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1.Глобалістика в культурній та мистецькій сферах. 

Світ змінюється так швидко, що людина не встигає пристосуватися. За 

порівнянно короткий відтинок часу стався глобальний зсув у свідомості. Зміни 

набувають прискорення. Впливає на такий стан речей глобаліза ці  (англ. 

globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної 

інтеграції та уніфікації (від. лат. unus — один, лат. facio — роблю; об'єднання: 

приведення до одноманітності, до єдиної форми або системи). А світ багатий 

розмаїттям, безконечною варіативністю форм. Процес зближення культур 

різних країн може призвести до втрати індивідом традицій. Тож, як йдеться про 

культурну глобалізацію, мають на увазі поширення ідей, значень та 

цінностей, а отже не так про уніфікацію, як про розширенням та збагаченням 

культурних стосунків. Процес (КГ) виявляється в зв’язках між 

найвіддаленішими куточками планети, миттєвому поширенні ідей та 

інформації, технологій, ціннісних орієнтацій, способу життя й поведінки. 

Ризикуємо бути поглинутими потужною лавою інформації. Маємо сортувати її. 

З появою та розвитком всесвітньої мережі Інтернет зявляється поняття 

«культурний продукт». Синонімічне до нього слово контент стосується 

опублікованої продукції – книг, газет, статей, матеріалів та в більш 

конкретному сенсі змістового наповнення сайту (тексти, графічна та звукова 

інформація). Специфіка його в тому, що має інтелектуальну і соціальну 

цінність (на відміну від інших товарів і послуг). Аспект глобалістики виявив 

себе у всесвітній мережі. Твориться ілюзія, що дія – «процес» цілком поглинає 

«простір», певним чином заперечуючи його, стуляючи докупи технологічні й 

ринкові аспекти комунікації. Інтернет, як структура без вмісту, форма зовні 

позбавлена чітких і звичних меж, котрі нам пропонує, напр., газета чи книжка. 

Це кардинально змінює спосіб передачі і сприйняття інформації. Так на наших 

очах руйнуються просторово-часові стосунки, на яких базувалися досі 

комунікативні моделі. За логікою де-територизації кібер-простір прямує до 

нищення понять «тут» і «тепер», котрі все рідше проявляються у певному раз і 

назавжди даному місці через мовця – того, хто промовляє чи пише – суб’єкта 

комунікації. У всесвітній мережі потенційно виключається й авторство у його 

колишньому розумінні, і права власності, і цензури, котра існувала за книжної 

культури. Світ кіберпростору оперує тільки категорією кількості, принципом 

володіння. З цих позицій всіх поділяють на дві категорії – тих, що мають 

доступ до Інтернету та тих, хто такого доступу не має; або тих, хто 

користається з Інтернету з освітньою метою і тих, хто бездумно бавиться 

(збавляє час) у комп’ютерну гру. По суті відтворюється, але вже на новому 

рівні спіралі, давня модель уявлення про розвинуті і не розвинуті в сенсі 

інформаційних технологій країни і культури. Типово колонізаційні сутички та 

взаємовпливи, що не щезли, а існують і навіть загострюються в епоху 

глобалізації. В той же час Інтернет випродуковує основу до творення 

глобального політичного суб’єкта, що в поєднанні з транснаціональними 

рухами великих груп людей призводить до особливої космополітичної 

публічної сфери епохи глобалізації. Парадокс Інтернету в тому, що будучи 

спрямований на культурне розмаїття і багатство, об’єктивно він приводить до 

згортання та гомогенізації (надання однорідної строктури або властивостей) 

локальних рис. Відтворюється давній принцип домінування. 



Глобалістика в сфері мистецтва – то актуалізація інтермедійності, 

всепроникності тих рамок, що відділяють різні мови мистецтва. Прискорився 

процес синтезу мистецтв. Нині, при загальній тенденції до технізації мистецтва, 

чіткий поділ на вербальне і візуальне, на Слово і Образ неможливе. Існує певна 

синергетика (теорія самоорганізації в системах різноманітної природи. Вона 

має справу з явищами та процесами, в результаті яких в системі — в цілому — 

можуть з'явитися властивості, якими не володіє жодна з частин, термін 

використовується як в природничих науках, так і в гуманітарній сфері: напр. 

