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VERNACULAR DESIGN AS VISUAL PRACTICE OF URBAN SPACE ORGANIZATION
Article discusses specific status of the vernacular design in the visual style of the modern Ukrainian city, where indigenous
dwellers coexist with those who came recently from the country. The vernacular regions in Ukrainian cities are analyzed as
complex, eclectic and grass-roots. The vernacular design is understood within the complex cultural environment, where different
traditions and cultural identities coexist. The terms "vernacular life", "vernacular landscape" are explicated. The vernacular
landscape is interpreted in the context of the everyday human activities brought into the public urban spaces. The crucial
characteristic (amateur, brutal, trying to be visible and being invisible, economical, tactical, irrational, anachronistic) and the
main principles (constraint, thrift, durability, commonness) of the vernacular design are studied within the interpretive context of
urban culture collective identity.
Key words: urban space, vernacular design, vernacular landscape, territorial identification, vernacular region.

Formulation of the problem. Within the framework of
contemporary cultural studies of Ukrainian urban
landscapes and their spatial organization, attention is paid
to such widespread phenomenon as vernacular design.
This way of organizing urban space is more than
contradictory and often criticized by researchers and
intellectuals. On the other hand, vernacular design plays a
big role in the visual style of the modern Ukrainian city, and
transforms from unorganized and unregulated practices
into the status of official transformation of the city (in
particular, by companies responsible for the decoration of
public urban spaces and do it for budgetary funds).
Analysis of research and publications. Significant
contribution to the analysis of issues around the problem of
everyday experience, the experience of being in the city,
urban and vernacular design was made by such researchers
as J. B. Jackson, G. Huang, H. Lefebvre, L. Lofland,
G. Simmel, J. Krase and T. Shortell, K. Yu, Z. Wang. Applied
research of current practices of vernacular design in rural
and urban environments are conducted by A. Asadpour,
K. Bjornard, J. Palmer, E. Zielińska and J. Cieślak. Modern
researches of the Ukrainian urban space and the issues of
the vernacular environment in Ukraine are being conducted
by І. Gukalova, V. Mіroshnichenko, E. Sarapіna.
Purpose of the article. This article is devoted to the
analysis of the vernacular design practices in the urban
public spaces, their main characteristics and principles that
can help professional designers in profound visual
transformation of Ukrainian cities.
Exposition of the main material of the study. The
term "vernacular" is related with "native of..." or "common
to a location or region". It can be treated as a visual
reflection of different cultures and styles of living
combination in one city region, especially of a combination
of rural and urban post-soviet Ukrainian visual cultures.
Thus, within analyzing the vernacular design we can better
understand the complex cultural environment, where
different (often opposite) traditions and cultural identities
are implicit. But before this, there is a need to formulate a
context around this notion, that is a need to explicate the
terms "vernacular life", "vernacular landscape", which lead
to the creation of the vernacular design and reaction to it.
The "vernacular life" usually refers to the mundane
urban development, the structure of streets and public
spaces – everything that comes into the lives of residents,
and this city is a temporary environment. As E. Sarapina
states that the vernacular life is "…the idea of mental
construction, which in some part coincides with the
physical space of the city" [3, p. 52].

This means that the city dwellers (with the specific
history of Ukrainian cities, such as Kyiv, that have an
eclectic architecture in the city center, transformed with the
new high-rise buildings) have their values, tied to a specific
urban landscape, which they usually remember from
childhood and are not ready for its radical changing. "The
vernacular environment is changeable and variative not
only because of physical changes in the city, but also
through transformation, made the inhabitants aware of the
"authentic" image of the city. Although the vernacular urban
environment means the modern construction, public
spaces and urban morphology, the dwellers often formulate
it, meaning the notion of architectural style" [3, p. 56].
The vernacular life means the continuous feeling of
comfort and identification with the space a person lives in:
"…the city dweller is aware that it is not as well known for
architectural value structures as the usual environment as
interaction of people with past and present, with buildings,
spaces and among themselves necessary in urban
dynamics and creates a spirit of life" [3, p. 57]. It's not
homogeneous and involves many different areas and
styles with different categories of people living there.
Though usually talking about a city we mean a center
historical area, which id the most popular for the dwellers
and the tourists. But different social groups of people in
the city have their different associations with the area:
"Vertical inheritance is a flexible way of describing the
historical values it shares a relatively small group of
people. It may be locally specific in style and subject
matter or familiar only to those who share a common
language and set of experiences" [3, p. 59].
That is why there is a common narrative of urban
vernacular areas evaluation and rating. V. Mіroshnichenko
analyses this phenomenon using the example of Kharkiv
and its notion of prestigious regions for living (buying the
property) and the notion of vernacular region: "The prestige
of the vernacular region is formed by objective properties of
the urban environment, such as aesthetic attractiveness,
high level of social and transport infrastructure, good ecology
status and others, then becomes such a property that begins
to influence the mass behavior of people, becoming one of
the leading factors shaping demand for housing" [2, p. 125].
Speaking about the vernacular urban space, we should
compose the spiritual and utilitarian values of the people
living there, the main purpose of which is the spatial
identity. I. Gukalova describes this notion in her research:
"…spatial identity is the lived or realized meanings of
subjective socio-geographical reality that shape a person's
sense of belonging to a particular space and society. It is
© Butsykina Y. O., 2020
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ
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METHODOLOGICAL BASIS OF CULTURAL INSTITUTIONS STUDIES
The article deals with the "atomistic", "holistic", "teleological" theories of social institutions, which form the methodological basis for the
Cultural Institutions Studies. The "atomistic" theories of institutions (D. North, D. Hodgson, E. Ostrom) relate to the conclusions of the institutional
economics put emphasize on the importance of certain normative models and frameworks of social behavior, which are the institutions.
Representatives of the "holistic" theories of institutions (G. Spencer, E. Durkheim, T. Parsons) highlight the connection between institutions
("structures") and their contribution to a society ("function"), and distinct institution are described as interdependent and necessary for functioning
of the society in general. Representatives of the "teleological" approach in explaining the essence of social institutions (P. Gielen, S. Miller,
Ch. Taylor, etc.) focus on the realization of a common goal, which is a set of interrelated individual goals, which are perceived by distinct
individuals as their personal goal, but which makes sense only in the interaction of all participants of joint actions. Such actions most find their
expression in the cultural sphere: team games, dances, theatrical performances, musical events, academic activities, etc.
Recourse to these concepts allows us to outline the problematic field of cultural institutions studies as a research area, which is based on the
latest investigation in cultural studies, sociology, and cultural economics. The main tasks of cultural institutions studies are related to the creation
of descriptions of institutional practices, the elucidation of the patterns of functioning of cultural institutions, the prediction of future changes in
institutional cultural practices in the context of cultural economy and cultural policy.
In consideration of the basic approaches to the definition of a social institute, the essential characteristics of a cultural institute are revealed,
which are manifested in three aspects: normative and regulatory aspect (complex of values, norms, rules), behavioral and procedural aspect
(behavioral models, institutional roles, forms of joint interaction), organizational aspect (cultural institutions that produce, preserve and promote
cultural good).
Key words: Cultural Institutes Studies, social institution, joint activity, social practices, Cultural Economics, cultural economy, and cultural policy.
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активність в залежності від обставин історичної суттєвості. Більш того, як засвідчують розглянуті факти, її
агенти при зустрічі з іншими культурними потоками виказують свою всепроникність, домінантність свого внутрішнього впливу, непідвладність процесам акультурації,
незмінність своєї культурної локальності. Це підтверджує, що такий діалектично здійснюваний рух назовні є,
врешті, умовою існування будь-якої культури, адже
тільки так може бути збережено її духовне ядро.
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"KOREAN WAVE" IN THE DIALECTIC OF CULTURAL DEVELOPMENT
The article covers the consideration of the "Korean Wave" as one of the manifestations of dialectical laws of culture development. The
interpretation of the phenomenon only as a situational model of state cultural policy is refuted through the analysis as an incorrect and
unreasonably narrowed understanding. We consider the "Korean Wave"as a variant of the cultural wave, which is a constant element in general
processes of cultural development of mankind; we substantiate the grounds for its studying from the point of view of dialectical unity of internal
and external factors. We show that the features of its formation and functioning determined by this way have expert ability in the analysis of the
processes of culture creation, which are extremely accelerated today.
In this connection, essential comprehension of the culture as living organism, caused by spiritual and generic motivations of a man and
connected with his continuous self-development, displays its principality. In this sense, the "Korean Wave",a phenomenon of modern stage of
culture development, shows itself as its regular stage, connected with its dynamicmorphological features. It displays an example of the cultural
wave as a component of general cultural cyclicality, caused by permanent motionfraught with excitationand wavyoutbursts. Every such wave,
having its historically specific motivation, is transparent regarding general mechanisms of cultural development.
The absence of direct studies of culture dialectics, one component of which is shown by the phenomenon of the cultural wave, is the cause of
dominating in modern culture studies of a descriptive factology principle. From the position of understanding the dialectics of general cultural
movement, the appearance of a new one, the"Korean Wave"in this case, is a result of complicated multistage processes happening in the public
culture body, where quantity is transformed into quality, trends into laws in response to spiritual needs of a man. It completely concerns the
"Korean Wave"as well, as in collisions of its appearance, the complicated relations between the old and the new, tradition and situationality,
closeness and openness, emotional and rational issues are involved.
Key words: hallyu, "korean wave", "soft policy power", sociocultural transformations, cultural dynamics, cyclicality, cultural wave, soliton.
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8. Челпанов Г. И. О ценности жизни (Изложение и критика пессимизма) / Г. И. Челпанов // Мир божий. – 1896. – Декабрь. – С. 62‒82.
9. Шопенгауэр А. О свободе воли / А. Шопенгауэр // Шопенгауэр
А. Свобода воли и нравственность. – М.: Республика, 1992. –
С. 46‒124.

доволі складних для вирішення та неймовірно важливих для моральних умов буття людства проблем. Особливістю його розгляду питання про свободу волі був
акцент не на традиційному зв'язку вказаної проблеми зі
світовою причинністю, а на потребі відповідальності
особи як морального суб'єкта. В оцінках та обґрунтуваннях
ціннісних
засад
життєвих
настанов
Г. І. Челпанов був непримиренним опонентом великих
європейських "песимістів" – А. Шопенгауера та
Е. Гартмана, обстоював безпідставність фаталістичних
прогнозів стосовно морального розвитку як окремої
особи, так і людства в цілому.
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ETHICAL IDEAS OF HEORHII IVANOVYCH CHELPANOV:
TO THE HISTORY OF UNIVERSITY OF ST. VOLODYMYR
The article examines the ethical ideas in the creative heritage of H.I. Chelpanov, a Professor at St. Volodymyr University, a well-known scientist
at the time, the founder of scientific institutions, who actively promoted the spread and deepening of philosophical culture among students and
popularized topical ethical issues in public. Although the scientist paid more attention to psychology, it goes unnoticed that moral issues remain
cross-cutting in all his works: articulation on the basis of ethics for other fields of scientific knowledge is obvious.
H.I. Chelpanov's research interest was mainly focused on the problem of free will, which seems to be dominant in his ethical interests and the
definition of value foundations in the vision of human life. According to the scientist, justifying the free will of man in a causally dependent world is
extremely difficult and, at the same time, extremely important for the recognition of the highest values of humanity. In his view of free will, the
decisive factor is not its causality but human responsibility for his\her actions. The solution of the free will problem for H.I. Chelpanov was possible
only in the sphere of morality. Only from this position could free will be protected with the preservation of the original content. Because the problem
of free will is solved for moral purposes, it can be solved regardless of whether the issue of causality is resolved. Freedom of will, therefore, he
deduced from the sense of responsibility.
H.I. Chelpanov not only justified the existence of free will, but also reflected on the ways to achieve it, because, in his opinion, freedom of will is
not an original gift, but emerges as a result of hard work of the individual, which, in turn, opens opportunities to change and improve the
personality, if desired. H.I. Chelpanov was an implacable opponent of the great European "pessimists" – A. Schopenhauer and E. Hartmann,
defended the groundlessness of fatalistic predictions about the moral development of both the individual and humanity as a whole.
Key words: St. Volodymyr University, H.I. Chelpanov, freedom of will, moral responsibility, pessimism, optimism.
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логії, етики, мистецтвознавства. Водночас творча пошуковість, що була притаманна працям самого
А. Бергсона, теоретично розширювала простір власне
філософії, примушуючи її адаптуватися як до нових
модифікацій часу, що корегують процес руху "минуле –
сучасне – майбутнє", так і до "плинності" сприймання.
Інтерпретаційна модель Г. У. Карра вперше засвідчила
факт, який був неодноразово підтверджений згодом:
"бергсонізм" – це сфера інтересів насамперед професійних філософів, адже "створена" саме для професіоналів, здатних збагнути рух розміркувань його автора.
Однак Г. У. Карру, на нашу думку, вдалося не стільки
популяризувати ідеї А. Бергсона, скільки представити їх
тій частині своїх сучасників, хто мав намір долучитися
до елітарної філософської думки, яка увійшла в європейський культурний простір межі ХІХ–ХХ ст.
Інтерпретаційна модель Г. У. Карра спирається на
принцип систематизації "проблемного поля", що його
А. Бергсон сформував протягом першого десятиліття
ХХ ст. Аналізуючи розвідку англійського філософа, слід
враховувати той факт, що до 1913 р. були написані далеко не всі праці фундатора інтуїтивізму, котрий – з
різною мірою активності – працював до кінця 30-х років.
Це означає, що до інтерпретаційної моделі Карра не
могла увійти низка принципових ідей Бергсона, які, зокрема, присутні на сторінках "Двох джерел моралі і релігії" – однієї з останніх робіт філософа.
Оскільки нас передусім цікавить така складова "бергсонізму", як інтуїтивізм, доречно наголосити, що
Г. У. Карр, систематизуючи теоретичні напрацювання
Бергсона, розташовує "інтуїцію" як четвертий об'єкт розгляду після розділів: 1. "Філософія і життя", 2. "Інтелект і
матерія". 3. "Інстинкт і розум". Розглянувши феномен
інтуїції, англійський філософ фіксує увагу ще на трьох
позиціях, які – певним чином – їй підпорядковані, а саме:
5. "Свобода". 6. "Дух і тіло" 7. "Творча еволюція".
Чітка структура дослідження Г. У. Карра дає уявлення як про те, що в філософській концепції А. Бергсона
передує інтуїції, так і про те, що нею визначається.
Стосовно 1913 р., коли писалася "Філософія Бергсона",
запропонований підхід можна оцінити як об'єктивний,
оскільки концепція французького ученого знаходилася
в русі і її наріжна складова "інтуїція – інтуїтивізм" ще
остаточно не викристалізувалася. Коли ж ми звернемося до інших інтерпретаційних підходів, то їх автори мали змогу працювати з усією теоретичною спадщиною
А. Бергсона, де його позиція початкового періоду подекуди корегувалася подальшими напрацюваннями.
