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АНОТАЦІЯ 

 

Грідяєва Т. Акціонізм: мистецтво дії та способи його художнього 

втілення (досвід українських митців). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Львівська 

національна академія мистецтв, Львів, 2021. 

Мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ ст. характеризується появою нових 

візуальних практик та особливою популярністю концептуальних і 

перформативних мистецтв. У процесі пошуку нових проблем і категорій у 

сфері сучасного мистецтва відбувається розвиток акціонізму в різних його 

типологічних формах. 

Дослідження покликане визначити особливості становлення та розвитку 

акціонізму в українському мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ ст., окреслити 

його типологію та основні авторські підходи. У контексті мистецтвознавчого 

аналізу український акціонізм є особливо актуальним і дозволить висвітлити 

сучасні мистецькі практики в Україні у більш вигідній перспективі — як 

прогресивні та ультрасучасної, на відміну від офіційного радянського 

мистецтва, для якого був характерний застій естетичних і мистецьких форм.   

У процесі роботи над обраною темою визначено теоретично-

методологічні засади дослідження, опрацьовано засади низки зарубіжних та 

українських теоретиків мистецтва, а також ідеологів нової естетики та 

філософії ХХ ст. Також проаналізовано визначення понять «актуальне» та 

«радикальне» мистецтво, «мистецька провокація», «аванґардний жест», що їх 

досі дискутують та активно описують дослідники. Визначено категорію 

«акціонізму» як мистецького явища, а також окреслено основні ознаки його 

різних типологічних напрямів. 

Уперше вивчено та введено в науковий обіг значний обсяг 

фактологічного матеріалу з актуальних практик у світовому мистецтві, 
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проаналізовано творчість митців і виявлено низку ключових тенденцій в 

розвитку мистецтва акціонізму. Завдяки цьому продемонстровано українське 

мистецтво як таке, що розвивається у контексті світових тенденцій та, 

безумовно, має перспективи наукового висвітлення з боку істориків, 

критиків і теоретиків мистецтва і культури. 

Акціонізм часто послуговувався різними джерелами формування нових 

засобів вираження. Мистецтво аванґарду (зокрема футуризм, кубізм, 

сюрреалізм) визначено як одне із джерел нових засобів виразення, 

використання його візуального та формального змісту розглянуто як діалог 

культурних парадигм модернізму та постмодернізму. Універсальність 

аванґардного формотворення ще раз продемонстровано діяльністю таких 

напрямів: мінімалізм, постживописна абстракція, попарт, різних форм 

акціонізм, у мові кіно та медіамистецтва загалом. Показано, що американські 

та європейські митці продовжили засади формотворення дадаїстів і 

концептуалістів, але спрямували їх у просторові експериментальні практики, 

що відрізнялися своєю масовістю, хаотичністю або абсурдністю. 

Охарактеризовано основні тенденції знін у мистецтві другої половини 

1950 — 1960-х рр., що полягали в поєднанні мистецтва з життям і появі 

нових форм мистецького вираження: гепенінґи, перформанси, об’єкт, 

асамбляж і бодіарт. Описано творчість знакових у акціонізмі постатей (Й. 

Бойс, Дж. Дайн, А. Капроу, Дж. Кейдж, І. Кляйн, П. Мандзоні, Г. Нітш, Р. 

Раушенберг,  

Р. Вітмен, В. Фостель, К. Шніман). Підкреслено, що більшість 

мистецьких акцій як явища постмодернізму другої половини ХХ ст. 

відбувалися у форматі просторових конфігурацій, в яких художники 

порушували політичні, соціальні, ґендерні, екологічні та інші актуальні 

суспільні питання. Появу попарту та концептуалізму визначено як реакцію 

на стрімкий економічний розвиток країн Західної Європи, зміни в соціальній 

та політичній сферах. У середовищі міста художники влаштовували 

маніфести, провокативні виступи у формі мистецьких подій, які спонукали 
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глядачів у акціях до дії, до активної реакції у відповідь на експонований 

об’єкт. 

Перформанс показано проявом нового мистецького руху, що 

зорієнтований на позначення присутності художника в суспільстві, на синтез 

простору, звуку, образу та використання новітніх технологій в соціально-

політичному та мистецькому  середовищі. Гепенінґи охарактеризовано як 

найбільш дієву форму, що залучає глядачів до його створення та активної 

участі в реалізації ідей художників. Експерименти з тілом у бодіарті 

охарактеризовано як особистий протест проти воєнних конфліктів, як 

протистояння страху, болю, шоку, що накопичилися в суспільстві. Лендарт 

окреслено як прагнення художників до перетворення навколишнього 

середовища у мистецький твір, до виклику природі, до планетарних змін. 

Митці прагнуть втрутитися у природні процеси у процес ентропії, деградації 

та розладу системи. 

Простежено особливості формування акціонізму в українському 

мистецтві. Окреслено витоки мистецтва акціонізму, що сягають 

філософсько-теоретичних засад аванґарду (здебільшого 

футуризму/кверофутуризму), що переглянули завдання мистецтва та роль 

митця у суспільстві. Наступним етапом після заперечення образності та 

виявлення чистої форми стала відмова від традиційних живописних засобів. 

Синтез нетрадиційних матеріалів у техніці колажу/рельєфу (О. Архипенко, 

В. Єрмилов, В. Татлін). Простежено руйнування традиційних мистецьких 

форм і синтез мистецтв, який найактивніше проявився в театрі аванґарду. 

Підкреслено, що надалі українське мистецтво не має можливості розвиватися 

в контексті світових мистецьких змін і на десятки років опиняється в ізоляції. 

Лише від 1970-х рр. спостерігаємо перші поодинокі експерименти митців у 

прагненні актуалізувати світові перформативні практики в Україні. 

Виявлено, що перші прояви акціонізму в українському мистецтві 

з’являються на початку 1970-х рр. у формі об’єктів, інсталяцій та, певною 

мірою, енвайронментів. Проаналізовано формування ідейного підґрунтя 
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окремих акцій та зазначено, що політичний контекст в умовах тоталітаризму 

часто був прихованим. Натомість порушувалися неоднозначні теми 

світоустрою, питання соціальні або естетичні. Твори лендарту також стають 

популярними серед митців, що шукають різноманіття засобів вираження. 

Розглянуто соціально-політичні фактори зародження та розвитку 

андеґраунду в Україні, який також називають «неофіційним мистецтвом», 

«нонконформізмом», що існував як найрадикальніша альтернативна форма 

творчості в умовах тоталітарного режиму 1960  —  1980-х рp. та значною 

мірою сформував основу акціонізму. Неможливість засвоєння досвіду 

світового мистецтва та активна полеміка з офіційним мистецтвом 

соцреалізму зумовлювали бунтарські настрої та авторські експерименти у 

сфері концептуального мистецтва. 

Андеґраунд представляє контркультуру (1960 — 1980-х рр.) та чинить 

«тихий опір» через створення нетрадиційних мистецьких форм перформансу, 

інсталяцій тощо. Осередками, де формувалася нова мистецька мова, були 

Київ (М. Малишко, С. Параджанов, Б. Плаксій, Ф. Тетянич), Львів (К. 

Звіринський, Ю. Соколов), Одеса (О. Соколов, Л. Войцехов, Ю. Лейдерман, 

М. Скрипкіна, О. Петренко) та Харків (В. Бахчанян). Підсумовано, що 

андеґраунд став символом свободи духу, творчої незалежності, прикладом 

новаторства. Завдяки андеґраунду були запозичені та творчо переосмислені 

популярні у світовому мистецькому просторі асамбляж, інсталяція та 

перформанс, що стало етапним для розвитку акціонізму в українському 

мистецтві. 

У праці охарактеризовано реґіональні та політичні особливості 

художньо-естетичних практик кінця ХХ ст. в Україні — відкритий етап 

інтеграції світових тенденцій постмодернізму в українське мистецтво, що 

розпочався із впровадженням акціонізму в формі гепенінґу, перформансу, 

інсталяції, лендарту та медіаарту. Відзначено особливу роль численних 

бієнале сучасного мистецтва, що активізують появу нових творів і нових 
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митців, піднімають якісно рівень акцій. З’являються галереї сучасного 

мистецтва, що акумулюють довкола себе молоде покоління митців. 

