно й наслідування мотивів Сходу не оминули асортимент
мануфактур Франції і Англії.
Таким чином, орієнталізм досягнув берегів Туманного Альбіону і
вже з 50-х років окресленого століття такі ранні фарфорові осередки,
як Боу, Челсі, Дербі, Воксхол імітували вироби Майсену [6, с. 281].
Спочатку це були детальні копії форм, проте вже через десятиліття
вироби набули дещо іншого звучання, доповненого баченням місцевих
художників, розширенням знань і уявлення про країни Сходу [8, c. 5–7].
Ще однією відмінністю фігурок, які продукувалися британцями, було
використання

м’якого

фарфору.

Саме

з

останнього,

завдяки

пластичності матеріалу, виконувалася частина виробів Челсі, зокрема
скульптура малих форм. Характерним зразком цього різновиду є
статуетки турків у театральних костюмах. Вони є частиною цілої серії
на цю тематики, що виготовлялася у Челсі 1756 року, а згодом у Дербі
1760 року (рис. 3).
Крім продукції Майсену чималу роль для знайомства з культурою
Близького Сходу для англійців мала Ост-Індська кампанія та її
колоніальна політика і торговельна діяльність. Колонії британців у
Америці та Африці розширили уявлення європейців про нові екзотичні
країни. А активне імпортування їх товарів сприяло появі нових форм і
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мотивів декорування. Тобто, художні риси цієї частини світу, окрім
згаданих фігурок, почали з’являтися у сюжетних розписах, зокрема у
контексті прославляння власних колоніальних здобутків або як чогось
небаченого й екзотичного [8, 9].

Рис. 3. Пара турецьких танцюристів у театральних костюмах.
М’який фарфор, розпис емалевими фарбами. Дербі, 1760 р.

Якщо у XVIII столітті можна охарактеризувати орієнталізм, як
виключно транслювання образів Сходу крізь бачення європейців у
мистецтві, то надалі його особливості застосування змінилися. Так, у
першій половині ХІХ століття відбулася трансформація світогляду
британців, що позначилося на більш глибокому зацікавленні культурою
екзотичних країн. Яскравим прикладом цього є імпортування турецької
кераміки, зокрема відомої ізнікської, яка виготовлялася поблизу
Стамбулу [5]. Це був посуд, який створювали з початку XVII століття і
відносили до цінних і розкішних предметів.
Вироби Ізніка мали характерні форми ваз, великих тарілок, кухлів
для води, притаманні традиціям цієї країни. Декорування вирізнялося
здебільшого

використанням

рослинних

мотивів

із

складними

мереживними переплетіннями і колоритом, зокрема з використанням
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синього, бірюзового і червоного кольорів. Найбільш поширеними у
цьому штибі кераміки були вази і глечики, прототипом яких є ранній
місцевий металевий посуд.
Саме до ізнікської кераміки у формотворенні і декоруванні
апелювала один з найбільших заводів фарфору Англії першої
половини ХІХ століття Мінтон і партнери, її арт-директор, Леон Арн, а
також сам Мінтон цікавилися дизайном і технологіями кераміки
багатьох періодів і культур. Турецькі вироби Ізніку були серед тих, що
найсильніше привернули їх увагу [5]. Хоча, слід зазначити, що й інші
європейські виробництва імітували цей яскравий посуд.
Таким чином, у середині окресленого періоду частина виробів
компанії Мінтона була репрезентована цілковитими копіями турецьких
форм,

прикладом

чого може слугувати ваза із

флористичним

оздобленням.
Форма, кольори й оздоблення були взяті безпосередньо з
турецьких зразків. Проте, головною відмінністю прототипу й імітованого
твору було використання різних матеріалів у першовзірцях, натомість
англійська інтерпретація завжди виконувалася з твердого фарфору.
Так, у другій половині ХІХ ст. згадана мануфактура і її філії
виготовляли плитку (кахлі) із суто арабським декоруванням. Зумовило
означене не тільки спрямованість на продукцію Туреччини, а загальна
тенденція моди на оздоблення інтер’єру арабськими елементами.
Продукувалися такі кахлі за новою технологією, інакшою ніж ізнікська
кераміка XVI століття, із застосуванням порошкоподібної глини,
спресованої під великим тиском між металевими матрицями [5]. Так,
створена основа рівної форми була ідеальною для подальшого
декорування ручним розписом із східними орнаментами
Висновок.

Загалом,

можна

зазначити,

що

орієнталізм

у

мистецтві тонкої кераміки Англії з’явився у другій половині XVIII
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століття. Серед причин, які спонукали появі східних мотивів у
фарфорі-фаянсі останньої варто виокремити художнє наслідування
кераміки Майсену [7] Другим вагомим фактором була колоніальна та
торговельна

діяльність

Британської Ост-Індської

кампанії,

яка

поглибила знання про екзотичні країни і їх вироби. Окреслене
отримало унаочнення у сюжетних розписах фаянсових тарілок
виробництва Джона Рідвея [10], 1836 року.
Першими

мануфактурами

Туманного

Альбіону,

котрі

звернулися до орієнталізму у формотворенні і декоруванні були
Челсі, Воксхол і Боу, зокрема у виготовленні фарфорових фігурок
мешканців Туреччини у колоритних театральних костюмах. Особливу
роль означені мотиви мали у продукції заводу Мінтон і партнери на
початку ХІХ століття. До найбільш яскравих зразків втілення
орієнталізму у тонкій кераміці Англії є копії ізнікської кераміки, які
продукувалися 1862 року на виробництві Мінтона. Крім того, східні
флористичні орнаменти активно використовувалися у декоруванні
керамічної плитки, яка складала значну частину асортименту
останньої згаданої мануфактури.
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