Як зауважував Г. У. Карр, "…цінність філософії і переконливість, яку вона буде мати для розуму, залежатимуть в кінцевому рахунку не від неспростовності її логіки,
а від реальності та значущості тих простих фактів свідомості, на які вона звертає нашу увагу" [3, с. 7‒8].
Відштовхуючись від означеної тези, Карр намагається віднайти ті "прості факти свідомості", які, з одного
боку, є "реальними і значущими", а з другого – обумовлюють "неспростовність" бергсонівської логіки, яка підтверджує потенціал "простих" істин. Так, англійський
філософ відверто захоплюється реальними чи легендаризованими фактами "простих" подразників, які привели до геніальних відкриттів: яблуко Ньютона чи пара і
вируючий котел Уатта. Наразі найбільше захоплення
Г. У. Карра викликають розміркування Берклі, що його
"знаменита теорія ‒ esse = percipi, бути це значить бути
сприйнятим, – покоїться на такому буденному спостереженні, що тільки його простота і могла бути причиною
його невідомості" [3, с. 8].
На думку Карра, самобутність бергсонівського філософування визначається саме такою "простотою",
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яка межує з геніальністю, наприклад, Ньютона, адже
спирається на "вічні" засади, а саме: "підкреслення
фундаментального значення поняття життя", усвідомлення того, що "пізнання існує задля життя, а не життя
для пізнання", і – нарешті – визнання того факту, що
"життя є тією дійсністю, заради якої існує пізнання і
заради якої природа отримує свій порядок, що його
відкриває пізнання". На підґрунті означеного, як вважає Карр, і виникає така важлива для Бергсона константа, як "життєвий порив" [3, с. 9].
Окресливши, так би мовити, перший шар філософських розмислів А. Бергсона, англійський інтерпретатор
його ідей звертається до другого, у простір якого входить "інтелект", що "дає нам уявлення дійсності. Він
проводить в живому потоці ті лінії, якими рухається наша діяльність. Він розмежовує дійсність, накреслюючи
лінії наших потреб, здійснює відбір" [3, с. 15].
Особливу увагу Г. У. Карр звертає на "сінематографічність" інтелекту і високо оцінює цю його рису, віддаючи водночас належне вмінню Бергсона формувати
нові поняття. Цей аспект концепції французького філософа науковці – як правило – осмислювали доволі ґрунтовно. Так, Л. Левчук, котра в українській гуманістиці
найбільш послідовно аналізувала естетико-мистецтвознавчий аспект філософії А. Бергсона, у роботі "Інтуїтивізм і питання художньої творчості" (1969), досліджуючи
"сінематографічність" інтелекту, зазначає наступне:
"Діяльність митця Бергсон порівнює з роботою фотографічного проявника, який повертає до життя ті враження, що їх ми колись набули" [5, с. 22].
Саме "сінематографічність" (Г. У. Карр) або "фотографічність" (Л. Левчук) дозволила показати існування
різних підходів до бергсонівського розуміння "інтелекту": Карр пропонує вкрай широке його тлумачення, яке
не зафіксоване на якійсь конкретній сфері діяльності,
тоді як Левчук трансформує "інтелект" у площину художньої творчості, наголошуючи при цьому на постаті
митця. Підхід української дослідниці, на нашу думку,
цілком виправданий, враховуючи те потужне місце, яке
творчість, мистецтво, особа митця займають у теоретичній спадщині А. Бергсона.
Г. У. Карр, вочевидь, розуміє, що теза про "сінематографічність" інтелекту, представлена лише як констатація факту, виглядає непереконливо, і аргументує власну
позицію, апелюючи до "знімків", тобто до "фотографічності", на якій наголошує Л. Левчук. Він, зокрема, відзначає:
"…інтелект, подібно до сінематографу, робить знімки з
явищ, що рухаються, і саме ці знімки і суть ці речі, які
являються нам стійкими об'єктами, розташованими у
нерухомому й всеохоплюючому просторі" [3, с. 18].
Слід наголосити, що в розміркуваннях Карра дотичною до "інтелекту" виявляється низка понять – "рух",
"множинність руху", "матерія", "життя", "інертне ніщо" як
противага "життю", "пізнання", "сприймання", – які, на
нашу думку, не зовсім переконливо працюють на
роз'яснення природи "інтелекту". Наразі поняття "інстинкт", яке було б здатне виступити антиподом "інтелекту", Г. У. Карр розглядає в окремому, третьому, розділі
("Інстинкт і розум") своєї монографії, що відразу ж ускладнює його дослідницьке завдання, оскільки перед ним
постає необхідність порівнювати "інтелект" та "розум",
чого, на нашу думку, концепція А. Бергсона не вимагає.
У контексті означеного позиція Л. Левчук видається
більш близькою до тез А. Бергсона, адже вона, порівнюючи запропоноване тлумачення "інтелекту" та "інстинкту", наголошує на такому зауваженні французького філософа: «Тільки інстинкт здатен розкрити людині "найпотаємніше в житті". Таємниці життя інстинкт
пізнає безпосередньо. При першому ж зіткненні зі сві-
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том духовного або тілесного життя він може сказати:
"Ось те, що є"» [4, с. 30].
Відштовхуючись від "інтелекту" та "інстинкту", і Карр,
і Левчук реконструюють перехід Бергсона до пояснення
"інтуїції". Наразі в інтерпретації Карра цей перехід, по
суті, розчиняється в тій безлічі виокремлених нами понять, які, з одного боку, супроводжують "інтелект", а з
другого – мають бути концептуалізовані, аби працювати
на пояснення "інтелекту". Проте концептуалізації понять, дотичних до поняття "інтелект", Г. У. Карр досягти
не зміг, і представлення ним інтуїції виглядає дещо
штучно й строкато. І хоча він цілком слушно зв'язує інтуїцію з інстинктом, оскільки останній "споріднений тій
здатності безпосереднього розуміння, яку ми назвали
інтуїцією", завершує свою думку визначенням "інтуїції",
яке важко прийняти: "Інтуїція – це таке уподобане відношення до зовнішньої дійсності, яке начебто вводить
нас в неї, ототожнює … з нею, примушуючи нас відчувати її" [3, с. 30]. Подібне визначення, по-перше, не
відповідає вимогам "строгої науки", а по-друге, навряд
чи сприяло би обґрунтуванню інтуїтивізму й відкриттю
того простору, де сміливо експериментували провідні
діячі європейської культури.
Як ми вже зазначали, у своє дослідження "Філософія Бергсона" після розділу, присвяченого інтуїції,
Г. У. Карр включить ще три розділи, зміст яких не має
безпосереднього відношення до неї, оскільки наголошує на таких проблемах, як "свобода волі", "розум в
якості об'єкта теоретичного аналізу", "модифікації процесу сприймання" та ін.
Натомість підхід Л. Левчук до визначення ролі й
значення інтуїції у філософській системі А. Бергсона
спирається на свідоме підкреслення тієї наріжної ролі,
яку інтуїція – врешті-решт – зіграла у поглядах французького філософа. Позиція Л. Левчук, яка відштовхується
від сукупного досвіду опрацювання "бергсонізму" протягом кількох десятиліть ХХ ст., має своїм підґрунтям формально-логічну структуру "інтуїція – інтуїтивізм", що
дає їй право стверджувати наступне: «…інстинкт і інтелект відіграють у філософії Бергсона другорядну роль,
виконуючи функцію фундаменту, на якому поступово
виникає "велика та світла будова – інтуїція"» [4, с. 30].
Ця думка проводилась А. Бергсоном, як відомо, досить послідовно, що дозволило йому, захоплюючись
інстинктивним потенціалом інтуїції, зберігати її зв'язок з
інтелектом. В означеному контексті Л. Левчук звертає
увагу на монографію "Вступ до метафізики" (1903), на
сторінках якої "Бергсон визначає інтуїцію як вид "інтелектуальної симпатії", що допомагає проникнути вглиб
предметів, злитися з їхньою індивідуальною сутністю та
самобутністю", а це "спонукає шукати певні ланки, які
пов'язують інтуїцію та інтелект" [4, с. 31].
Однією з таких ланок, на думку Л. Левчук, є "естетична інтуїція", яка, власне, і спонукала А. Бергсона зануритися в аналіз художньої творчості, зайнявши водночас певну позицію щодо "сутності" мистецтва. Ця сфера
його естетико-мистецтвознавчих та психологічних інтересів сприяла формуванню нових інтерпретаційних
підходів, серед яких особливе місце посіла теорія видатного італійського філософа, естетика та літературознавця Бенедетто Кроче (1866–1952).
Б. Кроче – сучасник А. Бергсона – був одним з перших європейських науковців, хто сприйняв феномен
"інтуїції" як суголосний його авторській концепції ‒ "системі філософії духу". Слід визнати, що Кроче досить
чітко окреслив сутність власних ідей, оскільки "дух",
"духовність" виступають їхньою серцевиною. Інтуїція,
яка наснажує розмисли філософа, щільно пов'язана з
духом, що інтуїтивно діє у трьох сферах, а саме: твор-

чості, формуванні та виразі. Оскільки естетику Кроче
називає "наукою про вираз", що зафіксовано у назві
його програмної роботи з естетичної проблематики –
"Естетика як наука про вираз і як загальна лінгвістика"
(1902), – усі три поняття: "дух", "інтуїція", "вираз" ‒ ним
не лише концептуалізуються, а й дещо розширюють
бергсонівський інтуїтивізм. Так, у поле зору Б. Кроче
потрапляє проблема здібностей людини, на підґрунті
якої формуються творчі уподобання митця: цей процес
повністю і спирається на інтуїцію, і визначається нею.
Окрім цього, напрацювання Б. Кроче сприяли утвердженню ідеї елітарності митця, оскільки саме представники мистецьких професій здатні повноцінно опановувати потенціал інтуїції, що і відкриває шлях до елітаризму – "касти обраних".
Як відомо, "Естетика як наука про вираз і як загальна лінгвістика" була перекладена англійською і видана
Р. Дж. Коллінгвудом (1889‒1943) – відомим філософомнеогегельянцем, істориком науки, естетиком і мистецтвознавцем, автором монографії "Принципи мистецтва"
(1938), що сприяло, з одного боку, становленню діалогу
культур, а з другого, популяризації ідей А. Бергсона і
Б. Кроче на англійських теренах.
Слід наголосити, що самого Коллінгвуда проблема
інтуїції не зацікавила, проте він з надзвичайною увагою
поставився до крочевської інтерпретації естетики як
науки про вираз, а це, хоча й опосередковано, відбивалося на прийнятті ним такої теоретичної константи, як
"інтуїція", оскільки, що вже зазначалося, інтуїція і вираз,
у концепції Кроче, є дотичними й активно взаємодіють.
Окремі аспекти крочевського розуміння інтуїції високо
оцінив інший відомий англійський естетик, історик мистецтва, літературно-художній критик, поет та прозаїк Герберт Рід (1893–1968). Особисто він був прихильником
психоаналізу, доволі високо оцінюючи творчий потенціал
позасвідомого та сновидінь, однак у процесі аналізу концепції Б. Кроче зайняв об'єктивну позицію, підкресливши
у роботі "The meaning of art" (1931), що ідея італійського
філософа визначити мистецтво "просто як інтуїцію проливає більше світла на проблему мистецтва та його специфіку, ніж будь-яка попередня теорія" [6, с. 17].
Реконструюючи інтерпретаційні підходи до пояснення сутності "інтуїтивізму", слід враховувати напрацювання і тих, передусім, сучасників А. Бергсона, хто використовував ідеї французького філософа задля реалізації чи виправдання власних творчих уподобань. Як
відомо, у витоків цієї тенденції стояв видатний французький прозаїк Марсель Пруст (1871–1922), котрого в
умовах ХХ ст. без перебільшення можна назвати одним
з найпослідовніших інтерпретаторів бергсонівської концепції "часу". Особливу значущість циклу М. Пруста "У
пошуках загубленого часу" надає той факт, що
А. Бергсон був знайомий з твором письменника і мав
реальну змогу сприйняти літературну модифікацію "оборотного" часу Ньютона, яким оперують у механіці та фізиці, й "необоротного" – односпрямованого, коли час
рухається від минулого через сучасне до майбутнього.
Відтак М. Пруст – послідовний інтерпретатор ідей Бергсона – дозволив йому, так би мовити, побачити власні
теоретичні конструкції в мистецькій практиці. Принагідно
зазначимо, що для А. Бергсона роман "У пошуках загубленого часу" виявився не єдиним твором, який продемонстрував естетико-художній потенціал інтуїтивізму.
Протягом життя філософу довелося дізнатися і про
свою роль в експериментальних новаціях італійських
футуристів, зокрема Умберто Боччоні (1882–1916), для
якого інтуїція була засобом активізації чуттєвого досвіду. На факті постійної присутності "бергсонізму" в європейському культурному просторі ХХ ст. послідовно на-
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Принагідно підкреслимо, що Р. Дж. Коллінгвуд цілком свідомо експлуатує поняття "справжній", навіть
всупереч стилістиці викладу матеріалу: "справжній художник", "справжнє мистецтво". Як ми покажемо в процесі подальшого аналізу поглядів англійського філософа, для нього подібні наголоси мають принципове значення, оскільки теоретик констатує існування "немистецтва" чи "поганого мистецтва", що створюють "несправжні" художники, а такий принцип побудови концепції
вимагає чіткого розмежування "плюсів" та "мінусів".
Р. Дж. Коллінгвуд наголошує, що навіть Дж. Рьоскін
зміг побачити потенціал "узагальненого зображення",
коли об'єктом дискусій виступила творчість Джозефа
Меллорда Уільяма Тернера (1775‒1851) – видатного
англійського живописця, котрий хоча і належав до романтизму, проте постійно "розмивав" його межі, створюючи власний стиль, що його сучасники митця кваліфікували як "повітряні марення, написані підфарбованим паром" та називали художника "віртуозом Піднесеного" [5, с. 365]. Теоретичні помилки Дж. Рьоскіна, на
глибоке переконання Коллінгвуда, були наслідком загальної орієнтації англійського романтизму ХІХ ст., "що
намагався вилучити з мистецтва "всезагальне" задля
того, аби відмежуватися від інтелекту, чий вплив на
мистецтво, як тоді вважалося, робить його холодним,
не емоційним, а тому і не художнім" [1, с. 54].