У дослідженні здійснено системний мистецтвознавчий аналіз проєктів 

українських митців кінця ХХ — початку. ХХІ ст. за типологічними 

напрямами акціонізму: гепенінґ, перформанс, інсталяція, лендарт, бодіарт, 

відеоарт. Констатовано, що українське мистецтво в контексті 

загальносвітових процесів становлення акціонізму, на жаль, має низку 

прогалин, невідповідностей із світовим мистецьким розвитком, які помітно 

позначилися на типологічному та формотворчому процесах українського 

акціонізму. Лише на початку ХХІ ст. стає можливою систематизація 

сучасних напрямків акціонізму, що засвідчують фестивалі сучасного 

мистецтва та міжнародний мистецький контакт. 

Чимало митців відмовляються від живопису на користь об’єктів, 

інсталяцій та перформансів. Гепенінґ і перформанс із поодиноких 

мистецьких акцій переходять до позиціонування себе як відкритої 

мистецької форми на межі 1980-х — 1990-х рр. Зазначено, що український 

глядач, який був позбавлений, під тиском історичних і політичних обставин, 

інформаційно-візуальних відомостей про сучасне світове мистецтво, не 

долучався до процесу створення акції. Існування гепенінґу в Україні за таких 

умов було просто неможливим, тому митці частіше обирали перформанс (В. 

Бажай, А. Звіжинський, В. Кауфман, П. Ковач, Г. Сидоренко, Ю. Соколов, П. 

Старух, А. Федірко, В. Цаголов, О. Чепелик, Н. Шимін, М. Яремак). 

Підкреслено, що найяскравіше в українському мистецтві 1990  —  2010-

х рр. розвинулася інсталяція, з’явившись ще в час андеґраунду як складова 

частина енвайронменту чи акціонізму й отримавши широкий діапазон 

формального та предметного втілення. Предметом дослідження митців стає 

суб’єктивний простір, який синтезував історичний, ідеологічний, естетичний, 

міфологічний та побутовий контекст. 

Охарактеризовано формотворчу специфіку лендарту в українському 

мистецтві як своєрідне ідеологічно-національне, а подекуди й виразно 
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локальне явище, що, загалом, відповідає світовим тенденціям. Лендарт став 

доволі розповсюдженим явищем на українських теренах, чому сприяло 

проведення фестивалів у Шешорах, Могриці, на хуторі Сіда (П. Бевза, М. 

Вайда, М. Журавель, П. Ковач, О. Литвиненко, Г. Сидоренко, С. Якунін). 

Незважаючи на те, що в Україні почали займатися відеоартом лише в 

1990-х, художники випробували чимало різних видів і технічних прийомів 

цього мистецтва. Медіамистецтво розвивається особливо активно з 

формуванням екранної культури поза цензурою. Масштабний розвиток 

медіамистецтва спостерігається з початку 2000-х рр., що об’єднав сучасні 

формотворчі перспективи, новітні технології розвитку та стрімку динаміку 

міжкультурних практик. Цей період характеризується активним розвитком 

сучасного мистецтва завдяки відкриттю можливостей інтеграції митців через 

міжнародні фонди та галереї. 

Зазначено, що лендарт є найбільш прийнятним глядачам з-поміж усіх  

типологічних форм прояву акціонізму. Естетично-ритмічні об’єкти та дії в 

межах природного середовища, які підкреслюють екологічність і збереження 

природи, трансформуються в мистецький об’єкт, наповнюються  певним 

філософським контекстом та образним звучанням. Показано, як 

різноманітність локальної природи, контраст сільського ландшафту та 

простору міста, неторканої природи та промислової потворності стали 

лейтмотивом творчості митців. Таким чином, через лендарт втілюється 

національний вектор мистецьких пошуків, і, безумовно, така тенденція має 

перспективи, адже популяризація та дослідження унікальних локацій через 

мистецтво створюють нові можливості для брендинґу країни. 

Відзначено, що сьогодні, коли відбувається живий процес формування 

нових стосунків, проблем і категорій в сучасному мистецтві, акціонізм є 

актуальним і радикальним щодо реальної дійсності, розкриває інший пласт 

мислення митця та викликає емоційні відчуття у глядача, інше ставлення до 

суб’єкта і об’єкта мистецького процесу в просторі. 
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Проаналізовано та систематизовано низку образно-концептуальних 

робіт у напрямках інсталяції та енвайронменту. Відзначено, інсталяцію як 

окремий мистецький твір (Т. Бабак, В. Бажай, В. Ганкевич, О. Турянська), 

інсталяцію як складовий елемент інших акцій (М. Вайда, Г. Вишеславський, 

М. Журавель, В. Кауфман, А. Сагайдаковський,  Г. Сидоренко, С. Якунін), та 

відеоінсталяцію (А. Кахідзе, С. Петлюк, Т. Сільваші, В. Сидоренко, О. 

Хорошко, О. Чепелик). 

Проаналізовано специфіку сучасного медіаарту та виявлено напрямків 

його розвитку – від початкових етапів становлення на початку 1990-х рp. 

коли відеоряд був доповняльним елементом експозицій, – і до сьогодні, коли 

відбувається паралельний його розвиток на основі швидких змін: 

технологічних, індустріальних, інформаційних, що дало поштовх до 

швидкого процесу комп’ютеризації та поширення мережею Інтернет. 

 Виокремлено напрями, в яких розвивається відеоарт: відеодокументація 

перформансів, гепенінґів, акцій (Г. Вишеславський, І. Подольчак); відео як 

складова частина енвайронмента, інсталяції (В. Сидоренко, Я. Присяжнюк, 

Е. Колодій, І. Ходзинський), експериментальне/«формальне»/«авторське» 

відео (А. Блудов, А. Ганкевич, О. Гнилицький, М. Мамсіков, А. Савадов, В. 

Цаголов, О. Чепелик). Відеоарт в Україні, продовжуючи ультрасучасні 

формотворчі мистецькі процеси, сьогодні активно долучається до світових 

тенденцій розвитку та презентацій на міжнародній виставковій арені (В. 

Бабак, А. Блудов, С. Братков, В. Гуліч, О. Гнатів, В. Довгалюк, Г. Куц, І. 

Подольчак, В. Сидоренко, В. Цаголов, О. Чепелик). Зазначено, що в умовах 

перенасичення відеоконтентом попит на відеоарт, як ніколи, великий, а для 

актуального мистецтва відкриваються нові можливості для формування 

естетики та візуальних образів сучасного світу. 

Загалом, сучасне мистецтво перебуває в постійному процесі розвитку в 

контексті соціокультурних, політичних, ґендерних, психологічних, 

технологічних змін. У дослідженні актуалізовано розгляд основних 
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мистецьких джерел акціонізму який є важлим теоретично-візуальним 

матеріалом для подальшого вивчення українського сучасного мистецтва   дії. 

Матеріали дисертаційної роботи можуть використати мистецтвознавці 

та культурологи для написання праць з історії сучасного мистецтва та 

культури постмодернізму. 

Ключові слова: акціонізм, перформанс, гепенінґ, інсталяція, 

енвайронмент, лендарт, бодіарт, андеґраунд, сучасне мистецтво. 

 

ABSTRACT 

 

Hridyayeva T. Actionism: the Art of Action and Ways of its Artistic 

Implementation (Practices of Ukrainian Artists). –  Qualification research paper 

as a manuscript. 

 Dissertation for the Degree of a PhD Candidate in Art History under the 

Specialty 17.00.05 – Visual Arts. – Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2021. 

 Art of the late 20th and early 21st centuries is characterized by the 

emergence of new visual practices and the exceptional popularity of conceptual 

and performing arts. Actionism develops in its various typological forms during 

the search for new problems and categories within the field of contemporary art. 

 The aim of this research is to present the distinct aspects of the formation and 

development of actionism in Ukrainian artistic movement of the late 20th and early 

21st centuries, as well as outline its typology and approaches of the most 

prominent professionals. Ukrainian actionism appears to be particularly relevant 

when approached from the standpoint of the art history analysis, which will allow 

us to highlight modern art practices in Ukraine in a more productive manner, i.e. as 

progressive and extremely modern, in contrast to official Soviet art that was 

characterized by stagnation of aesthetic and artistic forms. 