складна взаємодія кіноряду з літературним текстом (фільм «З любовю. Ван 

Гог»)), актуалізуються гібридні – малярство, фільм, ілюстрований чи 

вербальний тексти, засновані на грі з візуальною традицією тощо. Аристотель 

стверджував, що у всіх видів мистецтв є спільна основа – мімезіс (наслідування 

дійсності). Різниця між ними у тому, з якої причини і якими засобами це 

наслідування відбувається. 

Глобалізація стосується виготовлення і поширення культурного продукту 

(а то і інститут мистецької критики, і премій…). Мистецтво перетворюється на 

товар. Ще кілька десятків літ тому існувала стіна між високою і масовою 

культурою, яка нині впала. Явище комерціалізації глобальне (напр. Букерівська 

премія – найвизначніший літературний приз англомовного світу, де 

простежуються стосунки між культурами, які домінують і які пригнічені: 

спекулюючи на культурному розмаїтті, задля модної екзотики Букер просто 

купує котрогось письменника з третього світу і той виступає як «колоніальний 

товар». Художній розвиток людства йшов від первісного синкретизму до 

виділення окремих видів мистецтв (від цілісного художнього мислення у 

давнину відокремились танець, музика, театр, література і т.д.). У подальшому 

здійснюється зворотній рух – від окремих мистецтв до їх синтезу (архітектура 

вступає в синтез з живописом, кіно об’єднує ряд мистецтв). 

2.Глобальний простір культури  к середовище й оперативна 

база дл  міжнародних організацій. 

В скороченому просторі існує потреба у взаємодії людства, синхронізації 

зусиль. У світі функціонує близько 4 000 міжнародних організацій, що 

розв'язують проблеми збереження миру на Землі, міжнародного політичного та 

економічного співробітництва, соціальної опіки тощо. Розрізняють 

загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський парламент, 

Співдружність Незалежних Держав та ін.) та спеціальні (Європейський Союз, 

НАТО та ін.) організації. Відповідальні за культуру організації належать і до 

першої і до другої категорії. 

Європейський Союз (ЄС) – «Спільний ринок» міжнародна організація зі 

штаб-квартирою у Брюсселі (Бельгія) існує з 1958 р. З 2002 – 12 країн (Бельгія, 

Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Австрія, Португалія і Фінляндія) змінили власну валюту на єдину — євро, 

утворивши зону євро, а Данія, Швеція, Велика Британія зберегли національну 

валюту. Співдружність Незалежних Держав (СНД) зі штаб-квартирою у 

Мінську (Білорусь) утворилася по розпаду СРСР (1991). Організаці  країн 

«Великої сімки» США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, 

Канада. Організаці  Північно-Атлантичного договору (НАТО) (з 1949). 

Асоціаці  держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) зі штаб-квартирами в в 



Бангкоку (Таїланд) і Джакарті (Індонезія) (з 1967: Індонезія, Малайзія, 

Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней об’єднані з метою всебічного, в т.ч. і 

культурного співробітництва). Організаці  американських держав (ОАД) зі 

штаб-квартирою у Вашингтоні (США) (з 1948: об'єднує 30 країн). Організаці  

африканської єдності (ОАЄ) зі штаб-квартирою в Аддис-Абебі (Ефіопія) (з 

1963 об'єднує майже всі країни Африканського континенту). 

Організації Об'єднаних Націй належить провідна роль серед 

міжнародних організацій. Створена з метою збереження миру на Землі та для 

контролю над міжнародною безпекою і розвитком співробітництва між 

державами. Статут ООН розроблений на конференції представниками СРСР, 

США, Великої Британії, Китаю і набув чинності з 1945. Нині членами ООН є 

майже 180/192 країн світу, в т.ч. Україна. На Генеральну Асамблею, яку іноді 

порівнюють із світовим парламентом, збираються представники кожної країни 

— члена ООН, де під час розгляду важливих питань кожна з країн має тільки 

один вирішальний голос. Офіційними мовами, якими проводяться робочі 

засідання, визначено 6 – англійська, російська, французька, іспанська, арабська, 

китайська. Штаб-квартира ООН – в Нью-Йорку, а основні офіси розташовані в 

Римі (Італія), Парижі (Франція), Женеві (Швейцарія).  

3. Міжнародні організації в галузі культури і мистецтва. 

ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури) – одна зі спеціальних установ, яка нині об'єднує 192 країни. Виникла 

1945 р., штаб-квартира в Парижі. ЮНЕСКО здійснює дослідження в галузі 

освіти, науки і культури, сприяє просуванню, передачі та обміну знаннями, 

здійснює обмін спеціалізованою інформацією тощо. Однак завдання цієї 

організації не обмежуються публікацією наукових відкриттів. Розвиваючи 

співпрацю між державами в галузі освіти, науки і культури, ЮНЕСКО прагне 

до досягнення вищої мети – забезпечення миру і міжнародної безпеки, 

дотримання прав людини, взаємної пошани людей і народів. До 2008 р. ООН 

включила до свого списку об'єктів світової спадщини понад 850 культурних, 

природних та природно-культурних пам'яток, які вважають загальним 

надбанням людства. ЮНЕСКО допомогла захистити багато таких пам'яток у 

понад 80 країнах світу. 

Питаннями охорони пам'яток переймаються й інші міжнародні неурядові 

організації, які працюють у тісному контакті з ЮНЕСКО. ІКОМОС 

(Міжнародна рада з питань пам'яток та визначних місць) з 1965, покликана 

сприяти вивченню і збереженню нерухомих пам'яток, пробудженню інтересу до 

них у влади і населення всіх країн світу. До складу Українського національного 

комітету ІКОМОС з 1993 входять наукові установи, архітектори, фахівці в 

галузі історії мистецтва, археології, працівники органів охорони пам'яток. 

Міжнародна рада музеїв (МРМ – ІКОМ від англ. International Concil of 

Museums; ICOM) – всесвітня демократична громадська організація зі сприяння 

розвиткові зв'язків та взаємодопомозі між музеями та музейними працівниками 

різних країн – з 1946 в м. Парижі (Франція) під егідою ЮНЕСКО. Організовано 

Українську національну раду ІКОМ у складі працівників історичних і художніх 

музеїв, мистецтвознавців, реставраторів, хранителів музеїв. Вищий керівний 

орган МРМ – ген. асамблея збирається раз на три роки. Вищий 

рекомендаційний орган – ген. конференція (3 роки), рішення якої 



затверджуються ген. асамблеєю. Керівний орган МРМ у період між його ген. 

конференціями та асамблеями – виконавча рада (10 осіб; збирається тричі на 

рік). Організаційна основа МРМ – міжнародні музейно-галузеві асоціації (їх 5):  

- сільсько-господарських музеїв,  

- музеї зброї та воєнної історії,  

- музеїв просто неба (певні музеї такого типу звуть скансен – за першим 

таким етнографічним комплексом — заснованим Артуром Хазеліусом на о-ві 

Юргорден (швед. Djurgården) в Стокгольмі музеєм-селом, 11.10.1891),  

- музеїв книги і театрального мистецтва 

- музеїв транспорту.  

В МРМ діють 25 музейно-галузевих к-тів, у т. ч.: музеїв археології та 

історії; музейної арх-ри і техніки; музеїв прикладного мист-ва, сучасного мист-

ва; консервації та реставрації; костюма й тканини; музейної документації; 

виховної роботи; етногр. музеїв; міжнар. худож. виставок; підготовки музейних 

кадрів; музеїв муз. інструментів; краєзнавчих музеїв; науки і техніки; руху за 

нову музеологію; літ. музеїв. Нині МРМ об'єднує музеї більше 80-ти країн, де 

створені нац. к-ти. Україна не входить до МРМ (щодо її вступу ведеться 

підготовча робота). МРМ від 1948 видає щоквартальний бюлетень «Новини 

ICOM», спільно з ЮНЕСКО щоквартальний часопис «Мuseum». 

В компетенції Міжнародного центру досліджень у галузі консервації та 

реставрації культурних цінностей (ІККРОМ), утвореного в 1956, – збирання, 

вивчення і розповсюдження документації, координація досліджень, сприяння в 

підготовці фахівців, допомога та рекомендації з питань охорони і реставрації 

культурних цінностей. Охорону пам'яток здійснює Міжнародна рада 

архітекторів (МРА), Міжнародна рада офіційних туристичних організацій 

(МРОТО) та ін. Участь України в цих міжнародних організаціях сприяє 

входженню її в світовий культурний процес, вивченню зарубіжного досвіду 

охорони, використання і реставрації пам'яток. 

CIOFF (Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів і 

народних мистецтв) – неурядова організація, котра перебуває у формальних 

консультативних стосунках з ЮНЕСКО, заснована у Франції (10.09.1970). 

Головна мета діяльності – охорона, заохочення, поширення традиційної 

культури народів світу. Діяльность спрямована на досягнення основних цілей: 

 збереження нематеріальної спадщини народів світу через такі форми 

вираження, як танці, музика, ігри, обряди, звичаї та інші види мистецтв;  

 - підтримка діяльності її членів та неурядових організацій, які працюють 

в галузі фольклору та збереження культурної спадщини;  

 - служіння цілям ЮНЕСКО;  

 - служіння справі миру у всьому світі.  