Вочевидь, що на відміну від Дж. Рьоскіна та інших
представників романтизму, котрі наголошували на почуттєвій природі і митця, котрий створює художній твір, і
людини, яка його сприймає, Р. Дж. Коллінгвуд шукає в
мистецтві паритет "інтелект – почуття". Спираючись на
нього, він вважає мистецтво єдністю багатьох зрізів, кожний з яких, називаючись мистецтвом, повинен мати чіткий означник, а саме: "справжнє мистецтво", "немистецтво", "погане мистецтво", "мистецтво як психологічний
подразник", "мистецтво як теорія", "мистецтво як практика", "мистецтво як вираження", "мистецтво як мова".
Слід також враховувати, що, окрім заявлених "зрізів",
сукупність яких і дозволяє відновити мистецтво як цілісний феномен, Р. Дж. Коллінгвуд чималу увагу приділяє
структурним елементам художнього твору, наголошуючи
на значенні форми, змісту, образу, композиції, техніки
опанування площиною живописної картини та ін. Оскільки рамки статті не дозволяють зробити детальний аналіз
усіх складових мистецтвознавчої концепції Коллінгвуда,
сфокусуємося на тому, що нам видається і важливим, і
характерним не лише для англійської, а й для європейської гуманістики кінця 30-х рр. минулого століття.
Своєрідною серцевиною мистецтвознавчої концепції
Р. Дж. Коллінгвуда, що дозволяє окреслити межі "справжнього мистецтва", можна вважати проблему "наслідування – відображення", якій теоретик приділяє значну
увагу. Реконструюючи позицію Коллінгвуда, слід враховувати, що саме англійські поети ‒ представники так
званої "озерної школи" не визнавали правомочність
арістотелевської ідеї мімезису, яка будувалася на об'єктно-суб'єктному підґрунті.
Представники "озерної школи", а серед них і Роберт
Сауті (1774‒1843), вважали, що в мистецтві найважливішим є "суб'єкт", внутрішній світ якого втілений в художньому творі і приваблює читача. Р. Сауті, котрий за
життя надзвичайно цінувався на англомовних теренах і
перекладався мовами інших європейських країн, писав
переважно маленькі за розміром ідилічні вірші, які мали
особистісний відтінок. Суб'єктивність відчутна і в його
історичних баладах, і в творах, позначених патріотичним чи революційним (Сауті підтримав французьку ре-

волюцію 1830 р.) пафосом. Саме він послідовно критикував "мімезис", відстоюючи ідею "відображення", в
процесі якого наголос на "суб'єкті", постаті митця, виявляється значно виразнішим, ніж цього можна досягти в
"мімезисі" чи навіть в романтизмі.
Р. Дж. Коллінгвуд поділяє ідею трансформації наслідування в процес відображення та переконливо аргументує можливий збіг наслідування з імітацією, що
або спотворює, або деформує мистецтво. У монографії
"Принципи мистецтва" задля підтвердження власної
позиції він наводить низку прикладів, які, на нашу думку, варті окремої уваги. "Так, музика, відзначав учений,
для того, щоб представляти, не обов'язково повинна
імітувати мекання вівці, пихкання потягу або хрип помираючого" [1, с. 63].
Досить виразним є й інший приклад, де Коллінгвуд
зауважує, що "фортепіанний акомпанемент до пісні
Брамса "Feldeinsamkeit" не створює звуків, які хоча б
найменшою мірою нагадували те, що може почути людина, котра лежить в густій та високій траві літнім днем
і спостерігає, як над нею пропливають хмари". Наразі,
продовжує Коллінгвуд, "ця музика представляє собою
звуки, що викликають почуття, напрочуд схожі з тими,
які відчуває людина у схожій ситуації" [1, с. 63].
Учений наводить й інші приклади, звертаючись до
популярної за його часів джазової та "еротичної" музики,
і робить один й той самий висновок: художній твір, спираючись на сукупність властивих йому структурних елементів (образ, зміст, форма, композиція та ін.), спочатку
активізує те, що в естетиці ХХІ ст. називають "нижчими
чуттями" або "низовою естетикою". Йдеться про такі
чуття, як зір, слух, дотик, нюх, фізіологічний зріз смаку,
що формують "нижчий" рівень естетичного почуття, на
який "спираються" подальші нашарування аж до рівня
естетичної реакції на художній твір [2, с. 27–29].
На нашу думку, достатньо широке залучення у
простір мистецтвознавчої концепції проблем чуттєвості, наголос на здатності художнього твору "передавати" почуття реципієнту і таким чином корегувати його
почуттєву культуру, дозволили Р. Дж. Коллінгвуду не
лише сфокусувати увагу сучасників на дійсно важливих аспектах специфічної сутності мистецтва. Окремі
тези в розмислах англійського теоретика значно випереджали напрацювання європейської гуманістики і
були суголосні сучасним теоретичним підходам, актуалізуючи значення міждисциплінарності – наріжного
культурологічного принципу.
Певні пояснення стосовно змісту коллінгвудівської
мистецтвознавчої концепції дає його поняття "людина з
вулиці", яке теоретик використовує задля пояснення
причин чи мотивів принципово неоднозначного ставлення до мистецтва, що зустрічається серед реципієнтів, так би мовити, різного ґатунку. Пояснюючи свою
позицію, Коллінгвуд звертається до, за його виразом,
"справжньої революції", яка сталася наприкінці ХІХ ст. у
французькому живописі. У зв'язку з цим автор "Принципів мистецтва" долучає до аналізу творчість видатного
постімпресіоніста Поля Сезанна (1839‒1906), котрий,
неоднозначно оцінюючи
імпресіоністичні надбання,
поставив собі за мету "зробити з імпресіонізму щось
міцне й довговічне, як музейне мистецтво" [5, с. 395]).
На думку Хорста Вольдемара Янсона (1913‒1982) –
відомого американського історика живопису, П. Сезанн
блискуче виконав поставлене завдання, створивши
стиль, "позначений архітектурною монументальністю,
водночас насичений рухом, проте напруга пом'якшена
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півтора століть спровокувала на порозі ХХІ століття
означення феномену "візуалізації", що стає домінантою
сучасної культурної стратегії, як предмета теоретичного
розгляду. Якщо на початку теоретичного підходу до
проблеми візуалізації її особливості були спричинені
бурхливим розвитком фотографії, кіновиробництвом,
технічним тиражуванням традиційних візуальних об'єктів графіки, малюнка, картин, то в подальшому поява
дисплея, відео-, телепродукції, активність медіа-сфери
розширили розгляд візуалізації. У свій час філософи,
передчуваючи можливу перспективу візуалізації в культурному бутті ще до сучасного її "буму", звернулися,
наприклад, до проблеми "погляду" як засобу конституювання світу (Ж. П. Сартр), до "видимості" у ставленні
людини до дійсності (М. Мерло-Понті), до своєрідності
художнього образу в технічному репродукуванні
(В. Беньямін). Сьогодні в обговоренні предметів візуальних досліджень ‒ реклама, дизайн, іміджелогія, смисловий простір урбаністичного середовища. Очевидність перенасиченої, медіалізованої, віртуалізованої
сучасності в соціокультурному просторі, зростання масштабів нових технологій віртуальної реальності закріпили пріоритет та домінування візуальних образів у
порівнянні з літературоцентричним минулим, підважили
домінування мови, категоріально-мисленнєвого досвіду. Така зміна пріоритетів зображення (візуального образу) та слова в культурному просторі викликала так
званий "віртуальний поворот" в соціогуманітарному
знанні ще в 90-х роках XX століття. Попри можливу сьогоднішню тривіалізацію за пройдені десятиліття розгляду, він все ж таки залишається на часі для обговорення
в силу вияву різноманітних приводів до роздуму. Зокрема це стосується трансформації предметного фокуса
у підходах до візуалізації та розширення галузей і поглиблення дослідницького підходу.
Актуалізація дослідницького інтересу до візуалізації
сучасної культури розпочиналась спільними зусиллями
теоретиків мистецтвознавства, компаративістики у літературі та історії мистецтв – зокрема, теоретиком мистецтвознавства В. Дж. Т. Мітчелом з Чиказького університету, швейцарським істориком мистецтва Готфрідом
Бьоме, американським дослідником медіа і комунікації
Ніколасом Мірзоєвим. Проте поглиблення дослідження
виявило потребу вивести цей об'єкт дослідження за
межі власне мистецьких. Спочатку у фокусі уваги була
природа візуального образу та його специфічні модифікації під впливом нових технологічних можливостей.
Проте потужний сплеск візуальної образності за останні
десятиліття в соціокультурному бутті призвів до розгортання дослідження в таких актуальних напрямках, як
історичні, філософські та антропологічні студії образів,
візуальна соціологія, візуальне медіаведення, транскультурна наука про культуру образів та візуальні дослідження (visual studies) [3, с. 395]. Заявлене дослідницьке поле культури крізь фокус домінанти візуалізації, все
більше набуваючи масштабу "everything studies" (Сенді
Айзенштад), формує порядок денний і сучасної культурології. "Розширення історії мистецтв до культурологічної перспективи, таким чином, дозволяє переадресувати увагу на внесок подібної рефлексії в переспрямування наук про культуру" [3, с. 396]. У культурологічній перспективі питання візуалізації загострювалось ще й
потребою визначення, наскільки і в чому візуальність з
її наявною надлишковістю образів є специфічною характеристикою сучасності. Адже зрозуміло, що візуальні
образи існували завжди в будь-якій культурній практиці.
Проте чим може бути щодо сутності культури як такої
їхня теперішня надмірність?

Викликаний новими проявами образності у культурній практиці дослідницький інтерес доповнюється і потребами нового методологічного озброєння задля їх осягнення. У процесі свого формування і розвитку "візуальний поворот" вже рясніє різноманіттям підходів та
концептуальних позицій. Так, у колі досліджень різняться концептуальні заявки про "іконічний" (формулу
"iconic turn" ввів Готфрід Бьоме у 1994 р.), "пікторальний" ("pictorial turn" ‒ запропонував Томас Мітчел
у 1992 р.), "візуальний" ("visual turn" – К. Закс-Гомбах),
ілюстративний (Ф. Фельман) повороти, "visual studies" ‒
теоретична стратегія в рамках британських "культурних
досліджень" [7]. Таке різноманіття означень у пошуках
відповідного опису ("оптики") ‒ це і процес становлення дослідницького простору. Але наявність диференційних протилежних дисциплінарних компетенцій є
реакцією на практичні виклики (трансформації самої
реальності), що спричинені велетенським розширенням за допомогою медіа (кіно, відео, цифрова візуалізація) візуального сприйняття культури.
Дослідницькі підходи розвиваються від дослідження
походження і природи візуального образу, характеру
зображень, способів інтерпретації візуальних образів
до особливостей візуального сприйняття, специфіки
переживання візуального, його сугестивних ефектів та
можливостей візуальної комунікації, ідеологічного та
політичного навантаження образів, їхнього впливу на
людську поведінку та соціальні зміни тощо. У такому
широкому діапазоні мають своє місце і такі класичні
дослідницькі дисципліни, як естетика та етика. Оскільки
те навантаження, що несуть візуальні образи, тим більше вже не лише в якості засобів репрезентації інформації, а як власне інформація, викликає трансформацію механізмів та способів трансляції культурних універсалій, з одного боку, та їхній вплив на мислення та
поведінку людей, з другого.
В німецькомовних дослідженнях континентальної
думки "іконічного повороту" (Г. Бьоме, Х. Бреденкамп,
Г. Бельтинг, М. Кемп, М. Вранке) обговорюються онтологічні та епістемологічні питання, пов'язані з проблематикою образності: внутрішня структура образу, його
зв'язок із матеріальним носієм, потенціал образу як
ресурсу пізнання, його приналежність як матеріальній
культурі, так і сфері смислових презентацій. Здавалось
би, така постановка проблеми співпадає з попередньою
семіотичною і герменевтичною традиціями (родоначальник цього підходу Готфрід Бьоме здійснив свою докторську дисертацію під керівництвом Ганса Гадамера).
Але звичного для семіотичної традиції розуміння візуального об'єкта (образу) як "системи знаків", пошуку сенсів у ньому виявляється недостатнім. Інновацією "іконічного" повороту став заклик до трансформації розмислів про образи в дослідження мислення за допомогою
образів. Лише лінгвістичний аналіз вже не вичерпує
площини смислів, на якій розгортаються основні культурні процеси. Потрібне розширення аналізу текстуальності до аналізу простору образів через "повернення до
зображення". Прихильники "іконічного" повороту наголошують, що семіотика образів є обмеженою через свій
підхід за аналогією з мовою та використання розшифрування та декодування. Проте вона не враховує потенціал емоційного впливу образів, не звертає увагу на
спосіб, яким образ діє завдяки своїй магії на глядача.
"Перш за все, зображення афектують. Це означає, що
образи не можуть бути просто прочитаними, вони мають бути пережиті (experienced)" [1, с. 243].
Увага вчених спрямовується на реальну присутність образу в культурі як наявності, що взаємодіє з
людиною. В центрі уваги "об'єктивна царина, що скла-
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не погані речі, які "просто трапляються", але погані речі,
що є результатом людських чи надприродних дій.
В етиці існує кілька традицій розуміння поняття зла.
Одне з них може бути знайдене в маніхействі. Ця філософія була названа на честь перського мислителя ІІІ
століття Мані, який стверджував, що два протилежні
божества наповнюють світ, одне добре та одне зле.
Згідно з маніхейством, робити щось неправильне – це
перейти на бік темряви в космічній битві, як Dark Side у
"Зоряних війнах". Це достатньо жорсткий і дуалістичний
спосіб розуміння моралі і світу, коли зло є не просто
відсутністю або псуванням чогось доброго, а скоріше
власним буттям, власне анти-добром [1, с. 103‒104].
Також існує інша традиція, відмінна від маніхейського дуалізму, що пов'язує неправомірність не з позитивним злом, а негативно, з незнанням чи недоліком. Це
означає, що якщо люди усвідомлюють і знають, що таке
добро, вони є добрими, і навпаки, якщо вони – добрі,
вони знають, що таке добро. Античний філософ Сократ,
перший філософ-мораліст, вважав, що якщо хтось є
недобрим, то ця людина повинна бути просто необізнаною про добро. Давньогрецькі філософи стверджували,
що заподіяння того, що є поганим за своєю природою,
насправді шкодить кривднику так само, як шкодить іншим, і ніхто свідомо не заподіює зла. Тому ніхто свідомо не робить того, що є поганим [1, с. 104].
Середньовічний філософ та один з Отців Церкви
Августин Блаженний не погоджувався з тезою про аморальність як незнання. Він стверджував, що люди можуть і часто роблять свідомо і навмисно погані речі
всупереч загальноприйнятій моралі, навіть якщо вони
чітко розуміють, що є правильним і добрим. Люди цілеспрямовано діють проти добра (а для Августина це
означає також діяти проти Бога – головного джерела
добра). Аморальний бунт, таким чином, краще описати
терміном, сильнішим за поняття "поганий": внаслідок
такого бунту поганий стає "злим" [1, с. 104].