 In the process of addressing the chosen subject, the author defined the 

theoretical and methodological background of the research, examined the works of 

a number of foreign and Ukrainian art theorists, as well as ideologists of the new 

aesthetics and philosophy of the 20th century. The paper also analyzes the 
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concepts of ‘actual’ and ‘radical’ art, ‘artistic provocation’ and the theory of 

‘avant-garde gesture’ that are still discussed and actively interpreted by 

researchers. Furthermore, the author defines the category of ‘actionism’ as an 

artistic phenomenon, as well as outlines the main features of its various typological 

currents. 

 For the first time, a significant amount of factual material on current 

practices in global art was studied and published in the scientific community, the 

work of artists was analyzed, and a number of key trends in the development of the 

art of actionism were identified. Due to this, Ukrainian art is demonstrated as a 

movement developing in the context of global trends and, of course, holds a 

possibility for further scientific investigation by historians, critics and theorists of 

Arts and Cultural studies. 

 Actionism often borrowed new inspiration from various sources for the 

purpose of artistic expression. Avant-garde art (namely futurism, cubism and 

surrealism) is defined as one of the sources of new means of expression, and the 

use of its visual and formal content is considered as a dialogue of cultural 

paradigms between modernism and postmodernism. The capability of the avant-

garde to productively create new forms is once again demonstrated by the 

activities of such movements as minimalism, post-painterly abstraction, pop art, 

and various forms of actionism in cinematography and media art in general. The 

paper shows that American and European artists adopted the teachings of dadaists 

and conceptualists, but directed them to spatial experimental practices that were 

distinguished by their copiousness, randomness or absurdity. 

 The research also describes the main changes in the art of the second half of 

the 1950s and 1960s, which consisted in combining art with real life and the 

emergence of new forms of artistic expression, i.e. happenings, performances, 

objects, assemblages and body art. Furthermore, it elaborates on the work of 

prominent figures of actionism (Joseph Beuys, Jim Dine, Allan Kaprow, John 

Cage, Yves Klein, Piero Manzoni, Hermann Nitsch, Robert Rauschenberg, Robert 

Whitman, Wolf Vostell and Carolee Schneemann). The paper emphasizes that 
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most of the artistic activities were a phenomena of the second half of the 20th 

century postmodernism and were arranged in the format of spatial configurations, 

in which artists raised political, social, gender-specific, environmental and other 

pressing social issues. The emergence of pop art and conceptualism is treated as a 

reaction to the rapid economic development of Western European countries, as 

well as changes in the social and political fields. In cities, artists arranged 

manifestations, i.e. provocative performances in the form of artistic events that 

encouraged the audience to take action, to actively react in response to the 

displayed object. 

 A performance is explained as an expression of a new artistic movement that 

is focused on the artist’s role in society, on the synthesis of space, sound, image 

and the use of the latest technologies in the social, political and artistic 

environment. A happening is defined as the most effective form that attracts 

viewers to the process of its creation and calls for active participation in the 

implementation of artists’ ideas. Experiments with the human body in body art are 

described as a personal protest against military conflicts, as an opposition to fear, 

pain, and shock accumulated in the society. Land art is characterized as the desire 

of artists to transform the environment into a work of art, to challenge nature, to 

change the planet. Artists seek to interfere with natural processes during the 

entropy, degradation and disorder of the social system. 

 The paper explains the aspects of the formation of actionism in Ukrainian art. 

It outlines the origins of the art of actionism that reach the philosophical and 

theoretical foundations of the avant-garde (mainly futurism or querofuturism), 

which revised the tasks of art and the role of artists in society. The rejection of 

traditional painting tools constituted the next stage after the denial of imagery and 

the discovery of pure forms, synthesis of non-traditional materials in collage and 

relief techniques (e.g. by Oleksandr Arkhypenko, Vasyl Yermylov and Volodymyr 

Tatlin). The destruction of traditional art forms and the synthesis of Arts, which 

was most actively manifested in the avant-garde theater, are traced. It is 

emphasized that in time to come Ukrainian art would not have the opportunity to 
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develop in the context of global artistic changes and had been isolated for decades. 

Only since the 1970s one could state about the first sporadic experiments of artists 

aimed at bringing the global performative practices to Ukraine. 

 The paper observes that the first occurrences of Actionism in Ukrainian art 

appear in the early 1970s in the form of objects, installations and, to a certain 

extent, environments. In addition, the author analyzes the formation of the 

ideological basis of individual actions and remarks that the political context during 

totalitarianism was often hidden, while controversial topics concerning the world 

order, social or aesthetic issues were raised. Works of land art were also becoming 

popular among artists who were looking for a variety in the means of expression. 

The paper takes into examination social and political factors that influenced 

the appearance and development of the artistic underground in Ukraine. This 

unofficial movement is also called ‘unofficial art’ or ‘nonconformism’ and existed 

as the most radical alternative form of creativity under the conditions of the 

totalitarian regime of the 1960s and 1980s and to a large extent formed the basis of 

Actionism. The inability to experience the works of foreign art and active polemics 

with the official socialist realism led to rebellious dispositions and experiments in 

the field of conceptual art. 

 The underground represents the counterculture that rose in the 1960s and 

1980s and posed a ‘quiet resistance’ through the creation of such non-traditional 

artistic forms as performance, installations, etc. The centers where the new artistic 

means were formed included Kyiv (e.g. by Mykola Malyshko, Sergei Parajanov, 

Borys Plaksiy and Feodosii Tetianych), Lviv (e.g. by Karlo Zvirynsky and Yurii 

Sokolov), Odesa (e.g. by Oleh Sokolov, Leonyd Voitsekhov, Yurii Leiderman, 

Liudmyla Skrypkina and Oleksii Petrenko), and Kharkiv (e.g. by Vagrich 

Bakhchanyan). The paper concludes that the Underground has become a symbol of 

the freedom of spirit, creative independence, and an example of innovation. Due to 

the underground, assemblage, installation and performance, popular in the global 

art, were adopted and creatively reinterpreted. This formed an important stage in 

the development of actionism in Ukrainian art. 
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 The paper describes the regional and political differences of artistic and 

aesthetic practices of the late 20th century Ukraine: a stage of integration of global 

trends of postmodernism into Ukrainian art, which began with the introduction of 

actionism in the forms of happening, performance, installation, land art and media 

art. The author also notes the crucial role of numerous biennales of contemporary 

art that catalyze the appearance of new works and new artists, as well as raise the 

quality of artistic ventures. Contemporary art galleries have been emerging and 

gathering a younger generation of artists around them. 

 The research provides a systematic art history analysis of the projects of 

Ukrainian artists of the late 20th and early 21st century according to the 

typological directions of actionism, i.e. happening, performance, installation, land 

art, body art, and video art. It is stated that Ukrainian art, as a movement that exists 

within the global frame of formation of actionism, unfortunately, has a number of 

gaps and inconsistencies with the foreign artistic development that significantly 

affected the typological and formative processes of Ukrainian actionism. Only at 

the beginning of the 21st century it became possible to systematize modern trends 

in actionism, which is exemplified by festivals of contemporary art and 

international artistic contact. 

 Many artists relinquish painting in favor of objects, installations and 

performances. The forms of happening and performance are moving from 

individual artistic works to positioning themselves as an open art form at the turn 

of the 1980s and 1990s. The author notes that the common Ukrainian audience, 

deprived of information and visual information about contemporary global art 

under the pressure of historical and political circumstances, did not participate in 

the process of creating the works of actionism. The existence of happenings in 

Ukraine under such conditions was simply impossible, so artists often chose a 

performance (e.g. Vasyl Bazhay, Anatolii Zvizhynsky, Vlodko Kaufman, Pavlo 

Kovach, Viktor Sydorenko, Yurii Sokolov, Petro Starukh, Anatolii Fedirko, Vasyl 

Tsaholov, Oksana Nataliia Shymin and Myroslav Yaremak). 
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 The paper emphasizes that the art form of installation developed most 

distinctly in the Ukrainian art of the 1990s and 2010s, appearing in the 

underground as an integral part of the environmental art or actionism and offering 

a wide range of formal and practical implementation. The subjective became the 

aim of artistic search, which synthesized the historical, ideological, aesthetic, 

mythological and everyday context. 