Нині членами CIOFF є 89 країн світу, у т.ч. Україна, 68 національних 

підрозділів, 2 асоційованих члена і 19 членів-кореспондентів. То більш як 1 

млн. чоловік, у т.ч. понад 30 тис. танечних фольклорних і музичних колективів, 

організацій народного мистецтва співпрацюють з CIOFF. 

3.Синтез мистецтв у архітектурному ансамблі штаб-

квартири ООН. 

Місце перерубування керівництва ООН вирішили кошти: Джон Д. 

Рокфеллер подарував ділянку землі. Так у Нью-Йорку, на Манхеттені, почалось 



будівництво комплексу – символу нової епохи (1947). До складу міжнародної 

група увійшло 11 відомих архітекторів: керівник Воллас Гаррісон із колегою 

Максом Абрамовітцом, Микола Басов (СРСР), Гастон Брюнфо (Бельгія), Хуліо 

Вілламахо (Уругвай), Ернест Кормье (Канада), Ле Корбюзье (Франція-

Швейцарія), Лян Сю Чен (Китай), Свен Маркеліус (Швеція), Оскар Німейер 

(Бразилія), Говард Робертсон (Великобританія), Дж. А. Сойо (Австралія). За 

проектом на березі Іст-рівер виріс високий, вузький паралелепіпед зі скляними 

стінами, котрий заманіфестував появу нового, інтернаціонального стилю. 

Споруда визначила архітектурний вид найпередовіших форм у наступні три 

десятиліття. Основні гравці – Ле Корбюзьє і Німейєр врешті погодили спільний 

проект, де Німейеру належав Секретаріат, а Корбюзье – Генеральна Асамблея.  

Центр композиції – 39-поверхова споруда Секретаріату ООН (154 м). Твір 

Німейєра суцільно лицьований зеленим склом, контрастним облямуванням 

котрому служать світло-мармурові торці корпусу. Перед Секретаріатом, на 

березі Іст-рівер, в будівлі Конференц-центру з темним куполом засідає Рада 

безпеки ООН та інші її підрозділи. За Конференц-центром — лицьована 

вапняком будівля Генеральної Ассамблеї ООН (115х49 м) із головною залою на 

1800 місць. В правій частині комплексу облаштований парк із численними 

скульптурами. Є ще споруда бібліотеки ім. Дага Хаммершьольда (1961, на ім’я 

2-го ген. секретаря, трагічно загиблого під час виконання посадових обов’язків: 

літак впав в Африці (1953)). Реновація штаб-квартири надала споруді модної 

стилістики sustainable architecture (стійка, тривка, екологічна).  

Зал засідань прикрашений двома абстрактними фресками Фернана Леже. 

Місце депутатів декороване грандіозними панно – «Війна» і «Мир» авторства 

бразилійця Кандідо Портінарі. Багато в залах дарунків від країн – членів ООН. 

Деякі приміщення в комплексі проектувалися архітекторами і дизайнерами 

певної країни. Так, зала засідань Ради Безпеки спроектована норвежцем 

Арнстейном Арнебергом, а його співвітчизник Перл Крог намалював фреску, 

де зобразив птаха фенікса, який постає з попелу – символ повоєнної Європи. 

Зал ради з опіки ООН (структура, що відповідає за колонії та залежні 

территорії) — дарунок уряду Данії (архітектор Фінн Юл). Там все декоровано 

деревом (ясен), статуя в лівому куті приміщення – жінка, яка випускає на волю 

пташку, теж з дерева (скульптор Хенрик Штарке). Третя велика зала 

Конференц-центру — Економічної і Соціальної ради організації, що 

спроектована шведом Свеном Маркеліусом (з «групи одинадцяти») теж 

деревяна з оригінальним драпіруванням в національному ключі (шведська 

осика). Дарунком уряду Німеччини (тоді ФРН) т.зв. «Тиха кімната» Ради 

Безпеки ООН (арх. Паоло Нестлер, худ. Гюнтер Фрухтрунк). До того численні 

окремі витвори мистецтва. Так, вітраж Марка Шагала, був подарований самим 

митцем. Зав’язаний вузлом кольт — дарунок уряду Люксембурга, а композиція 

«Прибуття» – з Канади. Всесвітньознаний монумент — біблійне «Перекуємо 

мечі на рала» належить радянському скульптору білоруського походження 

Євгену Вучетичу (1959).  