Окрім вищесказаного, давні філософи розуміли "погане" або "зле" як те, що є спотвореним або виродженим. Мораль у цьому випадку є не просто заподіянням
добра або добрими справами. Мораль також є тим, що
робить людину доброю. Знання, вчинки та доброта – це
реалізація певних досягнень, досконалостей чи чеснот
людини, і усвідомлення цих досконалостей – це усвідомлення людського буття. У такому випадку аморальність означає не тільки робити те, що є поганим або
злим, це означає бути поганим та злим за своєю природою. Тобто доброта – це людяність. Отже, погана
людина в реальному розумінні є менше людиною, ніж
хороша. Навіть Сатана не є антибогом – протилежністю
добра. Він є скоріше виродженою формою чогось дуже
доброго, грішного янгола [1, с. 104].
До речі, У. Еко у своїй роботі "Історія потворності" писав, що людство абсолютно переосмислило образ Сатани: від жахливого та потворного в Середні віки до абсолютно секулярного героя сьогодні, який стає навіть привабливим. Ця зміна в нашому сприйнятті диявола породила безліч телесеріалів, таких як "Зачаровані"
("Charmed"), "Надприродне" ("Supernatural"), "Щоденники
вампіра" ("The Vampire Diaries") та "Люцифер" ("Lucifer").
До речі, італійський філософ звинуватив англійського
інтелектуала Джона Мілтона як першого поета, який це
зробив. Еко сказав, що Мілтон "бачив Сатану як модель
бунтаря проти встановленої влади" [4, с. 179].
Сучасне осмислення героїв, так званих "поганих
хлопців" у теперішніх фільмах та серіалах, виникло у
філософії Ф. Ніцше. Він вважав, що все християнськоплатонічне розуміння моралі потрібно переосмислити
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та замінити на "переоцінені" цінності, які повернули б
початкові значення моральним термінам. Німецький
філософ вважав, що "добро" від початку відносилось до
сильних людей, які створювали, очолювали та домінували в культурі, як персонажі роману Айн Ренд "Атлант
розправив плечі". Терміном же "поганий" позначували
слабких послідовників, підлеглих сильним і творчим
людям, які створюють культуру [1, с. 104‒105].
Окрім теорії моралі Ф. Ніцше, у ХХ столітті з'явилося
ще одне розуміння зла. Німецька філософиня
Г. Арендт, аналізуючи трагедію Голокосту та справу
Ейхмана, описала в своїй книзі "Банальність зла" трансформацію концепції зла у середині минулого століття.
Зло сьогодні не є великою справою, що має надприродний та трансцендентний характер. Ніхто з людей сильно не відрізняється від найгіршого представника
людського роду, і банальні механізми нашого звичайного життя можуть, якщо ми не будемо обережні, породжувати найогидніші злочини та жахи, як, наприклад,
Друга світова війна, концтабори, атомна зброя, біологічна зброя тощо [1, с. 105‒106].
І таке Зло ми можемо побачити навіть у сучасній екранізації коміксів. Наприклад, у "Джокері", одному з
найпопулярніших фільмів кінця 2019 року, Джокер вже
не лиходій із надприродними силами та диявольським
планом, він стає абсолютно зрозумілою депресивною
фігурою з психічними проблемами, через це стаючи
ближчим до справжніх людей і ще більш лякаючим.
Так ми могли побачити еволюцію розуміння поняття
"зло". А зараз хочеться повернутися до серіалів. Відомо, що фільми та телесеріали – це не одне й те саме.
Історія телесеріалів починається з так званих "мильних опер". Енциклопедія Britannica описує цей вид
телевізійних шоу як "трансляцію драматичних серійних
програм" [7]. Такий вид телепрограм характеризується
постійним складом дійових осіб, неперервною історією,
акцентом на діалогах замість дії, повільнішим за реальність темпом життя та послідовним мелодраматичним
трактуванням. З 1930-х до 1950-х років класична американська мильна опера зазвичай була постійною оповіддю про сім'ю середнього класу, що проживала в маленькому містечку. Гріх і насильство, які завжди існували за межами основного оповідання на екрані, часто
впливали на повсякденне життя членів сім'ї, але добро
неминуче перемагало, або, принаймні, всі несправедливості каралися по закону та совісті. Більшість зйомок
проходили в приміщенні, як правило, в бездоганному
будинку чи офісі. Реальність домашніх справ чи бізнесу
зрідка втручалася в перебіг буденного життя героїв мильних опер; діалоги були дуже інтенсивними і тільки
випадково проявлявся гумор. У 1970-х роках стиль та
зміст мильних опер зазнали революції. Почалося відкрите обговорення таких питань, як аборти, зловживання
наркотиками, домашнє насильство та венеричні захворювання. До раніше суто білого англосаксонського населення містечок почали додаватися герої різних рас та
етносів. Залишався незмінним традиційний акцент на
романтичних та подружніх проблемах, але стали більш
відкрито говорити про безладну розбещену поведінку,
насильство та злочинну діяльність. Деякі програми розширилися з 20‒30 хвилин до 60, а деякі навіть виходили в ефір під час вечірнього прайм-тайму [7].
Раніше, у ХХ столітті, телевізійні серіали були свого
роду "guilty pleasure" (таємна насолода) для домогосподарок. Серіали не розглядалися як вид мистецтва.
Існувала чітка межа між телебаченням і кінематографом. Американська комедія "Tootsie" режисера Сідні
Поллака, де в головних ролях знялися Дастін Гоффман
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та Джессіка Ленг, продемонструвала це найкращим
чином. Але ХХІ століття все змінило. Знайомий формат
"один епізод на тиждень" (кожен епізод мав більш-менш
закінчену історію) змінився. Netflix та HBO зробили революцію на телебаченні. HBO разом з Джорджем
Р. Р. Мартіном створили "Гру престолів", яка довела,
що телешоу може бути дорогим, якісним, з великим
драматичним потенціалом та торкатися серйозних тем.
А Netflix трансформує наш погляд на основи в побудові
серіальної оповіді. Творці Netflix Тодд Кесслер, Даніель
Зелман і Глен Кесслер в інтерв'ю для Quartz сказали,
що це мистецтво – створювати серіали для підписників
Netflix, які часто переглядають кілька серій шоу за один
раз. Замість того щоб зосереджуватися на окремих епізодах, їм треба думати про весь сезон як про багатошарову триактну історію. Оскільки на кожний епізод
серіалів Netflix приходиться менше тиску, ніж на окремі
епізоди серіалів, які виходять на телебаченні раз на
тиждень, це дозволило творцям платформи підходити
до перших трьох епізодів шоу як до першого акту історії,
епізоди 4, 5, 6 і 7 – це другий акт історії, а 8–13 серії ‒
третій акт. Це дозволяє створити більш міцний зв'язок з
глядачем та зробити більш глибоку розповідь, коли триактна схема не вкладається у 40-хвилинний епізод класичного телебачення, а всі три акти розходяться по
всьому сезону телесеріалу [6]. Отже, сучасні телешоу –
це ніби розширені фільми. Сьогодні багато режисерів та
продюсерів, які завоювали свою славу на великому
екрані, звертаються до телебачення: Джей Джей Абрамс,
Мартін Скорсезе, Стівен Содерберг та багато інших.
Практично всі фільми та серіали будуються у відповідності до трьохактної структури розповіді. Не має значення, документальний чи художній це фільм – історія
завжди поділяється на три частини (дії) (the Setup, the
Confrontation and the Resolution). Ми говоримо про так
звану концепцію подорожі героя. Раніше, перед епохою
Netflix, кожен епізод телесеріалу мав таку структуру.
Але зараз ми бачимо деякі зміни в сучасному сторітелінгу. Весь сезон шоу можна подати як завершену історію. Ось чому один епізод серії може демонструвати
лише одну подію з життя героя. Наприклад, є 11-й епізод у другому сезоні "Розповіді служниці" ("The
Handmaid's Tale"), де сталася лише одна річ – народження дитини. Цей епізод шоу звинувачували в тому,
що він був надто повільним, але для всього шоу це була дуже важлива серія. Така форма розповіді дозволяє
творцям шоу поглибити сюжет та персонажів серіалу.
Отже, коли ми говоримо про триактну структуру розповіді, ми говоримо про так звану концепцію подорожі
героя. Режисер К. Воглер каже, що кожний акт – це як
рух симфонії, з його власним початком, серединою та
кінцем, а також власним кульмінаційним фактором
(найвищою точкою напруги), що настає перед закінченням акту [9, xxiii].
Подорож героя означає, що всі історії складаються з
декількох загальних структурних елементів, що зустрічаються у всіх міфах, казках, снах та фільмах. К. Воглер
використовує працю Дж. Кемпбелла "Герой з тисячею
облич" ("The Hero with a Thousand Faces"), що базується
на теорії архетипів К. Г. Юнга. Що це означає? Це означає, що всі фільми, телевізійні шоу, мультфільми – весь
сторітелінг, свідомо чи ні, будується за античними зразками міфу і що всі історії, від найжорстокіших жартів до
найкращих зразків літератури та кінематографії, можна
проаналізувати з точки зору подорожі героя. Повсякчас
тиражованих персонажів світових міфів, таких як Юний
герой, Мудрий старець чи жінка, Перевертень та Тінь –
ми весь час зустрічаємо у своїх мріях та фантазіях. Ось

чому міфи та більшість оповідань, побудованих за міфологічною моделлю, мають кільце психологічної правди.
Сторітелінг має справу з дитячими універсальними питаннями: Хто я? Звідки я взявся? Куди я піду, коли помру? Що таке добро, а що зло? Що мені робити з цим?
Яким буде завтрашній день? Куди вчора пішов? Чи є ще
хтось там? У своїй основі, незважаючи на нескінченну
різноманітність, історія героя – це завжди подорож. Герой залишає своє комфортне, звичне оточення, щоб
увійти в складний, незнайомий світ. Це може бути реальна подорож до фактичного місця: лабіринту, лісу чи
печери, незнайомого міста чи країни, нової місцевості,
яка стає ареною для конфлікту героя з антагоністичними,
складними силами. Але існує також багато історій, які
розповідають про внутрішню подорож героя, його розуму, серця, духу [9, с. 4‒5].
Існує безліч архетипів. Певний набір архетипів є незамінним інструментом для будь-якого сторітелера. На
думку К. Воглера, не можна розповісти жодної історії
без них. Архетипи, які найчастіше трапляються в оповідях і які, здається, є найбільш корисними для письменника та сценариста, ‒ це: Герой, Вчитель (мудрий старець чи жінка), Воротар, Вісник, Перевертень, Тінь, Союзник, Трикстер [9, с. 26]. Звичайно, є ще багато архетипів, стільки, скільки є людських якостей задля кращого драматичного ефекту в оповіданнях. Казки переповнені архетипними фігурами: Вовк, Мисливець, Добра
мати, Зла мачуха, Казкова хрещена, Відьма, Принц,
Принцеса, Жадібний корчмар тощо, які виконують різноманітні функції в ході розповіді. К. Г. Юнг та його послідовники описали багато психологічних архетипів, наприклад, архетип вічного хлопчика можна знайти в міфах у вигляді вічно юного Купідона, в історіях таких
персонажів, як Пітер Пен, і в реальному житті як чоловіків, які ніколи не хочуть виростати. На думку К. Воглера,
деякі жанри голлівудських фільмів мають свої спеціальні архетипи персонажів, такі як "повія з золотим серцем" або "зарозумілий лейтенант з Вест-Пойнта" у вестернах, "добрий коп / поганий коп" у стрічках про приятелів або "жорсткий, але справедливий сержант" у фільмах про війну [9, с. 26].
Є два дуже корисних питання для письменника,
який намагається визначити природу архетипу: 1) Яку
психологічну функцію чи частину особистості він представляє? 2) Яка його драматична функція в історії? [9,
с. 27]. Більше про мистецтво написання історій можна
прочитати у "Подорожі письменника" К. Воглера.
У класичному оповіданні герой завжди є протагоністом (головним героєм). Усі інші архетипи – це лише підтримуючі особи. "Стандартний шлях міфологічної пригоди
героя – це збільшення формули, представленої в ланках
ланцюга: розлука ‒ ініціація – повернення" [2, с. 28]. Герой – це той, хто готовий пожертвувати власними потребами на користь інших, як пастух, який приносить жертву
для захисту та служіння своїй отарі. В основі ідея архетипу Героя пов'язана із самопожертвою (найбільш відомий приклад – приклад Ісуса Христа). Зрештою, герой –
це той, хто здатний переступити межі та ілюзії свого Его.
Але спочатку герой – це суцільне Его, особистісна ідентичність, яка вважає себе окремою від решти групи. Подорож багатьох героїв – це історія розлуки з родиною
або плем'ям, рівнозначна почуттю розлуки дитини з матір'ю. Архетип Героя являє собою пошук власної ідентичності та цілісності, власного місця в цьому світі і боротьбу з власним егоїстичним Я [9, с. 29].
Сторітелери часто використовували архетипи Тіні та
Трикстера як антагоністів, героїв оповідання, які протистоять головному герою. Архетип, відомий як Тінь,
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emergence and placement of certain objects contribute to
social integration, the inculturation of urban citizens, push
them into dialogue and thus break the isolation paths both
interpersonal and socio-cultural? How do these actions
ensure and intensify the effective functioning of human (=
cultural) capital ("knowledge, enlightened part of labor
resources, tools of intellectual and managerial work, living
and work environment" [6]) as a productive level of urban
space development? Are actions driven by temporary
mercantile interests that are far from focused on truly
improving the quality of life? Are there initiatives that
expand the subjectivity of each citizen, expand and
enhance his or her cultural choices?
One of the most important issues of the modern city, its
cultural space, in which the place of cultural expertise is
indisputable, is the problem of urban planning, the ecology
of its planning, visual peculiarities in particular. Modern
materials, constructions, technologies along with large,
often elementary volumes of architectural forms, the
incomplete implementation of the architectural plan of the
city (if any), the lack of a holistic architectural vision of the
visual face of the city are the only tip of the iceberg that
creates space alienated from a citizen. All these conditions
(the lack of individualization of the whole residential
complex, the area, not individual houses, subordination of
its parts) are not just technical aspects of the city's
construction. Plans for expanding urban space largely
ignore the importance of the significant factors of
contemporary urban culture, which, in turn, are not merely
the artistic part of a small creative part of the inhabitants.
The absence of a harmonious expressive composition of
the city, geometry of space forms of living space is usually
an important element of the absence of urban planning, in
which there would be a functional division of the territory
into zones of business and social activity, relative quiet life,
inclusion in the natural environment with the organization of
perception environment (light, geometric and other
contrasts and additions). Such kind of development of the
territory of the city leaves a person in a situation where
there is no such level of arrangement of its own territory,
where it would not be limited only to an apartment.