 The paper also describes the formative aspects of Ukrainian land art as a 

peculiar ideological, national, and sometimes definitely local phenomenon, which, 

in general, corresponds to global trends. Land art has become a fairly common 

phenomenon in Ukraine, a development that was facilitated by festivals in the 

villages of Sheshory, Mogryk, and at Sida hamlet (Petro Bevza, Myroslav Vaida, 

Mykola Zhuravel, Pavlo Kovach, Oleksii Lytvynenko, Viktor Sydorenko and 

Serhii Yakunin).  

 Despite the fact that video art in Ukraine appeared only in the 1990s, artists 

have experimented with many different types and techniques of this art form. 

Media art is developing especially actively due to the screen culture being 

unrestrained by strict censorship. The massive development of media art has been 

observed since the early 2000s, combining modern formative perspectives, the 

latest technologies and rapid cross-cultural practices. This period is characterized 

by the active development of contemporary art due to the new opportunities for the 

cooperation of artists through international foundations and galleries. 

 It is noted that land art is the most well-accepted form of actionism among 

the Ukrainian audience. Aesthetic and harmonical objects and actions within the 

natural environment that emphasize environmental friendliness and nature 

preservation are transformed into an artistic object, filled with a certain 

philosophical context and authors’ individuality. The paper shows how the 

richness of nature, the contrast between rural landscape and busy cities, untouched 

environment and industrial ugliness have become the leitmotif of artistic works. 

Thus, land art comes under the focus of artists. Of course, this trend has certain 
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prospects, since popularization and discovery of unique locations through art 

create new opportunities for promoting Ukraine abroad. 

 The author notes that today, when there is an active process of forming new 

relations, problems and categories in contemporary art, actionism remains relevant 

and radical in relation to reality, reveals a different layer artistic thinking and 

invokes emotions in the viewer, a different attitude to the subject and object of the 

artistic process. 

 A number of figurative and conceptual works among the forms of installation 

and environment are analyzed and systematized. It is noted that the installation is a 

separate work of art (practiced by Tamara Babak, Vasyl Bazhai, Anatolii 

Hankevych, Oleksandr Hnylytskyi and Olena Turyanska), installation as an 

integral element of other actions (practiced by Myroslav Vaida, Hlib 

Vysheslavskyi, Mykola Zhuravel, Vlodko Kaufman, Andrii Sahaidakovskyi, 

Viktor Sydorenko and Serhii Yakunin) and video installation (practiced by 

Alevtyna Kakhidze, Serhii Petliuk, Tiberii Silvashi, Viktor Sydorenko, Oleksii 

Khoroshko, Oksana Chepelyk and others). 

The paper analyzes the specifics of modern media art and identifies the 

directions of its development, i.e. from the initial formation stages in the early 

1990s, when visuals was a supplementary element of expositions, and still today, 

when it is being developed in view of rapid technological, industrial and 

informational changes that gave an impetus to the rapid process of digitalization 

and spread of works on the Internet. 

 The author also outlines the directions in which video art is developing, i.e. 

video recording of performances, happenings, and actions (practiced by Hlib 

Vysheslavskyi and Ihor Podolchak); video as an integral part of the environment 

and installation (practiced by Viktor Sydorenko, Yaroslav Prysiazhniuk, Eduard 

Kolodii and Ihor Khodzynskyi), experimental, ‘formal’ and ‘authors’ video 

(practiced by Andrii Bludov, Anatolii Hankevych, Oleksandr Hnylytskyi, Maksym 

Mamsikov, Arsen Savadov, Vasyl Tsaholov and Oksana Chepelyk). Video art in 

Ukraine, in line with its modern formative artistic processes, is now actively 
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involved in global trends and works of its representatives are shown around the 

world (e.g. works of Vyacheslav Babak, Andrii Bludov, Serhii Bratkov, 

Volodymyr Hulich, Orest Hnativ, Viktor Dovhaliuk, Hanna Kutz, Ihor Podolchak, 

Viktor Sydorenko, Vasyl Tsaholov, Oksana Chepelyk and others). The author 

brings attention to the fact that in view of the abundancy of video content, the 

demand for video art is greater than ever, and new opportunities are emerging for 

contemporary art to form aesthetics and visual images of the modern world. 

 In general, contemporary art is in a constant process of development within 

the frame of social, cultural, political, gender-specific, psychological, and 

technological changes. The paper contains the review of the main inspirations of 

actionism, which is an important theoretical and visual material for further study of 

the Ukrainian contemporary art of action. 

 The dissertation can be used by art historians and cultural scientists to 

compile works on the history of modern art and postmodern culture. 

Keywords: actionism, performance, happening, installation, environment, 

land art, body art, underground, contemporary art. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Наприкінці ХХ — на 

початку ХХІ ст. відбувається живий процес формування нових категорій в 

ділянці сучасного мистецтва. Акціонізм — це мистецтво, актуальне щодо 

реальної дійсності та водночас радикальне, яке розкриває інший шар 

мислення митця та спостережень глядача, інше ставлення до суб’єкта та 

об’єкта актуального мистецького процесу в Україні. Акціонізм проявляється 

в різних типологічних формах, які вимагають вивчення, дослідження, 

систематизації в єдиній мистецькій структурі, а також розгляду в контексті 

світового процесу. 

Термін «акціонізм» почали активно використовувати наприкінці1960-х 

рр. Спершу мистецтвознавці застосовували його для визначення нетипових 

просторових маніфестів. Сьогодні ж оперуємо цим терміном для визначення 

мистецьких подій, різних типологічних варіантів акцій — автономних форм 

вираження та репрезентування певних ідей. Значний вплив на поширення та 

розвиток акціонізму в різних країнах мали М. Абрамович, В. Акончі, Б. Блум, 

Р. Вілсон, А. Капроу, Дж. Кейдж, Б. Науман, Г. Нітш, К. Ольденбурґ, 

Дж. Пайн, Р. Шварцкоглер та ін. 

Традиції акціонізму суттєво різняться за територіальною ознакою. Так, 

наприклад, у Європі відомий «віденський акціонізм», у США — 

«каліфорнійський», у Росії — «московський». В українському мистецтві 

термін «акціонізм» поширився в науковому та творчому середовищі на зламі 

1980-х —1990-х рр. і поки не сформував локального типологічного 

означення феномену. В основі розвитку акціонізму на вітчизняних теренах 

лежав американо-європейський досвід. На початку 1990-х рр. в Україні 

відбулося формування інституцій актуального мистецтва, наукових установ, 

які стимулювали розвиток акціонізму. Яскравими представниками 

експериментальних пошуків стали: О. Бабак, В. Бажай, В. Бахтов, А. Блудов, 

Г. Вишеславський, С. Горський, М. Журавель, В. Кауфман, М. Олексяк, 

І. Подольчак, В. Сидоренко, Г. Сидоренко, Ю. Соколов, Ю. Соломко,  



21 

 

П. Старух, Ф.Тетянич, О. Турянська, В. Цаголов, С. Якунін та ін. Згадані 

митці розширювали діапазон мистецького вияву, використовуючи новий 

медіа-технологічний досвід.  

Мистецтво акціонізму демонструє неабияку складність оцінки феномена 

художності, адже критерії, за якими оцінювалися класичні твори мистецтва, 

абсолютно неприпустимі до сучасного перформативного мистецтва. Активне 

практичне зацікавлення акціонізмом спонукало до вироблення принципів 

його мистецтвознавчої систематизації, типології, до наукового опрацювання 

та висвітлення основних його напрямів. Так, тема акціонізму частково 

відобразилася у працях О. Авраменко, П. Бевзи, В.Бурлаки,  

Г. Вишеславського, О. Голубця, Л. Наумова, М. Пашкевич, О. Петрової,  

Ю. Починок, Н. Пригодича, В. Сидоренка, Г. Скляренко, О. Соловйова,  

К. Станіславської, О. Титаренка, Р. Яціва. 