4. Олімпійський рух сучасності в культурному вимірі. 

Олімпійський спорт належить до найдивовижніших явищ в культурі 

людства. Зародившись у надрах античності (776 р. до н.е.), ігрища проводилися 

стало впродовж тисячоліття, щоб відродитися і перерости в сучасний 



олімпійський рух. Процес відродження і зміцнення олімпійського руху 

безпосередньо пов'язаний із діяльністю митців кінця ХІХ-ХХІ ст. Вони сприяли 

популяризації Олімпійських ігор, високій оцінці спортивних досягнень 

учасників кожної з Олімпіад. Багато архітекторів, літераторів, живописців, 

графіків, педагогів своєю діяльністю й зусиллями творили своєрідний кокон – 

середовище, в якому спортовцям було комфортно змагатися, а вболівальникам 

з цілого світу – споглядати за перебігом ігор.  

Кожні з ОІ стали відображенням досягнень світової культури. І за ними 

ми можемо скласти уявлення про стан культури на тому чи іншому її зрізі. Тут 

важлива регулярність таких показників – що-чотири роки. 

Дослідники виділяють Олімпіади, які стали спрямовуючими 

(еталонними) в плані архітектурного розвитку – несподіване рішення, 

реалізоване в розробці інфраструктури приймаючого міста: будівництві двірців 

та летовищ, споруд безпосередньо спотивного призначення та олімпійських 

селищ, транспортних розвязок і магістралей. Ігри Олімпіад в Стокольмі (1912), 

Амстердамі (1928), Берліні (1936), Римі (1960), Мехіко (1968), Москві (1980), 

Барселоні (1992), Пекіні (2008). Можемо переконатися в тому, що дизайн ІО 

впливає часом не тільки безпосередньо на добробут міста тим, що лишається по 

проведенні ігор, але визначає лице культури світу на певний період. Такими 

стали Ігри Олімпіади в Мюнхені (1972). Проектанту Отто Айхнеру вдалося 

через розробку графічного лиця ігор – емблеми Ігор ХХ Олімпіади – спірально 

укладені промені «Променистий Мюнхен» (можна уявити монаха в пелерині з 

каптуром, котрий обертається по колу). Офіційний та спеціальні плакати, знаки 

і символи, оригінальність медалей, райдужно-смугаста собачка-ямник – 

олімпійський талісман – в усьому тому поєднані традиціїужитковості й 

модерності школи Баухаузу початку ХХ століття із духом часу повоєнного 

світу. Нажаль, ці досягнення в дизайні були затьмарені трагічною подією – 

терактом проти збірної Ізраїлю. Попри те, тенденції, «запущені» під час ігор, 

визначили моду 1970-х. 

В період між 1912-1948 відбувалися конкурси мистецтв разом із 

Олімпійськими іграми. Так, швейцарці Альфонс Лаверьє та Ежен Моно 

створили в Лозанні (місто вважається олімпійською столицею) споруди 

федерального банку та трибуналу, готелів Метрополь Бель Ейр, залізничного 

двірця та розробили «План побудови сучасного стадіону на березі оз. Леман». 

Їх за те пошанували золотою медаллю (1912). Угорський архітектор Альфред 

Хайош у спілці з Деже Лаубером був винагороджений срібною медаллю за 

«План водного стадіону» (1924), а за 28 років перед тим став чемпіоном в 

плаванні (1896). Голандець Ян Вінс був відзначений золотою медаллю за 

«Олімпійський стадіон в Амстердамі» (1928).  

Як правило, відзначений так архітектор чи митець іншого виду 

мистецтва, не просто виринав на всесвітньому овиді, щоб наступного дня бути 

забутим. Так, володар срібної медалі (1932) за генеральний план забудови 

Єльського університету та «Дизайн гімназії Пейна Уїтлі» при ньому (Нью 

Хейвен, Коннектікут) американець Джон Рассел Поуп всесвітньої слави здобув 

за проектування споруд – меморіалу Джефферсона, західного крила 

Національної галереї США, національного архіву (Вашінгтон), галереї Елджин 

Британського музею (Лондон). Цікава історія французького скульптора-



монументаліста польського походження Поля Ландовскі, котрий брав участь в 

конкурсі мистецтв і за статую «Боксер» одержав золоту медаль (1928), а всім 

він відомий за статуєю Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро (1926-1931).  