The construction and reconstruction of a city should not
violate its identity, its own history, which is embodied in
historical buildings, natural landscapes. Ultimately, it
threatens to impoverish both the city itself and its
inhabitants, who fall into an exclusion zone where personal
prosperity cannot be achieved, where there is no signsymbolic space in which everyone consider himself a
harmonious part of society.
In view of the above, it should be mentioned that, since
1990, since the "Human Development Report", the
discourse around it has been fundamentally shifting. The
anthropocentric approach became dominant. The
emphasis changes from the optimization of economic
growth, its diversity, material wealth (although it continues
to be an actual and necessary means of human
development) to the optimization and diversity of human
potential, the entire spectrum of human well-being. The
latter provides the growth and enjoyment of citizens' rights
and freedoms. In our view, a concept that considers human
development both as the ultimate goal of the development
of any cultural space, and as "the process of empowering
human choice, ... human development through the
formation of human potential, carried out by people
(through active participation in processes, that shape their
lives) and for people (by improving their lives) "[2]," the
process of extending people's freedom to live long, healthy
and creative lives, to the fulfillment of other goals that they
believe are valuable; to take an active part in ensuring
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justice and sustainability on the planet "[4], gives the
opportunity to find the optimal answers to the questions of
the need and opportunities of cultural expertise. The
interdependence of alternative choices is always obvious to
the cultural expert. That is why any initiative is considered
by the cultural expert from different points of the view,
which relate to opportunities not only to live a long life, but
also to live happily, to acquire relevant knowledge. Society
needs to answer the questions: how to measure the loss
from past cultural practices, products that have not been
created, how to compare it, measure the depth of morality,
tastes, including taste for quality mental effort, personal
"costs" for quality cultural production and consumption?
The specificity of cultural expertise is that in addition to
identifying the object, its classification, identification, to
increase the predictability of the final results of human
activity in various areas of life. Not so much the specific
phenomena, processes, subject matter as such (this is the
competence, for example, of the art sciences) are being
estimated, but the effects they produce, their cultural
meaning. It is the growth of cultural (human) capital that
should be the main criteria for the efficiency of all
directions of the modern city development, because it is
this capital that is the main source and a necessary
condition for this development. Adequate picture of quality
in culture involves taking into account the symbolic costs
(emotional, psychological, moral, ethical, aesthetic, etc.) of
the production and circulation of goods and services in any
sphere of construction and existence of urban space.
Ideally, one of the main tasks of the city government is
the promotion of cultural enrichment, the development of
artistic practices and the issue for the preservation of
cultural heritage. Accordingly, there is a problem of
determining priority investments (material, informational,
etc.) in certain aesthetic, artistic and other innovations. But,
unfortunately, the space of the modern city is
predominantly shaped in accordance with the economic
feasibility and rules of the market, which is becoming
increasingly aggressive. Due to the constant migration of
the population, products are becoming standardized,
unified, there is a demarcation of standards. The quality of
a cultural product and the corresponding cultural goods are
difficult to measure, so it is commonly ignored. Equally
problematic is the objective measurement and comparison
of losses and the acquisition of new quality capital with the
change in cultural practices. "In order for markets of goods
and services of implicit quality to progress, it must be
supported by specialized institutions that would eliminate
information distortions. Otherwise, markets will not emerge
at all or will degrade due to the outflow of dissatisfied
participants "[3, p. 115]. This problem is common in many
cities, especially in metropolitan areas where there is
increasing demand for a clear vision of prospects, a desire
to receive the same clear quality signals. It is expert work
that help to protect this area from low-profile enthusiasts
and agents who, using the aforementioned "implicit quality"
of cultural products, playing on consumer incompetence,
their variety of tastes, fill the cultural space with low quality
goods. The danger is exacerbated by the fact that if this
trend continues, people will generally lose the ability to
identify the quality and, consequently, the need for it.
Cultural expertise can become one of the instruments of
counteraction to the "business colonization of culture" [3,
p.25], provided that it will function as an independent body,
which must be impartial in terms of lobbying the temporary
beneficial interests of certain economic entities, economic,
socio-political, artistic and other spheres of activity.
The growth of social mobility is accompanied by the
problematization of the processes of self-identification,
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нень митця. Тому після реформ Ден Сяопіна абстракція, експресія та гротеск посіли почесне місце у творчості сучасних художників та скульпторів Китаю. Очевидно, що авангардний живопис, в дусі робіт Хуан Руя, не
міг так відразу виникнути після традиційного китайського мистецтва. Проте аж до 1980-х художники продовжували відтворювати традиційний китайський живопис.
Єдиними значними виключеннями були Чан Дайчьєн і
Су Бейхун, в роботах яких вбачали західний вплив.
Партія забороняла використовувати будь-які нововведення, що прийшли із Заходу: якщо в картині був натяк на вплив буржуазних мистецьких течій, то це прирівнювалось до політичного протесту, тому китайський
живопис практично не розвивався. Стає незрозумілим,
як тоді з'явилися Луо Чжунлі, Ма Дешен, той же
Ай Вейвей та інші. Основним соціально-політичним
чинником стали реформи Ден Сяопіна, але знову ж
таки китайські художники ще залишалися на рівні традиційного акварельного живопису, і їм був потрібен час,
щоб все надолужити.
Як це не парадоксально, але ключову роль у розвитку та підготовці нового покоління художників відіграв
соцреалізм. Це був єдиний стиль, крім традиційних китайських, який був дозволений та використовувався
при створенні пропагандистських плакатів. Таким чином, свідомість людей переставала сприймати мистецтво тільки в його традиційних формах, що зробило можливою появу сучасного мистецтва в Китаї.
Актуальне мистецтво (contemporary art) – загальна
назва об'єктних форм сучасного мистецтва, переважно
позначає художній процес наприкінці ХХ століття та
включає акційні, об'єктні засоби художнього висловлення. Світова художня практика рекомендує розрізняти
два типи сучасного мистецтва – modern art та
contemporary art. Перший є творами художників, що
працюють у межах усталеного стилю – експресіонізм,
сюрреалізм тощо – фактично сучасний модернізм, другий – суцільний експеримент, мистецтво, що знаходиться у стадії становлення, самий процес його розвитку.
Перший оперує мисленням виключно у межах картини,
другий – первинною вважає концепцію, цілісне висловлення у формі певним чином організованого простору.
Становлення сучасного мистецтва у Китаї невіддільно від політики реформ та відкритості, відповідності
творів мистецтва психологічним очікуванням глядачів.
Зазвичай вважають, що китайське сучасне мистецтво з'явилося в 1980-х, коли художники почали використовувати авангардистську техніку. Проте варто розібратися у тому, як з традиційного китайського живопису,
який зображує прекрасні квіти, краєвиди, пташок, раптом постало сучасне мистецтво.
Протягом 10 років Культурної революції (1966‒1976)
китайське мистецтво мало функції одного з засобів
державного управління, а ті естетичні запити, що їх формувало суспільство, довго відкидалися. Саме тоді
з'являються художні твори, що отримали назву "Червона класика". У 1978 році центр уваги комуністичної партії Китаю зміщується з питань класової боротьби на
питання соціалістичної модернізації економіки. Наприкінці періоду Культурної революції з'явилися два напрямки у мистецтві, засуджені її прибічниками, – "шрам
мистецтва" та "сільський реалізм". Твори цих митців
відображали прагнення авторів до власного особистісного усвідомлення та цінності людського життя.
Ось що зазначає у книзі "Сузір'я зірок. Хуан Руй та
Ма Дешен" дослідник цього періоду Адрієн Де Монтферранд: «Серед цієї атмосфери підвищення доступу до
західної культури виникають на початку 1980-х певні
особи, які прагнуть змін. Серед них у 1978 році були Ху-

ан Руй і Ма Дешен. Вони зустрілися через співпрацю у
неофіційному літературному журналі, де спільно опублікували заяву, яка вважається одною з найбільш радикальних публікацій того часу. Бажаючи мати простір та можливості для самовираження і художніх експериментів, Хуан і Ма стали основними членами групи "Зірок"» [15].
У 1979 році відбулася виставка "Зірки": вона та теоретична дискусія, що їй передувала, надали сил розвиткові китайського сучасного мистецтва. Один з учасників групи Ма Дешен зазначив, що кожний художник – це
зірка. Вони назвали власну групу "Зірки" для того, щоб
зосередити увагу на їхній індивідуальності, і це було
зумовлено сірою одноманітністю Культурної революції.
У 1979 р. група молодих художників-експериментаторів "Зірки" організувала дві виставки, що нарешті
вирвалися із залізного кулака комуністичної партії і заклали підґрунтя для подальшої свободи художньої інтерпретації у Китаї.
27 вересня 1979 року, після заборони проводити виставку в Китайській мистецькій галереї, "Зірки" виставили
свої полотна та скульптури в парку перед цією галереєю.
28 вересня прибула поліція і оголосила закриття виставки, на наступний день її проведення було офіційно визнано нелегальним. 1 жовтня, в 30-ту річницю заснування народної республіки, "Зірки" у відповідь організували
марш протесту проти недотримання прав людини під
гаслом "Ми вимагаємо демократії та свободи у мистецтві!". Нарешті, з 23 листопада по 2 грудня 1979 р. у Пекіні
відбулася перша офіційна виставка "Зірок".
На початку 80-х р. митців групи "Зірки" не визнавала Пекінська спілка художників. Того ж літа "Зірки"
заснували власну спільноту художників, головними
членами спільноти були Хуан Руй, Ма Дешен, Єнь Лі,
Ван Кхепін та інші. Цзян Фен, голова Пекінської спілки
художників, дозволив "Зіркам" виставлятись вдруге
вже в Китайській мистецькій галереї з 24 серпня по 7
вересня. Він був впевнений у провалі цієї виставки:
"Коли "Зірки" усвідомлять, що для більшості людей
їхні роботи є незрозумілими, вони все ж таки змінять
свій підхід". Але він помилявся: якщо люди все ж не
розуміли до кінця такого мистецтва, вони прекрасно
розуміли, що являла собою ця виставка. За два тижні
її відвідало близько 200 000 людей.
Для кращого розуміння важливості виставок "Зірок"
варто зазначити, що китайські митці до цього пройшли
ряд дуже непростих випробувань та труднощів – ізоляцію, цензуру та постійні репресії комуністичного режиму. За 30 років до того Мао Цзедун проголосив офіційний канон соцреалізму. Художні твори вже не були призначеними для інтелектуалів чи еліти, вони були спрямованими виключно на маси. Нові правила вимагали
від митців уникнення будь-яких форм вияву індивідуальності. Протягом Культурної революції багато митців
потерпали від клейма "інтелектуальні партизани" та
були засуджені до виправних робіт в селах з забороною
малювати. "Зірки" продемонстрували протест і здійснили сміливу спробу відновити концепцію "я – в собі".
Більшість "Зірок" не отримали вищої художньої освіти та не мали стосунку до жодного мистецького інституту. Їхні виставки визначали їхню неофіційну позицію у
китайському мистецтві. Одного із засновників, Ма Дешена, не прийняли до художньої школи, посилаючись
на його неспроможність, оскільки до цього він працював
промисловим креслярем та робив печатки на дерев'яних дощечках, тому не може користуватись традиційним китайським чорнилом для малювання. Інший видатний учасник цієї арт-групи Хуан Руй працював фермером у внутрішній Монголії з 1968 по 1975 рр., а потім на
шкіряній фабриці в Пекіні до 1979-го. У 1978 р. він ви-
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пускав найвідоміший у період після Культурної революції журнал "Сьогодні".
На початку діяльність групи була зосереджена на
неформальних арт-шоу та приватних обговореннях, де
критикувалося суспільство і спотворені концепти свободи та індивідуальності. Такі ідеї були дуже небезпечними
і могли закінчитись арештом, але мета "зірок" мала не
лише мистецький, а й політичний характер. Вони дотримувались утопічних сподівань на звільнення китайського
народу та поставили собі за мету прокласти шлях для
свободи духу і вираження у суспільстві, що не припускало будь-яких оригінальних думок чи креативності.
В 1980-х рр. митці у різних містах та провінціях по
всьому Китаю сформували безліч "авангардних" груп та
експериментували з формами та концептами, які прийшли з Заходу. Проте після тріумфу "Зірок" настав
10-річний період затишшя та відсутності будь-яких офіційних виставок експериментального мистецтва у Китайській мистецькій галереї, що закінчився тільки у
1989 році виставкою "Китай/Авангард".
Подальший розвиток нових напрямків сучасного мистецтва, як-от перформанс, інсталяція, концептуальне
мистецтво, відеоарт, дає знати про увагу митців та глядачів до таких творів. Щоправда, більшість китайської
глядацької аудиторії не вважає останні такими, що можуть збагатити національне мистецтво, та все ж віддають належне творам contemporary art.
Нове китайське мистецтво синтезує поновлення
стародавньої культури та авангардизм. До середини
дев'яностих років китайські митці відійшли від тематики
Культурної революції та перейшли до осмислення проблем сучасності. Гостро постала проблема так званого
"суспільства споживачів", що стало чи не основною темою багатьох митців. Це привертало увагу міжнародної
спільноти до розвитку мистецтва у Китаї, і згодом китайські митці завоювали неабияку прихильність у світі.
Китайське мистецтво стало цінуватись не лише у художньому плані, а й у матеріальному. Роботи китайських митців зацікавили десятки міжнародних виставок,
галерей, приватних колекціонерів. Така увага до китайського мистецтва за кордоном не могла залишити
китайську владу байдужою. Починаючи з 2000 року китайська влада активно почала фінансувати розвиток
мистецтва, що робить і до цього часу.
Для подальшого розвитку сучасного мистецтва велике значення має "Сучасна художня виставка у Гуанчжоу", яка відображає взаємовідносини ринкової економіки, відповідної ідеології із світом мистецтва у конкретних історичних умовах та складним психологічним станом інтелігенції. Надалі стала постійною "Сучасна художня виставка у Шанхаї", що демонструє високий рівень інтернаціоналізації, коли китайські митці не тільки
демонструють власні твори на Заході, а й уводять західне мистецтво до Китаю, визначаючи критерії ціннісної
системи для китайського мистецтва.
Із середини 90-х років масова культура стає визначальною тенденцією у світовому масштабі, спонукаючи
митців до творчості на комерційних засадах. У
1996 році у Китаї виникло так зване "Мистецтво без
смаку", яке демонструвало прагнення народу до розкріпачення у моральному аспекті після жорсткого диктату
конфуціанства та естетичного смаку доби Мао. Це мистецтво задовольнило естетичний смак нуворишів з узбережної частини Китаю, а також підкреслило вплив
масової культури на психологію людини.