У нашому дослідженні вивчаються різні способи втілення акціонізму як 

мистецтва дії в контексті їхньої художньо-естетичної мистецької 

провокативності. Втілені митцями ідеї виступають елементом інноваційного 

процесу змін і провокують розвиток сучасного мистецького руху в 

типологічних видах — гепенінґ, перформанс, лендарт, медіаарті флешмоб, 

привертають суспільну увагу через значний психологічний вплив і 

виконують маніфестаційну функцію в сучасній культурі.  

Процес формування та стадії розвитку мистецтва акціонізму в Україні 

протягом останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст. мають бути 

переосмислені: від зародження ідеї до формально реалізованих проєктів, які є 

важливою складовою розвитку сучасного українського мистецтва. Окрім 

того, спостерігаються істотні зміни у ставленні суспільства до названих 

проявів акціонізму. Потреба вивчення світового мистецтвознавчого досвіду 

та творчої практики українських митців визначила основні цільові аспекти 

нашого дослідження. Без них неможливим є цілісний науковий погляд на 

явище акціонізму в загальній динаміці розвитку українського образотворчого 

мистецтва. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень і планом підготовки 

наукових кадрів кафедри історії та теорії мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв, а також кафедри монументального живопису Львівської 

національної академії мистецтв. Напрямок дисертаційної роботи є складовою 

державних наукових програм, спрямованих на створення об’єктивної 

картини історико-культурного процесу в Україні. 

Мета дослідження — визначити особливості становлення та розвитку 

акціонізму в системі образотворчого мистецтва України кінця ХХ — початку 

ХХІ ст., окреслити основні способи його художнього втілення на основі 

досвіду українських митців.  

Для досягнення мети поставлено наступні завдання: 

 визначити теоретично-методологічні засади дослідження та проаналі-

зувати фіксації подій, літературні та архівні джерела з обраної проблематики; 

 з’ясувати соціальні, формальні та концептуальні передумови перфор-

мативних практик у мистецтві ХХ ст.; 

 розглянути творчість ключових представників акціонізму в контексті 

формування основних його типологічних форм (гепенінґ, перформанс, боді-

арт, лендарт, інсталяція); 

 простежити особливості появи та формування акціонізму в українсь-

кому мистецтві; 

 розглянути соціально-політичні фактори зародження та розвитку анде-

ґраунду в Україні; 

 охарактеризувати реґіональні та політичні особливості акцій1960-х — 

1990-х рр. в Україні; 

 здійснити системний мистецтвознавчий аналіз проєктів українських 

митців кінця ХХ — початку ХХІ ст. за типологічними напрямами акціонізму: 

гепенінґ, перформанс, інсталяція, лендарт, бодіарт, медіаарт; 

 визначити особливості та перспективи українського акціонізму в кон-

тексті розвитку світового візуального мистецтва початку ХХІ ст.  
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Об’єктом дослідження є практика акціонізму як мистецтва дії кінця ХХ 

—  початку ХХІ ст. в Україні, що включає такі способи його художнього 

втілення як гепенінґ, перформанс, лендарт, об’єкт, енвайронмент, інсталяція, 

медіаарт.   

Предмет дослідження — досвід українських художників, що активно 

застосовують перформанс і гепенінґ як провідні творчі методи, а також 

вносять мистецтво дії як складову до творів лендарту, бодіарту та медіаарту. 

Методологія дослідження ґрунтується на використанні 

взаємнодоповняльних методів: загальнонаукових (аналіз, синтез, 

узагальнення, систематизація зібраного емпіричного матеріалу); 

хронологічних (дослідження основних етапів розвитку акціонізму впродовж 

визначеного часового проміжку); історичних (аналіз передумов і тенденцій 

розвитку акціонізму в США, Європі та Україні); пошуково-бібліографічних 

(вивчення архівних джерел та інтерв’ю); порівняльного аналізу особливостей 

українського акціонізму зі світовим досвідом; контент-аналізу (обстеження 

матеріалів періодичних видань, спецкаталогів галерей та установ для 

виявлення специфіки розвитку акціонізму в українському образотворчому 

мистецтві, систематизація буклетів).  

Джерельну базу дослідження складають мистецтвознавчі дослідження 

та архівні матеріали художників і мистецтвознавців, приватні архіви 

кураторів, фонди мистецьких галерей, інтерв’ю та висвітлення в пресі. 

Оскільки обрана тема безпосередньо пов’язана із сучасністю, процес 

дослідження та вивчення літературних джерел доповнювався аналізом 

результатів участі авторки дисертації у національних і міжнародних 

мистецьких акціях, спілкуванням з митцями та мистецтвознавцями, 

кураторами проєктів на фестивалях актуального мистецтва. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: 

— вивчений та введений у науковий обіг значний обсяг невідомого в 

Україні фактологічного матеріалу з актуальних мистецьких практик; 



24 

 

— окреслено вітчизняний акціонізм як систему художньо-виражальних 

форм, суспільної та національної ідентичності, культурного дискурсу 

та спроб євроінтеграції, в яких проявляється естетика постмодернізму, 

театралізація, видовищність, виклик тощо;  

— виокремлено передумови появи акціонізму в українському мистецтві; 

— проаналізовано формування ідейного (соціального та політичного) під-

ґрунтя окремих напрямів акціонізму як важливої складової сучасного 

мистецтва України; 

— виокремлено низку основних тем, які розвивають митці-акціоністи у 

творчості та проведено хронологічну періодизацію українського акціо-

нізму; 

— з’ясовано особливості та перспективи українського акціонізму в кон-

тексті розвитку світового візуального мистецтва на основі аналізу їх 

залучення у міжнародні проєкти та перемоги у конкурсах. 

Уточнено: 

— та аргументовано, що систему вітчизняного акціонізму утворюють 

перформанс, гепенінґ, інсталяція, лендарт, бодіарт, медіаарт. 

        Набув подальшого розвитку: 

типологічний аналіз основних напрямів акціонізму. 

        Практичне значення роботи полягає в тому, що результати 

дослідження можуть бути використані у процесі формування навчальних 

програм закладів вищої та середньої мистецької освіти. 

Результати дослідження розширюють актуалізацію сучасного 

українського мистецтва, зокрема мистецтва дії, яке досі потерпає через 

нерозуміння, демонструють його особливості в контексті світових 

мистецьких тенденцій. 

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі стану проблеми, 

постановці та вирішенні мети, завдань, основних напрямків досліджень, 

отриманні та формулюванні основних висновків і наукової новизни. Основні 

наукові результати дослідження авторка отримала самостійно. З наукових 
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праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та 

положення, які є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації відображено у доповідях на 2-х конференціях та 7-ми дискусійних 

платформах у рамках фестивалів сучасного мистецтва. Зокрема: Науково-

теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і 

здобувачів ЛНАМ (Львів, 2006); Науково-теоретична конференція 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ 

«Мистецька освіта в Україні та світі: стандарти професіоналізму та нова 

комунікативна реальність» (Львів, 20 листопада 2019). 

Дискусійні платформи: проєкт «Холод» (Галерея «Дзиґа», Львів, 2008), 

фестиваль аудіовізуального мистецтва «TRANSFORMATOR» (Львів, 26-

30.08–04.2009); фестиваль «Тиждень актуального мистецтва «7» (Львів, 

28.08–06.09.2009), міжнародний мистецький фестиваль «Ukrainian Spring» 

(Познань, Польща, 18.05.2010); конкурс «МУХи-2010» (Київ, 13.07–

14.07.2010), проєкт «MEDIATIONS BIENNALE» («Aula Gallery», Познань, 

Польща, 08.09–21.09.2010), проєкт «Symbolic meaning of pink in the aesthetic 

(of consumerism), art and culture from 18
th 
till today» (Флоренція, Італія, 20.02–

27.02.2011), проект «YOU+I. Candice Breitz. Portrait of an Artist» 

(PinchukArtCentre, Київ, 12.02–17.04.2011). 

Публікації за темою дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

знайшли відображення у 8-ми наукових статтях, у тому числі 6 — у 

збірниках фахових праць з мистецтвознавства, акредитованих ДАК України, 

а також 1 публікація Scopus (Корея).  