Взявши участь в конкурсі, митці не покидали згодом працювати в темі 

спорту, фізичного гарту. Художник із Люксембургу Жан Ніколя Якобі – двічі 

золотий медаліст за свої майстерні акварельні роботи (1924, 1928), був 

дизайнером Олімпійських поштових марок до ігор 1952 року. Прикрашення 

Олімпіади винагороджувалося: так, швейцарець Алекс Вальтер Діггельман 

одержав Олімпійські медалі (золото 1936, срібло і боронзу 1948) за розроблені 

ним олімпійські плакати.  

Конкурси мистецтв мали велике значення в час становлення 

олімпійського руху. Вони приваблювали публіку. В кожному виді (архітектура, 

скульптура, малярство, музичні й літературні твори) олімпійських конкурсів 

брали участь десятки претендентів. І байдуже, чи вони досягали успіху, 

важливо, що були захоплені ідеями олімпізму і творили нове й корисне для 

людства. Згодом це дійство замінили виставки мистецтв, що відбуваються в 

рамках проведення заходу. 

4. Символіка і стилістика Олімпійського плакату. 

У розвитку міжнародного олімпійського руху велике значення мають 

засоби масової інформації , котрі не лише широко насвітлюють хід підготовки 

і проведення Ігор Олімпіади, але й пропагують ідеї дружби між спортсменами 

різних країн. Останнім часом у розвитку міжнародних спортивних звязків 

особливе місце посідають олімпійські плакати… Бажаю великих творчих 

успіхів усім митцям, котрі обирають темами своїх робіт спорт! (Хуан 

Антоніо Самаранч, 1980 р.) 

Емблема і прапор олімпійського руху затверджені МОК в 1913 році за 

пропозицією Кубертена (1913). Емблема – олімпійські кільця. Девіз – Citius, 

Altius, Fortius (лат. «Швидше, вище, сильніше»). Прапор – біле полотнище з 

олімпійськими кільцями, з 1920 року піднімається на всіх Іграх. На відміну від 

усієї атрибутики якогось визначеного пізнаваного усіма плаката, щоб становив 

лице Олімпійського руху немає. 

Плакату олимпійської тематики безумовно належить власна ніша в історії 

сучасного олімпізму. То – НАЙМАСОВІШИЙ ЕЛЕМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ 

ВСЕСВІТНЬОГО СПОРТИВНОГО ФОРУМУ. То – яскраві твори художників-

плакатистів, що виявляють спортивні і духовні традиції міст – столиць 

Олімпіад, їх культуру, яскраво і повно демонструють основні тенденції 

розвитку сучасного  олімпійського руху, його спортивних, художніх і 

культурних традицій. 

Плакат до Ігор має в зображенні вид на Мармуровий стадіон під горою. 

Силует гори відобразив Жюль Шаплен. Грекиня в образі богині Афіни, з вінком 

із оливових галузок для переможця Ігор на тлі Акрополя і Олімпійського 

стадіона. Спільність із традиціями античних Олімпіад засвідчують роки у 

верхньому правому куті: 776–1896, напис над стадіоном грецькою, повторений 

також  на сходинках французькою: JEUX OLYMPIQUES (Олімпійські ігри). 

Розмір 34 × 32 см. Такий розмір обумовлений тим, що то не був самостійний 

твір, але обкладинка Офіційного звіту Ігор І Олімпіади.  

http://znaimo.com.ua/1913


 Щодо деталей, якими рясніє плакат, то на горизонтальній балці різьблені 

рельєфи представляють види спорту, в яких змагалися греки. Розвиваючи тему 

спадкоємності змагань, автор малюнків проф. Гільєрон ввів серію марки зі 

зображенням панафінейської амфори (спортивного трофею головного свята 

Атики) і архітектурних видатних споруд Афін (стадіон і величавий Парфенон – 

осередкова споруда в композиції Акрополя). Греція була єдиною країною, яка 

відзначила Олімпійський дебют сучасними знаками поштової оплати. Відтоді 

започаткована традиція супроводу поштовими документами із відповідною 

тематикою таких заходів. 8 сюжетів, 12 грецьких мініатюр (4 марки у 2-х 

колірних варіантах). Репродукції творів давньогрецької класики ознайомили з 

роботами Лісіпа (рельєф «Кулачний бій»), Мірона (ск.»Дискобол»), Праксителя 

(ск.композиція «Гермес з Діонісом»), Пеонія (ск. «Перемоги»). 
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