Масова культура є продуктом культури промислової, отже, масове виробництво і стандартизація певним
чином нівелює особистість. Відсутність смаку – засадничий принцип масової культури й водночас її характе-
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ристика. Масова культура вельми приваблива для народу, надаючи можливість отримати радість через споживання та розваги.
Не людина створює та використовує речі, а речі формують та використовують людину, перетворюючи її на
гібридний суб'єкт – "людиноріч". Ця трансформація яскраво відображена у сучасному мистецтві як Заходу, так
і Сходу. Консьюмерізм (споживання, залежність від купування речей) ‒ явище нове, тому сприймається загострено, але індивідуалізм Заходу накладає негативний
відбиток на такі зміни у дійсності, східне ж світосприйняття допомагає митцеві зафіксувати та описати їх.
Зацікавленість у світі мистецтвом Сходу можна пояснити як зростанням китайської економіки, що детермінує
розвиток мистецтва, так і історично усталеною традицією для митця глибоко досліджувати етичні та філософські категорії за допомогою мистецького виявлення.
Зауважимо, що певний флер кон'юнктури є невід'ємною частиною сучасної культури Китаю – скажімо, тема
Мао Цзедуна або нецінності індивідуума, що втілюється
за допомогою масштабності або багаточисельності у
арт-об'єктах, викликає у західного реципієнта інтелектуальний або емоційний шок, і тому ці об'єкти користуються
попитом та набувають матеріальної цінності.
З позиції естетичного смаку й культурної тенденції
сучасності образ Китаю в авангардному мистецтві не
тільки демонструє певну ідеологію, а і є образом перетворення країни з аграрної на ринкову. Цей образ контрастує з тим, що формували митці 80-х років. Можна
погоджуватися з позицією деяких мистецтвознавців
щодо кон'юнктури сучасного китайського мистецтва,
але не будемо забувати, що дехто з митців та письменників був ув'язнений по-справжньому китайською владою або змушений емігрувати.
Одним з найвідоміших митців Китаю, чия творчість
припала до душі багатьом поза межами його країни, є
Ай Вейвей.
Народився Ай Вейвей 28 серпня 1957 року в Пекіні.
Батько художника – видатний китайський поет Ай Цин
(1910‒1996) ‒ з кінця п'ятдесятих років утримувався на
засланні і не друкувався до реабілітації в 1978 році.
Протягом шістнадцяти років роботою Ай Цина була
чистка сільських громадських вбиралень.
З 1958-го по 1978 рік Ай Вейвей жив у Сіньцзяні, а
у 1978 році поступив в Пекінську кіноакадемію, де навчався анімації. Став в 1980 році одним із засновників
арт-групи "Зірки", наступного року йому довелося тікати до США через переслідування з боку влади.
З 1981-го по 1993 рік жив у США, переважно в НьюЙорку, де вчився у мистецькій програмі "Парсонс".
Найбільше враження на митця в американському мистецтві справили поп-арт і концептуалізм. У 1993 році
повернувся в Китай через хворобу батька.
Ай Вейвей здійснив власне розслідування обставин
Сичуанського землетрусу 2008 року. Публікував у своєму блозі імена загиблих дітей і відомості про корупцію
в будівельному бізнесі, які не потрапили в офіційну статистику, внаслідок якої в перші хвилини катастрофи
зруйнувалися десятки погано побудованих шкіл.
Ай Вейвей був жорстоко побитий поліцією за те, що
спробував виступити на суді в підтримку правозахисника, який виступив з матеріалами, що викривали злочини
сичуанської адміністрації.
Ай Вейвею було заборонено залишати Китай, а його
майстерню в Шанхаї знищили за вказівкою місцевої
влади. У 2011 році в пекінському Центрі сучасного мистецтва Улленса (UCCA) скасували проведення першої
в країні великої ретроспективи Вейвея.
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та скульптурної композиції становить 8 метрів, а вага –
15 тонн. Пам'ятник встановлювали напроти будівлі мерії міста Сан-Франциско, мідний Будда – наймасштабніше творіння Чжан Хуаня.
Втім, крім релігійних скульптур, є у автора менш
пафосні, але не менш загадкові – наприклад, віслюк,
що намагається залізти на невизначеного виду й
призначення конструкцію, або незграбний гігант, також зроблений з коров'ячої шкірі, розташований посеред галереї. Іноді здається, що автор прагне просто епатувати публіку, а може – він дає запитання,
відповідей на які немає.
"…Як листя падає на землю, щоб годувати її, китайська культура живить коріння моєї творчості. І коли я
повернувся в Китай, я відчув ще сильніше традиції батьківщини й духовності, знайшов нове натхнення й атмосферу для творчості. Наприклад, мені дуже подобається попіл від спалювання старих дерев'яних вікон і
дверей в храмах у Шанхаї і навколо нього. У моїх роботах я використовував такі золи, а також традиційні китайські матеріали, як коров'яча шкіра. Традиція є органом нації, і переконання – її дух. Мій обов'язок – відродити традиції і згадати предків…" [12].
Отже, можемо визначити особливості розвитку китайського сучасного мистецтва як прагнення перших
після завершення Культурної революції митців максимально відрефлексувати її плин та наслідки. Також 80ті роки для китайського мистецтва були ознаменовані
прагненням позбутися нівелювання особистості, чим
був характерний період правління Мао Цзедуна. Надалі
мистецькі тенденції набувають розмаїття: комерційна
складова й деяка часточка кон'юнктури проглядають у
творах мистецтва китайських авторів, але прагнення
самовисловлення у різний спосіб свідчить про прогресивні явища, характерні для мистецтва.
Велику роль у формуванні нового китайського кінематографу зіграла так звана "п'ята генерація" режисерів, чия творчість помалу виводила на екран проблематику, невідому за часів Культурної революції та перших
років правління Ден Сяопіна. Найвідомішими представниками "п'ятої генерації" кінорежисерів Китаю є Чжан
Імоу, Чень Кайге, Тянь Чжуанчжуан.
Тянь Чжуанчжуан першою короткометражкою "Наш
куточок" (1980) дав знати про нову генерацію китайських режисерів, вона стала їхнім маніфестом. У фільмі
"Один і вісім" (1983) оператором був Чжан Імоу.
Кінострічка "Синій паперовий змій" (1993 р.), яку потайки вивезли з КНР та продемонстрували західному
глядачеві, дає змогу зануритися у часи Культурної революції. За неї режисерові було заборонено знімати
кіно протягом 10-ти років. Серед фільмів, які відносно
нещодавно зняв Тянь Чжуанчжуан, – "Майстер го"
(2006), "Воїн та вовк" (2009) – історичний бойовик, у
якому органічно поєднуються підкреслено романтична
легенда про жінку-вовка і бойовий дух давніх китайців.
Чжан Імоу та Чень Кайге є антиподами, у статті "Чжан
Імоу і Чэнь Кайге: Інь и Ян китайского кіно" Євген Кремньов зазначає: "Стриманий та поміркований "Інь" Чжана
Імоу та яскравий і рвучкий "Ян" Ченя Кайге прекрасно
ілюструють сучасний китайський кінематограф" [11].
Чень Кайге, колишній хунвейбін, вже у перших кінострічках "Жовта земля" (1985) та "Великий народ" (1987)
переймається долею конкретної людини з її трагедіями
та звичаями. Людини, про яку у китайському мистецтві
надовго забули у процесі боротьби за щастя усього народу. Оператором його картин був Чжан Імоу, який перебував на "перевихованні" у селі під час Культурної революції. "Проблема "п'ятого покоління" кінорежисерів полягала у тому, що на Заході їх хотіли бачити нонконформі-
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стами, в іншій формі вони були просто нецікавими, а
вдома до їхньої творчості ставилися з острахом саме
через надлишковий для китайського глядача нонконформізм", – вважає Є. Кремньов. Чень Кайге вирішив звернутися до творчості, яка ламає стереотипи, й зняв кінострічку "Прощавай, моя наложнице" (1993 р.) – історію
кохання двох акторів Пекінської опери. Кінострічка завоювала світовий успіх, це надихнуло режисера на зйомки
кінофільму "Місяць-спокусник" (1996).
Великим успіхом користується і фільм Ченя Кайге
"Імператор та вбивця" – масштабна історична драма.
Творчий шлях Чжана Імоу був іншим: у 90-х роках,
як і Чень Кайге, не зрадивши власному стилю, знімав
про людей, які ставали дзеркалом покоління, а ситуації,
у яких вони діяли, – виміром людського характеру, дрібного й великого у ньому. Перший фільм Чжана Імоу
"Червоний гаолян" (1987) демонструє пристрасть автора до інших цінностей – його цікавлять ідеї та тенденції,
а персонажі цікаві скоріше як архетипи, аніж живі люди:
"Цзюй Доу" (1990), "Запали червоний світильник"
(1991), "Цю Цзюй звертається до суду" (1992).
Драматична стрічка "Жити" (1994), кримінальна драма
"Шанхайська тріада" (1995), соціальна картина "Ні одного
втратити не можна" (1999), прекрасні фільми 2000 р. "Дорога додому" і "Щастя на годину" про побут міста або села
не мали великого успіху ані у Китаї, ані на Заході.
У 2000-х роках екрани захоплює кіно в основному комерційне і з використанням комп'ютерної графіки. Чжан
Імоу підкорює світ новим фільмом, знятим у жанрі "уся".
"Уся" – чисто китайський стиль про мандрівних майстрів
кунг-фу, які вміли бігати по верхівках дерев та літати над
водоймищами. Це фільм "Герой" (2002). Згодом у тому
самому жанрі "уся" він зняв "Будинок літаючих кинджалів" (2004) і "Прокляття золотої квітки" (2006)
Чень Кайге відповідає кінострічкою "Присяга" (2005)
у дусі такого собі китайського фентезі на ґрунті азійської міфології.
2008-го Чжан Імоу став офіційним постановником
церемоній відкриття й закриття Олімпійських ігор у Пекіні. Чень Кайге повертається до кіно про осіб та долі,
знімає кінострічку "Мей Ланьфан" – про легендарного
актора Пекінської опери. Після 2010 року Чжан Імоу
знімає кіно "Під квітами бояришника" – любовну мелодраму, "Квіти війни" – військову драму про протияпонський рух опору, у 2014 році вийшов на екрани його
фільм "Повернення" про людину, яка повертається після ув'язнення під час Культурної революції.
Чень Кайге зняв кінострічку "Жертвоприношення"
(2010) – за п'єсою "Безбатченко з родини Чжао", історичний фільм про всиновлення придворним лікарем немовляти імператорського роду й свідому втрату власного сина та дружини.
Отже, можемо зазначити, що творчий доробок вищезгаданих режисерів, представників "п'ятої генерації",
збільшується, а художні прийоми, що їх беруть до уваги
Чжан Імоу та Чень Кайге, стають розмаїтішими.
Подальший розвиток кінематографу у Китаї продовжують представники так званої "шостої генерації" режисерів. Китайський кінематограф сучасності демонструє
зосередженість не на індустріальних мегаполісах, таких
як Пекін або Шанхай, а на невеличких поселеннях, де
проживає бідна частина населення Китаю. У статті "Урбанізоване покоління – китайське кіно та суспільство у
трансформації" Чанга Жена йдеться про певні тенденції, що їх виявлено у творчості китайських кінематографістів з 1990-х років: "Представники "шостої хвилі" китайського кінематографу демонструють трансформацію
власних уподобань та можливостей. Молоді кінематографісти роблять кіно, що привертає увагу в країні та за
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сюжети, розмаїття яких задовольняє смаки представників будь-якого віку.
Сучасне пластичне мистецтво Японії посідає почесне місце серед азійських країн, чия культура цікавить
шанувальників у інших країнах світу. Так, наприклад,
Литко Ікемура, яка понад 20 років живе у Німеччині,
поєднує у творчості японські традиції та європейський
мистецький космос, висловлює мистецьку позицію у
питанні про співвідношення людини і природи.
Метр сучасного японського авангарду Шьоджьо
Шімамото є представником творчої групи "Гутай", яка
у 50-х роках ХХ століття змінювала мистецтво власної
країни, долучаючи нові виявлення і форми, зокрема
"happening" та "action painting", де важливий не кінцевий результат, а процес творення. Музей сучасного
мистецтва у Лос-Анджелесі після грандіозної виставки
визнав Шімамото одним з найвидатніших митців
ХХ століття, разом з Джексоном Поллоком, Луціо Фонтана та Джоном Кейджем.
Шімамото працював разом з Йоко Оно, Девідом
Боуї, а тепер у співпраці з конструктором атомної бомби, що її було кинуто на Хірошіму у 1945 році, Беном
Портером працює над творенням живої картини. Вона
буде формуватися протягом 100 років – один приватний порт у Японії подарував їм місце та встановив підйомний кран, з якого раз на рік художник та конструктор
скидають бомби з фарбою. "Через сто років ми отримаємо величезну картину-символ, картину-метафору, картину-пам'ять", – зазначає Сімамото.
Термін "Superflat" винайшов японський митець Такаші Муракамі для пояснення нової візуальної мови, що
нею наразі активно користуються молоді художники на
чолі з ним. Він вважає, що для реалій японського малюнку й живопису важливим є відчуття площини, на
відміну від західного мистецтва. Муракамі працює як
художник, скульптор та дизайнер, створюючи різноманітні версії техно-кічу та користуючись зображеннями
елементів персонажів манга та аніме. Щоправда, трагедія на Фукушимі не залишила Такаші Муракамі байдужим – він узявся за цикл "Архати", глибина і дидактика якого легко сприймаються через яскраве колористичне й незвичне лінеарне рішення.
Серед учнів вищезгаданого митця варто відзначити Казукі Умезаву, котрий створює цифрову візуалізацію аніме-персонажів, користуючись різнофактурними зображеннями. Надзвичайно розмаїті твори
художника вражають сяючою абстракцією та відображенням предметного світу.
У різних техніках, практиках та напрямках сучасного
мистецтва працюють Кохей Сано, Масаші Хатторі, Мотохіро Хонда, Коудзі Моріоко, Йошінорі Андо, Ю Ханабуша, Томоко Мікамі, Наойя Тераяма, Такахіро Ішії та
багато інших талановитих митців.
Мотохіко Одані – скульптор, матеріалом для власних робіт обрав сталь, армований пластик та парафін.
У його скульптурах, фото- і відеотворах змішано людину, тварину й футуристичну анатомію. Пошуки фізичної
та духовної досконалості, межі реальності та міфології
надають концептуальним творам Мотохіто Одані скрупульозності й водночас відчуття руху. Автор скульптур
зазначає, що прагне передати у статичних скульптурах
динаміку, швидкість та перевтілення, надихаючись творчістю Умберто Боччоні.