Структура роботи відповідає меті дослідження і відображає 

послідовність вирішення поставлених завдань. Основний зміст дисертації 

викладено у вступі, чотирьох розділах і висновках. Загальний її обсяг 

становить 318 сторінок, з них 179 сторінки основного тексту. Список 

використаних джерел налічує 278 найменувань, 63 з яких — іноземними 

мовами). Додаток до основної частини роботи включає 152 ілюстрації.  
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РОЗДІЛ 1  ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Акціонізм у мистецтвознавстві 

Сучасне мистецтвознавство активно досліджує появу та розвиток усіх 

актуальних мистецьких практик, відслідковуючи, зокрема, численні 

фестивалі, бієнале, світові виставки, проєкти. Акціонізм сьогодні є одним з 

найактуальніших об’єктів мистецтвознавчого дослідження.   

У процесі роботи над обраною темою були опрацьовані теоретичні 

засади фундаментальних робіт низки зарубіжних теоретиків мистецтва: В. 

Гофмана [191], Р. Ґолдберґ [49; 236; 237], А. Джонс [241], Г. Дзямські [232; 

233], C. Зонтаґ [79], Р. Краусc [102], П. Краковські [250], Т. Павловські [260] 

та ін. 

Історіографію дослідження доречно розпочати з праць мистецтвознавця 

та куратора Розалі Ґолдберґ. Вона однією з перших почала досліджувати 

перформанс і належить до найвідоміших дослідників американського та 

світового мистецтва. 1979 року з’явилась одна з перших її монографій з 

історії перформансу «Перформанс: живе мистецтво від 1909 до сьогодення» 

[236], а  1993 р. була опублікована наступна теоретична праця «Перформанс 

від 60-х», у якій аналізується мистецьке середовище того часу на прикладі 

мистецтва перформансу [237]. Історичний розвиток якого розкривається в 

контексті політики, театру, музики, танцю, фотографії тощо. Авторка 

розглядає перформанс як окремий типологічний вид мистецтва, що 

сформувався  в кінці 1960-х – початку 1970-х рр. і досягнув апофеозу свого 

розвою в 80-х рр. ХХ ст., коли почали формуватися підвиди цього мистецтва, 

та проводилися різноманітні фестивалі для презентацій перформансу: «Живе 

мистецтво митців не тільки репрезентувало сам дух свого власного часу та 

розкривало способи, як пов’язувалися митці з різних дисциплін один з 

одним; воно також показувало, як синтезувались певні ідеї у картині чи 

скульптурі… Історія мистецтва протягом ХХ ст. показала, що перформанс — 
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це експериментальна лабораторія для оригінальних і радикальних 

мистецьких форм» [237, c. 9-10]. 

Сьюзен Зонтаґ в статті «Гепенінґи: мистецтво радикального 

зіставлення» (1962) зазначає: «Перебуваючи на багатьох гепенінґах 

зауважила їхню провокативність і підкреслила, що в них найбільше 

присутній зв’язок з публікою, ніби їхня мета веселити або підбурювати 

публіку —  облити водою, дрібницями, заглушити музичним ритмом по 

ящиках, включити одночасно декілька приймачів …та інше» [79, c. 38]. 

Авторка стверджує, що в основі впливу «акцій-гепенінґів» закладена  

незапланована мета без завершення та розвитку, в яких С. Зонтаґ вбачає 

продовження традицій сюрреалістів [71, c. 39]. Використовуючи у своїй 

творчості класичний метод вільних асоціацій, який вона описує як «принцип 

колажу», дослідниця має на увазі реконструкцію, створення нових значень за 

допомогою мистецтва – зіставлення [79, c. 37-48]. 

У книзі «Гепенінґ» (1988) Tадеуш Павловські розміщує низку статей, в 

яких досліджує форми виникнення та втілення гепенінґів, які є 

безпосереднім продовженням асамбляжу та енвайронменту. На конкретних 

прикладах дослідник розглядає їхню структуру та предметний характер. На 

думку автора, «гепенінґ — це певна структура, сформована предметами, що 

поєднані простором, часом, рухом. Визначення слова «предмет» набуває 

широкого значення та окреслює не лише речі, але також і людей, їхню 

поведінку, звук, світло, запахи…» [260, c. 46]. Великого значення автор надає 

мистецьким напрямкам «асамбляж» та «енвайронмент», які нерідко були 

контекстом та основою залежно від місця та ролі проведення гепенінґу. 

Спираючись на думку теоретиків мистецтва, Т. Павловські у своїй статті 

зазначає, що «в «правдивому асамбляжі» вибір предметів, як і їх зіставлення, 

має бути випадковим, наприклад, через якийсь механізм лотереї чи рулетки» 

[260, c. 27]. Асамбляж складається з певної кількості вибраних автором 

предметів, зіставлених в ціле на площині — стіні, столі чи рамі — в певний 

спосіб. До тривимірних мистецьких об’єктів автор зараховує «енвайронмент» 
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(дослівно: «оточення»), який є предметом творчості митця в просторі галереї. 

Енвайронмент сприймається зі всіх боків і дає можливість перебувати в 

цьому просторі самому авторові та глядачам. Також, на думку Т. 

Павловського, енвайронмент може бути «віднайденим» [260, c. 27] або 

готовим, де автор здійснює лише незначні зміни дрібних предметів. 

Пйотр Краковські в праці «Про мистецтво нове і найновіше» (1984) та 

низці статей на тему актуальних мистецьких практик описує форми 

створення та реалізації гепенінґів, «флюксусу», перформансу, починаючи від 

перших проявів мистецтва попарту, на прикладі творчості Дж. Джонса, Р. 

Раушенберґа, а також Дж. Дайна та К. Олденбурґа, які «використовували в 

своїх роботах фактуру «action painters» та «gestu», акцентували неспокійну, 

рухому поверхню картин. Сам Поллок стверджував, що коли малює — не 

контролює того, що робить» [250]. 

Ще один дослідник мистецтва перформансу Амелія Джонс у книзі 

«Бодіарт – перформативні дії» (1998) зазначає, що Алан Капроу в есе 

«Спадщина Джексона Поллока» описує практику митця термінами, які 

підкреслюють його дїї як перформативність бодіарту [241]. 

У статті «Акціонізм і його прояви в вокально-інструментальних творах 

Джона Кейджа» Владислав Петров описує акціонізм як знакове явище в 

мистецтві ХХ ст. і трактує його як перформативне мистецтво, «яке являється 

вільною реалізацією конкретної ідеї» [133]. 

Митець-перформер Марина Абрамович у автобіографічному 

дослідженні «Пройти крізь стіни» наводить приклади з власного життя, що 

«сповнені страху, болю, виснаження, небезпеки та безкомпромісного 

прагнення розширити межі емоційних і духовних досвідів» [1]. 

Ґрегор Дзямські в статті «Інсталяція — спроба дефініції» (1998) 

наводить джерела формування сучасної інсталяції, які спираються на роботи 

класиків аванґарду: проуни Ель Лисицького, редімейди М.  Дюшана, мерц-

скульптури К. Швітерса. Прикладом інсталяцій, що представляють 

післявоєнний аванґард, були вистави, організовані в лондонській галереї 
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Independent Group, а передусім «Parallel of lifeand art» (1953), «Man, Machine 

and Motion» (1955), які об’єднані мистецтвом «ґезамкунстверк» 

(Gesamtkunstwerk) [233], що характеризує твір, який прагне об’єднати різні 

види мистецтва. 

Дослідження акціонізму почалось одночасно з його виникненням. 

Більшість митців, які створювали нові форми, закладали й нові теоретичні 

визначення,  систему ідей та дослідження власних проєктів. Для такого роду 

власних візуальних робіт Дан Грехам опублікував велику кількість 

критичних і теоретичних праць, які вміщували послідовно пронумеровані 

серії фотографій («Будинки для Америки» (1967), «Схема» (1965), 

«Фігуративний» (1965) та «Побічні дії/загальні наркотики» (1966). 1969 року 

науковець сфокусувався на перформансі та кіно, в яких досліджував 

соціальну динаміку публіки, втягуючи глядача в робочий процес. Протягом 

усього власного творчого шляху Д. Грехам вивчав ставлення глядача до 

своїх робіт, використовував переважно мінімалістичні засоби в мистецькій 

практиці: слова, схеми, креслення, які відображали основний зміст творів. 