Авангардна японська мисткиня Яйої Кусама народилася у 1929 році, але її вік не стає на заваді у створенні об'єктів сучасного мистецтва. Її твори широковідомі та популярні як у Японії, так і поза її межами. Головним мотивом є малюнки "у горошок", якими вкрито
інсталяції, колажі, картини й незвичні скульптури Яйої
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Кусами. Різнокольоровий "горошок" став візитівкою
японської мисткині.
Японський художник Teппеї Канеодзі здатний перетворити банальний вжитковий предмет на твір мистецтва.
Його скульптури та інсталяції – це художні еклектичні
структури найрізноманітніших і химерних форм, які складаються зі звичайних предметів повсякденного використання – іграшок, пластикових пляшок, карт, ножиць, гілок,
дерев'яних виробів, посуду, журнальних вирізок. Найчастіше автор користується технікою колажу. Це дає можливість підкреслювати різнофактурними матеріалами виразність певної форми, що її задумав митець.
Відома японська художниця Тіхару Сіота створює незвичні інсталяції, обов'язковою складовою яких є використання ниток, через що її роботи нагадують павутиння.
Одна з її робіт зветься "Ключ, для якого було потрібно
50 000 ключів, сотні мотків червоної пряжі і два старі човни". Художній задум полягає в тому, щоб в черговий раз
нагадати людям про зв'язок усього сущого, про непередбачувані переплетення людських доль і про важливість
спогадів, які зберігаються в серці кожного. "Працюючи
над проектом, мисткиня розмірковувала і про власне
життя, спогади чужих людей перетиналися з історіями її
власного. Вона сподівається, що такі ж почуття будуть у
глядачів, які побачать цю інсталяцію" [10].
Можемо зазначити, що японське пластичне мистецтво поєднує автохтонні традиції та європейські мистецькі принципи. Значну увагу приділяють митці питанню співвідношення природи і людини, що відображено у творчості прихильників синтезу японських традицій та західного розмаїття форм. Неабияку увагу
приділяють сучасні митці Японії новітнім технологіям –
відеоарту, 3D-живопису, інтерактивним інсталяціям та
інсталяціям-гібридам.
Споглядальність японського кіно, де акцент зроблено на візуальний ряд, а глибинний сенс передається
художніми образами, свідчить про природний синтез
синтоїзму та майстерності у творчості більшості японських кінорежисерів. Разом із споглядальністю японські
режисери велику увагу приділяють тиші – мовчання
героїв принципове та змістовне. Це – данина дзенбуддизму, великій Порожнечі, яка є ґрунтом Всесвіту.
Також жоден японський фільм не може бути уповні
японським за відсутності міфологічних алюзій. Кінематографісти Японії зосереджені на відображенні найдрібніших деталей, мінімум візуальних та інших спецефектів – ось їхнє гасло. Звісно, відомі імена метрів японського кіно Акіри Куросави та Ясуджіро Озу, тому спробуємо визначити певні тенденції у японській кінематографії, починаючи з режисерів "нової хвилі".
Японська "нова хвиля" – рух молодих кінорежисерів,
що взялися у 60-х роках ХХ століття за незвичні доти
сюжети – проблеми японської молоді, післявоєнна атмосфера гнітючості, критика тодішніх суспільних реалій.
Неабияке значення для подальшого розвитку японського кінематографу з тільки йому притаманними
рисами мав розвиток "пінку ейга", жанру еротичного
кіно. Появу цього жанру пов'язують з роботою Сатору
Кобаяші "Ринок плоті" (1962), але перевершив його
фільм Седзуна Сузукі "Брама плоті" (1964). Як зазначає російський кінознавець Іван Денісов, "успіх цього
фільму визначив нові шляхи розвитку кіно. Еротизм,
який раніше було зведено у японському кіно до мінімуму, став прийнятним, більше – вигідним. У той же
час сексуальна відвертість не заважала талановитим
режисерам використовувати формат еротичного фільму для власних ідей та знахідок… З плином часу
жанр "пінку ейга" з показу оголених красунь та швидких еротичних сцен перетворився на важливу частину
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Азійський кінематограф, увібравши найкращі риси
кіно Європи та США, виробив властиву лише йому естетику, що ґрунтується на особливостях східного світогляду. Як висловився Олександр Геніс, видатний російський літератор та мистецтвознавець: "Радикальна
відмінність східної естетики – будь-який художній твір –
емоційна ікебана, почуттєвий ієрогліф, імпресіоністська
криптограма. Це – зашифрована інструкція до переживання того невербального досвіду, який дозволяє глядачеві або читачеві подолати відстань, час та культурні
кордони, щоби увійти у миттєвий контакт. Незнищенна
"предметність" кіно – вроджена властивість усієї далекосхідної культури, якій є чужою будь-яка абстракція…
Кіно працює з довербальною, неопосередкованою
мовою реальністю. Кадр будується не з "універсальних атомів", таких, як літери нашої мови, а з готових,
до речі, не нами створених, об'єктів. Кіно – утилізація
вторсировини, воно має справу з матеріалом, що вже
був використаний – з речами, краєвидами, людьми.
Це означає, що кіно не так перетворює природу, як
організує її з метою сконструювати у свідомості глядача те чи інше переживання. Режисер не описує почуття, а викликає їх" [6].
Варто зазначити, що японський кінематограф став
відомим західному глядачеві раніше за китайський та
південнокорейський й одразу викликав зацікавлення
та розуміння відмінного принципу у творчості. Акцент
зроблено на візуальний ряд, що дозволяє вивести
наперед споглядальність, а глибинний сенс передається художніми образами, характерними для східного
мистецтва у цілому. У кінострічках велику увагу приділяють відображенню найдрібніших деталей, певна
аскеза укупі з естетизацією кадру є відбитком суто
японської риси – мінімалізму як сенсу буття. Міфологічні алюзії супроводжують митців, які працюють у різних жанрах кіно – від аніме до фільмів жахів. Інколи
здається, що кінематографісти Японії зосереджені на
еротиці й жорстокості, та саме таким вважається багатьом митцям вимір людського існування.
Висновок. Сучасні засоби масової комунікації вимагають змін в умовах взаєморозуміння людей та ускладнюють процеси взаємодії у культурологічних процесах.
Діалог культур покликаний знаходити нові творчі методи, що відкриває нові обрії для розвитку художнього
перетворення сучасного світу й актуалізує формування
збалансованої взаємодії Заходу та Сходу, що довго
сприймалися як різноспрямовані, але тепер мають виступати як такі, що доповнюють один одного. Тому ми
вважаємо за необхідне ознайомитися із особливостями
розвитку мистецтва та кінематографу у Китаї, Кореї та
Японії як з невід'ємною складовою новаторських тенденцій у світовому масштабі.
Проаналізувавши особливості розвитку сучасного
мистецтва та кінематографу у Китаї, Кореї і Японії, можна зауважити, що сучасні культурологічні процеси свідчать про спільність світоглядної свідомості країн Сходу. Сучасне мистецтво шукає нових шляхів та засобів
виразності у світовому масштабі, долучаючи до вже
відомих перформанс, акціонізм та медіа-мистецтво.
Характерною ознакою змін у сучасному мистецтві Китаю, Кореї та Японії є прагнення використати формотворчі парадигми, знані у країнах Заходу, зберігаючи
автохтонні джерела творчості. Безперечно, мистецтву
кожної вищеозначеної країни властиві риси, що характеризують його неповторність та самобутність. Варто
підкреслити, що умови й чинники для розвитку сучасного мистецтва у Китаї, Кореї та Японії різняться – Культурна революція та комуністична ідеологія у Китаї, розподіл Кореї на Південну і Північну, поразка у Другій сві-

товій війні та технічний злет у Японії сформували сучасну культуру цих країн.
Кінематограф у Китаї, Кореї та Японії також має як
спільні для цих країн, так і відмінні риси. Панестетизм
характерний для східноазійського кіно у цілому, а глибокий філософський підтекст притаманний самобутнім та
оригінальним кінострічкам, створеним митцями Китаю,
Кореї та Японії. Водночас, як вже було зазначено, умови
для розвитку кіномистецтва у цих країнах відрізнялися,
що привело до появи неповторного стилю, притаманного
японським, китайським та корейським кінорежисерам.
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ретичного дослідження для можливості вивчення деконструкції соціальних і культурних процесів другої половини ХХ століття, що набула назви "постмодерн".
Аналіз досліджень і публікацій. Важливе значення для філософсько-естетичного осмислення архітектури постмодернізму мають роботи В. Арсланова,
Ч. Дженкса, Р. Вентурі, Ф. Джеймісона, Ж.-Ф. Ліотара,
Ж. Дерріда, Ж. Бодріяра, Ю. Хабермаса, В. Седельника.
Мета статті. Здійснити філософсько-естетичний
аналіз архітектури постмодернізму від витоків до сьогодення на основі існуючих мистецтвознавчих теорій і
мистецьких практик.
Коли стратегія модернізму створювати нове була
вичерпана, з'явилась нова стратегія, названа постмодернізмом. Вона довго визрівала в лоні класичного модернізму й авангарду.
Термін "постмодернізм" з'являється в період Першої
світової війни в роботі Р. Панвіца "Криза європейської
культури" (1914). У 1934 р. в своїй книзі "Антологія іспанської і латиноамериканської поезії" літературознавець
Ф. де Оніс застосовує його для визначення реакції на
модернізм. Однак в естетиці цей термін не приживається. У 1947 році А. Тойнбі в книзі "Вивчення історії" надає йому культурологічного змісту: постмодернізм символізує кінець західного панування в релігії і культурі.
Американський теолог Х. Кокс у своїх роботах початку
70-х років, присвячених проблемам релігії в Латинській
Америці, широко користується поняттям "постмодерністська теологія". Однак популярність термін "постмодернізм" отримав дякуючи Ч. Дженксу в 1975 р. У книзі
"Мова архітектури постмодернізму" він відмічав, що хоч
саме це слово і застосовувалось в американській літературній критиці 60‒70-х років для означення ультрамодерністських літературних експериментів, автор надає йому принципово іншого змісту. Постмодернізм у
Дженкса означав відхід від екстремізму і нігілізму неоавангарду, часткове повернення до традицій, акцент на
комунікативну роль архітектури. Обґрунтовуючи свій антираціоналізм, антифункціоналізм й антиконструктивізм
стосовно архітектури, Ч. Дженкс наполягав на приматі в
ній створення естетизованого артефакту [3, с. 80].
Виникнувши як художнє явище в США спочатку в
архітектурі, постмодернізм стрімко поширився в європейських країнах, Японії та в решті частин світу не тільки в архітектурі, а й в усіх інших видах мистецтва.
Бурхлива експансія постмодернізму в різноманітних
сферах культури привернула до себе увагу філософів,
соціологів, представників гуманітарних і природничих
наук, які надали цьому терміну вельми широкого значення. Гострі дискусії про постмодернізм ведуться сьогодні на предмет виявлення його філософськоестетичних основ, його співвідношення з модернізмом,
авангардом, неоавангардом, масовою культурою. Полеміка ведеться і навколо стилістичних особливостей
постмодернізму в різних видах мистецтв, з його свідомою орієнтацією на еклектичність, мозаїчність, пародійне переосмислення традицій.
Х. Кюнг пропонує використовувати термін "постмодернізм" не стільки в літературознавчому або мистецтвознавчому, скільки у всесвітньо-історичному плані
[4, с. 10]. Він бачить в ньому евристичне поняття, попередній шифр, проблемно-структуруючий пошуковий
термін, який застосовується для аналізу явищ, що відрізняють нашу епоху від епохи модернізму. Специфікою модернізму, що ототожнюється з європейським
Новим часом, Кюнг вважає виникнення в XVII столітті
нової віри – віри в розум і прогрес, які привели до панування чотирьох домінуючих сил – природознавства,
техніки, індустрії і демократії.

Надлом системи модернізму, який торкнувся основ
всіх його цінностей, він пов'язує з руйнуванням європоцентристської картини світу в епоху Першої світової
війни. Поворот від модернізму до постмодернізму
пов'язується з епохальною зміною парадигм, всесвітньоісторичними індикаторами яких є заміна модерністського європоцентризму постмодерністським глобальним
поліцентризмом, поява постколоніальної, постіндустріальної моделі світу.
У культурологічному аспекті постмодернізм постає
перш за все як поняття, що дозволяє виділити новий
період в розвитку культури. Ф. Джеймісон пов'язує його
виникнення з потребами відображення в культурі нових
форм суспільного життя й економічного порядку – суспільства споживання, театралізованої політики, масмедіа й інформатики. На його думку, більшість видів
постмодернізму виникають як специфічна реакція по
відношенню до форм високого модерну, по відношенню
до того чи іншого пануючого типу високого модернізму,
який завоював університети, музеї, художні галереї,
художні фонди. Це означає, що повинно було з'явитися
стільки ж різних форм постмодерну, скільки і відповідних форм високого модерну, оскільки перші на початковій стадії являли собою локальні і специфічні протидії
цим моделям. Очевидно, що останнє ніскільки не полегшує завдання описати постмодернізм як ціннісний феномен, оскільки єдність цього нового імпульсу дана не в
ньому самому, а саме в тих типах модернізму, місце
яких він намагається зайняти [2, с. 220].
Представники точних наук трактують постмодернізм
як стиль постнеокласичного наукового мислення. Психологи вбачають в ньому симптом панічного стану суспільства, есхатологічної туги індивіда. Мистецтвознавці розглядають постмодернізм як новий художній стиль, який
відрізняється від неоавангарду поверненням до краси як
до реальності, оповідності, сюжету, мелодії, гармонії
(італійський трансавангард і гіперманьєризм, французька
вільна фігуративність, німецький новий експресіонізм,
американський "поганий живопис"). В основному дискусії
про постмодернізм стосуються двох проблем: співвідношення постмодернізму і модернізму та специфіки постмодерністської естетики та мистецтва.
Чи є постмодернізм однією з форм модернізму, чи
це принципово нова естетична і художня система, яка
концептуально відрізняється від модернізму? Обидві
точки зору мають своїх прихильників, які полемізують
між собою. Одні дослідники вважають, що постмодерністська настанова на відмову від раціоналістичних проєктів Відродження та Просвітництва виникла не після
модернізму, а разом з ним і тому не зовсім вірно вибудовувати хронологічний ланцюжок: "модерн – постмодерн". У Ж. Ліотара, наприклад, постмодерн не є антитезою модерну, він входить в модерн, являє собою
частину модерну. Тому постмодернізм – це не кінець
модернізму, не нова епоха, а модернізм у стадії чергового оновлення. Модернізм продовжує ґрунтовно
розвиватись разом із своїм постмодернізмом. Причому постмодернізм має свої античні, середньовічні,
новочасові та інші платформи. На відміну від модернізму, в постмодернізмі новим є домінуючий плюралізм.