Він був не тільки практиком, але й ідеологом концептуального мистецтва. С. 

Стоян у тезах доповіді «Естетичний аналіз сучасного мистецтва: інсталяція 

як візуалізація миттєвості» зазначає, що «значна частина «артефактів», 

насамперед, інсталяцій, постулюють своє існування тут і зараз, 

підкреслюючи при цьому свою плинність і миттєвість… Час її існування 

чітко регламентований строками проведення виставок cучасного мистецтва. 

Монтаж – фото або відеофіксація – демонтаж: ось і весь життєвий цикл 

цього твору» [170]. 

Дослідження інсталяції та гепенінґів зустрічаємо у працях Дмитра 

Пригова «З життя інсталяції» [139]; Владислава Петрова «Гепенінґ в 

мистецтві ХХ століття», де автор розглянув питання теорії та історії 

гепенінґів, які представлені як «мистецький інтертекстуальний феномен, як 

явище, що синтезує в собі ідеї, текст і мову різних видів мистецтва» [134. с. 

212], Дарія Чемберджі «Інсталяція як соціокультурний феномен», де 
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висвітлено проблеми соціокультурного контексту інсталяції, яка, на думку 

авторки, є вагомим чинником сучасного суспільства [192. с. 199]. 

 Олександра Груєва в дисертації «Політичний акціонізм: поняття, 

форми, досвід використання у політичному процесі» акцентує увагу на 

впливі різноманітних акціоністських форм сучасного мистецтва на глядачів. 

На прикладах політичних інсталяцій автор розглядає їх «як вид політичної 

«зброї», «м’якої сили» [66]. Дослідниця розглядає інсталяцію «як просторову 

арткомпозицію, елементи якої у поєднанні наділені символічністю, 

транслюючи, маніфестуючи певні … ідеї» [66, c. 4]. Та серед  характерних 

рис інсталяції вказує на спрямованість на зміну людиною простору (зокрема 

політичного); можливість її створення як професійними митцями, так і 

протестним немистецьким середовищем; зорієнтованість на візуальне, 

невербальне сприйняття та ін. [66, c. 4]. Тобто створення інсталяції не 

обмежується творенням візуальної форми, а є повноцінною «акцією», 

створенням особливого художньо-смислового контексту та певною 

маніфестацією. 

Дослідниця В. Михальчук наголошує, що «інсталяція тривимірна, це не 

«об’єкт», а простір, організований волею художника. Кращі з інсталяцій 

виглядають як спроба створення іншої, відмінної від буденної, реальності на 

обмеженій, спеціально відведеній для цього території» [66, с. 103]. 

А мистецтвознавчиня Олеся Островська-Люта у статті «Політичні 

технології естетичного жесту» описує як «політичні інсталяції» [124], 

мистецькі форми яких із часом розвинулись у флешмоби та викликали 

активну участь глядачів-учасників. Дослідженням неформальних акцій і 

практик займається також Марина Пашкевич, у праці «Флешмоб як новий 

тип сучасної перформансної комунікації» авторка розглядає «феномен 

флешмобу як нового типу перформансної комунікації, що використовується 

для досягнення важливих політичних і соціальних повідомлень» [130, c. 113]. 

М. Беспалов у статті «Флешмоб як метод мистецької свідомості» називає 

флешмоб новим витком культури [14]. 
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Особливості виникнення, розвитку та специфіку вуличного мистецтва К. 

Станіславська розглянула в статті «Особливості флешмобу як мистецько-

видовищної форми сучасності», де зазначила, що «фундаментальних 

досліджень флешмобу на сьогодні ще не існує — і це зрозуміло, адже явище 

дуже молоде. Втім, окремі питання вже запропоновані до розгляду в 

наукових статтях (але часто в контексті іншої теми дослідження) … у 

соціальному ракурсі, інтернет-культури… як потенційна форма політичної 

діяльності, …психосоціальна практика, … як ігрова стратегія» [169, c. 129]. 

Також К. Станіславська в статті «Мистецько-видовищні ознаки сучасного 

бодіпейнтінґу» розглянула історичний розвиток бодіатру та окреслила форми 

та засоби сучасного бодіпейтинґу, як «мистецько-видовищної форми» [167]. 

Найновіші дослідження зрізу українського візуального мистецтва 

провела мистецтвознавчиня Леся Смирна в монографії «100-ліття 

нонконформізму» [163], — де зазначила про творчість митців, «які фіксують 

не-конфортність цивілізаційного буття, і саме це приштовхує шукати нові 

виміри нонконформізму, який нікуди не зникає, а трансформується в інші 

виміри і форми протесту» [23]. 

Мистецтвознавиці Ольга Балашова та Лізавета Герман у книзі  

«Мистецтво українських шестидесятників» (2015) описали основні тенденції 

розвитку українського мистецтва [12], де зібрано низку авторських статей 

про 1960-ті роки в контексті українських і світових процесів. Розглянуто 

мистецькі осередки Києва, Харкова, Львова, Одеси та Ужгорода, в яких 

працювали Валерій Ламах, Павло Бедзір, Карло Звіринський, Олег Соколов 

та ін. 

Дослідженням тілесності в сучасному мистецтві присвячено низку 

статей, зокрема, мистецтвознавець Василь Черепанін у статті «Практики 

тілесного в сучасному мистецтві: бодіарт і випадок Олега Кулика» [202, c. 

85] розглядає одну з актуальних форм сучасного мистецтва – бодіарт. У 

статті, перш за все, увага акцентується на феномені тілесного перформансу і 

постаті О. Кулика. Окремі прояви напрямку, зокрема тілесний біль 
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досліджуються на прикладі мистецького проєкту «Тіло-Радикал». Автор 

ставить питання про походження акціоністського мистецтва, зокрема, 

типології бодіарту. При цьому він звертається до перформативності Дж. 

Поллока та його ритуалів. Аналізує роботи акціоністів: Іва Кляйна, Нам 

Джун Пайка, Йоко Оно, Каролі Шліман, Адріана Пайпера, які 

зосереджувалися навколо питань жіночої ідентичності через тіло, а також 

ОРЛАН, Рона Аті, Стеларка, які об’єдналися в проєкті «Тіло – Радикал» та 

трактували «тіло, як область, що залишається єдиною, «над якою індивід все 

ще зберігає свою владу» [202, c. 84]. Щодо пострадянських країн, то В. 

Черепанін на прикладі О. Кулика доходить висновку, що «на 

пострадянському просторі перформанси виконували функцію повернення 

мистецтву елемента чуттєвості» [202, c. 82]. «Все радянське мистецтво було 

засушене ідеологемами …», — підсумовує дослідник. 

Ольга Вербицька у роботі «Тіло як текст: семіотика 

постмодерністичного розуміння» провела ґрунтовний постмодерністський 

аналіз дослідження тіла за двома груповими критеріями «Представники 

першої групи (М. Фуко та Ж. Бодріяр) вважають, що тіло повністю 

піддається декодуванню. Представники другої групи (Ж. Дерріда, Ж-Л. 

Нансі, Р. Барт) – прирівнюють тіло до незкінченного твору, однозначне 

прочитання якого неможливе» [32, c. 85-91]. 

Також О. Груєва представляє наукові підходи до тлумачення 

політичного бодіарту як виду акціонізму, який використовує мову тіла через 

нанесення на нього зображень для візуалізації політичної самоідентифікації 

носія зображення. Політичний бодіарт дослідниця визначає як метод 

невербальної комунікації, привернення уваги людини до себе (підкреслення 

індивідуальності), способом відчуття себе «своїм» у певному соціальному 

середовищі, способом політичної «упізнаваності» людини [66]. 

Мистецька оповідь про тіло чи через тіло як засіб є завжди соціально та 

політично обумовленою. Особисте часто розкриває норми та правила 

загального характеру. Зокрема «жіноче питання», що тривалий час не мало 
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висвітлення в українському мистецтві, щораз активніше трактується в 

мистецькій критиці. Відкриття кордонів, участь у фестивалях і можливість 

навчатися за межами України, безумовно, посприяли розкриттю не лише 

нових мистецьких форм, тем, але також нових імен жінок-художниць. Про 

мисткинь, що активно працюють з перформативними практиками дізнаємося 

з досліджень О. Вербицької [32], Т. Злобіної [78], Н. Кондель-Пермінової 

[96], Н. Мусієнко [119], Г. Скляренко [158], О. Чепелик [198], К. Яковленко 

[215] та ін. 