Ж. Ліотар, у відповідності з цим, сформулював відношення постмодернізму до модернізму так, що постмодернізм визначає своє положення не після модернізму,
а в опозиції до нього. Постмодернізм вже містився в
модернізмі – тільки приховано [5, с. 22].
Інше тлумачення постмодернізму у Ю. Хабермаса:
постмодернізм направлений проти проєкту модернізму
як проєкту Просвітництва, тобто проти започаткованого
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С. В. Савицька,
К. А. Свасьян,
М. Є. Соболєва,
С. Г. Сичова.
Серед українських дослідників проблематику символу й символізму в контексті мистецтва розглядали
О. А. Вячеславова, В. Ю. Головей, І. М. Гончарова,
Р. В. Демчук, Н. Д. Ковальчук, О. С. Колесник, П. В. Кретов,
С. Б. Кримський,
В. А. Личковах,
І. Б. Остащук,
В. І. Панченко,
О. В. Тімохов,
О. О. Щербань,
М. Л. Шумка та ін.
Мета статті. Встановити взаємозв'язок сучасного
українського символізму з різними періодами становлення європейського образотворчого мистецтва починаючи від первісних часів до сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Людина від народження занурена у світ символів, і саме
ця здатність до символізації ще за часів первісності
починає вирізняти її із тваринного світу, оскільки лише
людська свідомість спроможна творити символічний
простір культури. Мистецтво також народжується у лоні
символізму, адже навіть перші наскальні малюнки містять у собі символічно-міфологічні сенси, бо саме людина здатна побачити в образі дерева не просто рослину, що є джерелом їжі або притулком, а символ світобудови, який поєднує у собі три рівня всесвіту –
підземний, земний та небесний.
Символізм постає набагато ширшим явищем, аніж
просто художній напрям, адже прагнення до породження символічних образів у мистецтві було присутнє в усі
періоди становлення людства, відходячи на периферію
в часи потужної раціоналізації культури й повертаючись
на перший план у часи звернення до трансцендентних,
ірраціональних, позасвідомих шарів нашого існування.
Й лише здійснюючи наскрізний аналіз цього явища
починаючи від народження мистецтва у первісну добу,
проходячи усіма етапами розвитку європейської культури, ми зможемо у повній мірі зрозуміти витоки, специфіку й взаємозв'язок явища сучасного українського
символізму із європейською традицією, а також його
автентичність і своєрідність, що виділяє даний феномен з усього того, що вже було створено у просторі візуального мистецтва. Адже багато символізацій українських митців ніби перегукуються із образами минулого,
актуалізуючи давні сенси у просторі сучасної культури.
Й одним із найбільш потужних джерел натхнення,
що продовжує бентежити творчий розум митцівноваторів, є первісне мистецтво, яке містить у собі величезні пласти давніх архетипів, актуалізація яких приводить до появи нових, інноваційних символічних творів. Невипадково, що простота, символічно-знакова
універсальність первісних образів починає трансформувати мистецтво вже із початку ХХ століття, визначаючи творчі пошуки багатьох модерністських течій, які
вбачали у цій примітивності справжність і чистоту
форм. Цей архаїчний світ візуальних символів продовжує спонукати українських митців до численних переосмислень і багатошарових трактувань, завдяки яким
виникають символічні образи прадавніх "Плит" Олексія
Малиха, де крізь вулканічний пісок, привезений з острова Тенеріфе, що створює унікальну структуру твору,
проступають прадавні хрести, кола й обриси архаїчних
істуканів. Прообразом цих символізацій були архаїчні
рельєфи, що були знайдені на території Криму й вразили уяву митця під час подорожі півостровом ще у довоєнні часи. У цій спадковості проглядається нерозривний
взаємозв'язок часів, що парадоксальним чином поєднує
первісність із сучасністю, засвідчуючи універсальну
єдність символічної мови.
І хоча ми можемо робити лише припущення щодо
призначення первісного мистецтва, є суттєві підстави
вважати, що вже палеолітичні зображення тварин були
далекими від просто міметичного відображення, а ви-
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конували магічно-ритуальні функції та були нероздільно
вписані у життєвий ланцюг: міф – символ – ритуал. Вони могли виступати двійниками, підкорення яких відбувалося під час магічного обряду задля досягнення майбутньої перемоги на полюванні, від якого залежало виживання первісної людини. Адже навряд чи випадковим
є те, що значна кількість палеолітичних тварин зображені пораненими або на них містяться сліди пошкоджень від дротиків та стріл, що слугували інструментами символічного вбивства звіра. І також не є випадковим сучасний діалог зі світом тотемних образів, який
веде Микола Журавель, створюючи архаїчні левкасні
образи священних биків та корів, що відсилають нас як
до сакральних культів Трипілля, так і до багатьох інших
культурних традицій, в яких вшановувався культ цих
тварин. Дуже слушно зазначає Мірча Еліаде, що коди
європейської культури глибоко вкорінені в первісності,
адже і биколюдський образ крітського Мінотавра, й інші
звіролюдські зображення та численні символічні образи, що стають "маркерами" європейської традиції, ведуть свій "родовід" з архаїчних часів.
Із культом родючості пов'язані статуетки "палеолітичних Венер", прадавніх богинь, реактуалізація образів
яких відбувається у творчості українських скульпторів
Олексія Владімірова й Олександра Дяченка, що створюють унікальні за своєю граціозністю та символічною
узагальненістю сакральні жіночі фігури – символи продовження роду. Пластичні образи Владімірова поєднують у собі сучасні, далекі від реалістичного наслідування, прийоми та надзвичайну майстерність, завдяки якій
мармур починає магнетично зачаровувати глядача,
відроджуючи дух архаїки й традиції вшанування жіночого начала в культурі.
Символічний дух прадавньої трипільської цивілізації сучасною мовою відеоарту з елементами анімації відтворює у своїй багатозначній роботі "Люди
Причорномор'я" українська медіахудожниця Анастасія Лойко, для якої новітні технології стають лише
інноваційним інструментом передачі символічних
сенсів й заперечують радикальні таврування світу
нових медіа Жаном Бодріяром.
Із ускладненням роботи людської свідомості та
посиленням її здатності до абстрагування символікореалістичні зображення палеоліту починають поступатися місцем петрогліфам мезоліту й неоліту, що
закладають перші щаблинки на шляху до формування письма – найбільш потужної символічної системи,
створеної людиною.
Інноваційну спробу візуалізувати здатність людської
свідомості до породження символів, унаочнити її внутрішню активність та постійне продукування сенсів здійснює у своєму медіатворі "Мета-фізичний часо-простір"
Оксана Чепелик. Процеси символотворення постають
перед нами у калейдоскопічній динаміці трансформації
навколишнього світу, що розпадається на фрагменти й
закручується у відеовирій символіко-геометричних
форм. Інша просторова інсталяція художниці "Портал.
Нейронна мережа" також унаочнює складність будови
людського мозку, що на відміну від тваринного світу
здатний до породження символічної реальності, яка
вже із часів первісності створює неповторний, своєрідний світ людської культури.
Наступний етап розвитку символічного простору тісно пов'язаний із виникненням письма, народження якого відбувається на теренах давніх цивілізацій Месопотамії, що справили потужний вплив на подальший розвиток європейської культури та знайшли своє відображення в сучасних символізаціях українських митців.
Твори Олексія Малиха "Листи з Вавилону" й арт-об'єкти
Марини Афанасьєвої відсилають нас до утаємничених
образів вавилонської цивілізації, що слідом за шумера-
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Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток культури XX‒XXI століття, який проходить під
гаслом постійного ускладнення технологій, зазначає
вплив цієї сфери на усі інші. В умовах розвитку програмного забезпечення, виникнення устаткування та
приладів, що дозволяють створювати медіа-контент,
він набуває поширення в різних мистецьких практиках.
Дані процеси багато в чому передбачались мислителями та літераторами-фантастами, проте наразі вони
стали уречевленими, реальністю, яка здавалась неможливою десятки років тому.
З розвитком технологій медіа стає однією з доступних
форм трансляції мистецтва. Причому часом воно можливе лише завдяки технологічному виміру і не здатне
існувати без нього. У даних умовах наявне виникнення
значної кількості практик, які змінюють взаємозалежність
між технічним та художнім у творі. Наразі існує чимало
проєктів, пов'язаних з просуванням мистецтва, яке створюється та відтворюється виключно за допомогою технічного обладнання, складного програмного устаткування.
Л. Тарапата-Більченко наголошує на такому терміні, як
"сайнс-арт", який дозволяє охопити мистецтво, що наявне в медіа-просторі. Причому його створення передбачає в першу чергу наявність технічної компетентності,
аніж мистецької. "Музичний сайнс-арт вимагає від автора
синтетичних підходів вченого і митця, наукової компетентності у певній галузі знань одночасно зі здатністю до
образного мислення і творчого висловлювання. Вагомо,
що для участі у проектах музичного сайнс-арту запрошують медіа- та саунд-художників, інтерактивних дизайнерів, програмістів, спеціалістів по штучному інтелекту та нейронаукам, і, в останню чергу, електронних
музикантів і композиторів" [4, c. 49].
Прикладом подібних форм, які можна віднести до
сфери сайнс-арту, є голограма, що набула чимало можливостей застосування у сучасних культурних та мистецьких практиках. Хоча в творах, які можна віднести
до сфери наукової фантастики, доволі часто змальовувалась практика застосування голограм в якості пропаганди та агітації, в життєвих реаліях її було застосовано
доволі нещодавно. Так, у 2014 році політичний діяч Нарендра Моді висувався на посаду прем'єр-міністра Індії.
Задля того щоб донести своє послання до представників різних регіонів країни, він вирішив вдатися до того,
щоб з'явитися перед своїми виборцями у вигляді голограми. Даний політик використовував й інші сучасні форми комунікації з виборцями ‒ зокрема соціальні мережі, в тому числі Twitter. Відзначимо, що обрана ним
стратегія мала свої позитивні результати і його було
обрано прем'єр-міністром. Причому в 2019 році його
повторно було обрано на цю посаду.
Зокрема варто згадати про використання голограми
у різних сферах аудіовізуального мистецтва сьогодення. Кінострічка "Сімона", яка вийшла в 2002 році, окреслила той новий напрямок, який набув розвитку в умовах сучасності. Сюжет кінострічки, хоча й має досить
фантастичний характер, згодом демонструє свою життєвість. Коли немає можливості віднайти потрібну акторку, головний герой, що є режисером, за допомогою
комп'ютерної програми, яка є першим досконалим віртуальним симулятором програміста Хенка Аліно, використовує S1m0ne (Сімону). Режисер не лише приховує
істинну сутність та природу Сімони, але й за допомогою
медіа-засобів (змонтованих прямих включень, голограм
та фотомонтажу) переконує у її існуванні весь світ.
Причому задля остаточного підтвердження реальності
Сімони її голограма виступає на стотисячному стадіоні
в Лос-Анджелесі. Згодом подібний сюжет здобуває реального втілення у житті. Адже в умовах сучасної поп-
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культури голограми надзвичайно часто починають використовуватись виконавцями.
Провідною рисою музичного мистецтва є його трансформація, яка обумовлена тим, що змінюються канали
художньої комунікації, які задають певні параметри та
не є нейтральними. Для музики досить важливу роль
відіграє й простір, в якому все виконується, і сам матеріал і музиканти. "Що відбувається з мистецтвом при
зміні ситуації функціонування, наприклад, "живої" сценічної форми на опосередковану технічними засобами
комунікації і навіть при зміні звичайного залу на циркову
арену або стадіон? Як на вихідну форму впливає поява
нових комунікативних засобів, які неминуче так або інакше її адаптують?" [3, с. 21]. Наразі в музичному виконавстві наявне використання голограм з різною метою.
Часом голограми виконують роль супроводжуючого
чинника, адже можуть створювати тло для виконавця,
замінюючи звичайні декорації, компенсувати відсутність
танцюристів, створюючи візуальну основу виступів. У
подібному ключі часто організовані виступи виконавців,
які працюють у сфері популярного та естрадного мистецтва. В якості прикладів можуть бути наведені концертні номери таких учасників пісенного конкурсу Євробачення, як переможець 2015 року Монс Сельмерлев, що виступав з піснею "Heroes", учасник Сергій
Лазарєв, в композиції якого "You Are The Only One"
широко були представлені медіа. Сценографія танцювальної композиції "Heroes" включає використання
вражаючих спецефектів, де значна частина відводиться анімації, що виглядає феноменально і технічно
бездоганно. Графіка в цих номерах, особливо у пісні
"You Are The Only One", є доволі вражаючою. Номер
виглядає ефектно, проте задля цього потрібна повна
синхронізація дій співака, його співу і візуальної картинки на екрані. Тобто все більш наочною стає тенденція формування аудіовізуального цілого, яке не можна
розділити, подібно до інших синтетичних жанрів.
Також голограма чи медіа-проєкція може бути використана не лише як заднє тло, а в якості провідного
чинника композиції. Зокрема мова йде про концерти за
участю провідних зірок минулого, які вже відійшли в
інший світ. Їхні "виступи" створюються за допомогою
різноманітних технологій, в основі яких закладено аналіз відео з їхніх прижиттєвих виступів, які часто відтворюються живими виконавцями, а потім за допомогою
синтезу отримують повноцінну імітацію ̶ рухів, виразу
обличчя. Подібні проєкти пов'язані, як правило, зі створенням концертів тих музикантів, що встигли стати легендами ще за життя – Елвіс Преслі, Майкл Джексон,
Вітні Г'юстон. Джек Соден, президент Elvis Presley
Enterprises, вказував, що "це новий спосіб, щоб повернути магію і музику Елвіса Преслі в наше життя" [1].
Виконання пісні "Slave To The Rhythm" голограмою
Майкла Джексона стало справжнім неперевершеним
шоу, адже в ньому була поєднана складна хореографія
за участю великої кількості танцюристів, застосовувалась комп'ютерна графіка задля створення цікавої сценографії. Причому якщо раніше були можливі поодинокі
виступи голограм зірок, то в 2020 році було проведено
цілий сольний концерт голограми Вітні Г'юстон, який
мав пройти по різних містах США, Європи.
Власне, якщо казати про подібну практику відтворення виступів покійних зірок сцени, то компанія Digital
Domain Media Group розпочала її зі створення голограми репера Тупака Шакура, що виступив для 90 тисяч
глядачів на фестивалі музики і мистецтв в долині Коачелла. Дана компанія мала досвід у сфері роботи з
цифровими технологіями при створенні спецефектів у
стрічках "Трон: Спадщина", "Загадкова історія Бенджа-