Системний аналіз українського акціонізму та визначення його 

типологічного мистецького рівня є важливим питанням при дослідженні 

ідейно-формального розвитку на межі століть. Акціонізм кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. як об’єкт дослідження є недостатньо вивченим явищем в 

українському мистецтві. Сучасна мистецтвознавча наука в Україні має лише 

деякі напрацювання в сфері аналізу постмодерністичного мистецтва, 

зокрема, акціонізму. 

Типологія акціонізму об’єктивно зазнає постійних змін, адже 

розвивається саме явище: поява інтернет-арту стимулює постійні 

експерименти з відеоконтентом; з розвитком технологій та віртуальної 

реальності змінюються візуальні та художні можливості; соціальні та 

політичні зміни провокують все нову реакцію митців, пошук форм і смислів, 

синтез відомих і нових мистецьких форм. 

Найбільш коротке та чітке визначення акціонізму —  це мистецтво акції 

або вчинення певних дій. А оскільки поняття є найширшим, то, звісно, в 

нього входить уся різноманітність таких практик. Наприклад, Г. Сотська та 

Т. Шмельова вважають, що більшою мірою акціонізм полягає в перформансі 

та гепенінґу [166]. Найбільш авторитетний дослідник українського 

акціонізму Г. Вишеславський говорить, що акціонізм складається з гепенінґу, 

інсталяції, живопису дії, перформансу, соціальної скульптури, флешмобу, 

форсингу та ін. [40, c. 18]. Цікаво, що дослідник враховує той факт, що 
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бодіарт в українському акціонізмі не набув особливого поширення, а лише 

частково проявився в межах інших форм акціонізму. 

В основі акціонізму Т. Павловскі бачить такі напрями: перформанс, 

флюксус, гепенінґ, а останній, зокрема, вважає продовженням асамбляжу та 

енвайронменту [260]. Ю. Гніренко розділяє акціонізм на перформанс, 

гепенінґ і акцію [48]. У той час бодіарт («тілесний перформанс») і флешмоб 

вказують як видозміни мистецтва перформансу, на чому наголошують також 

М. Пашкевич [130; 131], К. Станіславська [167; 169] та В. Черепанін [202]. 

Дослідниця А. Єфімова стверджує, що до акціонізму варто зараховувати 

інсталяцію, медіаарт і перформанс [74, с. 136], та ототожнює акціонізм з 

поняттям «артінтервенції». Статус інсталяції в лоні акціонізму також 

відстоюють Г. Вишеславський та О. Сидор-Гібелинда [40], О. Груєва [66], Я. 

Шумська [208], Б. Шумилович [207]. До акціонізму Б. Шумилович відносить 

перформанс, гепенінґ, інсталяцію, енвайронмент, відеоарт (кінетичне 

мистецтво, медіамистецтво) [207]. О. Груєва, аналізуючи політичний 

акціонізм, зараховує до нього перформанс, гепенінґ, артінсталяцію, стритарт, 

флешмоб, бодіарт та ін. [66, c. 4] 

Дослідженню перформансу присвячені роботи Вікторії Романюк, в яких 

розкрите концептуальне осмислення та обґрунтування перформансу в 

просторі культури на основі аналізу історичних прототипів і сучасних 

репрезентацій. Автор у дисертаційній роботі «Перформанс у просторі 

культури: архаїчні прототипи та сучасні репрезентації» (2008) аналізує 

основні напрямки досліджень акціонізму та похідних складових 

перформансу: «перформативність», «перформативна дія», «перформативний 

час», «перформативний простір» та «автор-глядач» у перформансі, а також 

проблеми їх взаємодії [145, c. 230]. У статті «Автор-глядач» у перформансі: 

проблеми взаємодії» [144] автор проаналізувала основні механізми взаємодії 

«у штучно створеному автором просторі, де процес, що захоплює автора, 

виконавця та глядача, і є метою мистецького пошуку. Перформанс є зоною 

мистецької дії, де «вільний жест», навмисно спровокований автором, набуває 
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головного значення, … де відбувається знищення меж між автором, 

глядачем, учасником та спостерігачем… Перформанс — це картина жестів, 

рухів, відчуттів та переживань», — вважає В. Романюк. 

Юлія Гниренко досліджує перформанс у статті «Перформанс як явище 

сучасного вітчизняного мистецтва», в якій розглянуто основні складові 

акціонізму: «Перформанс, гепенінґ і акція мають спільну основу, так як всі 

вони відносяться до акціонізму, під яким розуміється необразотворча, 

мистецька процесуальна творчість, а не вид чи напрямок мистецтва» [48]. 

У роботі «Перформанс як форма акціонізму в контексті сучасних 

мистецьких дійств» Мирослава Мельник та Наталя Ковпак охарактеризували 

«специфіку акціонізму як художнього явища в сучасному мистецтві, 

визначили видовищну специфіку перформансу як мистецької форми 

акціонізму» [113, c. 87]. 

Юлія Починок у статті «Перформанс як медіа-текст» розкриває 

особливості перформансу та його взаємозв’язку з різними видами мистецтва 

через призму розвитку перформативного мистецтва. «Мистецтво 

перформансу розвивається і вдосконалює свої форми та техніки. Очевидно, 

що з появою комп’ютерних технологій цей вид мистецтва виходить далеко 

поза межі театральної гри, декламування текстів …» [138, с. 69], —   

підсумовує авторка, зокрема, зазначає, що «саме перформенс є чи не 

найбільш медійною та інтермедійною практикою в літературі» [138, с. 63]. 

Зоя Алфьорова в публікації «Перформанс як візуальне мистецтво» 

розглянула перформанс як елемент постмодерного візуального мистецтва, 

зазначивши, що «під впливом світових тенденцій відбулось своєрідне 

«перекодування» й українського мистецтва: від традиційного образотворчого 

мистецтва, що, відповідаючи особливостям сучасного художнього процесу, 

урізноманітнило творчу діяльність, сприяло виходу мистецтва на нові рівні 

осягнення дійсності» [5, с. 3]. 

Теоретик сучасних перформативних практик Аня Вуянович у своїх 

дослідженнях аналізує дефініції «Перформанс і перформативність» (2013). 
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Під час виступів/лекцій вона наводить порівняльний аналіз співвідношень 

між двома подібними категоріями. Зокрема, цитуючи одного із засновників 

теорії перформативності Річарда Шехнера, А. Вуянович зазначила: 

«Перформанс — це не театр, для нього і для  багатьох інших це означало, що 

драматична п’єса більше не відіграє центральну роль в новому і більш 

широкому полі перформативних мистецтв, які включають в себе новий 

аванґард 1960-х і інші нові явища, але є перформансом» [108]. 

Проблему виникнення та співпраці митців-перформерів досліджує 

Ярина Шумська. Дисертація «Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ 

— початку ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі 

експерименти та взаємовпливи» [208] присвячена саме цій проблематиці. У 

статті «Міжнародні фестивалі: виникнення, співпраця та мистецький 

взаємообмін» (2015) проаналізовано сучасні українські фестивалі 

перформансу та їх розвиток, розглянуто напрямки співпраці українських та 

міжнародних митців. Зокрема, «У 2015 році українські митці долучились до 

Міжнародного фестивалю перформансу «Маламут» в Остраві, що дало змогу 

співпрацювати з чеськими художниками, запрошувати їх до участі у 

фестивалях, які відбуваються в Україні, й висвітлило сучасний стан 

українських мистецьких процесів.… впродовж останніх десяти років 

мистецькі фестивалі стали чималим доробком у культурному житті України і 

Польщі», — підсумувала авторка [209, c. 119]. 

Одним з найґрунтовніших дослідників акціонізму в Україні є Гліб 

Вишеславський. У праці «Перформанс в культурі та мистецтві 1950–2010-х 

років. Плинність форм і змістів» простежено розвиток перформансу в 

Україні та ставиться завдання, як зазначає автор, «системно дослідити 

акціонізм і його термінологічну базу з огляду на досвід досліджень 

візуального мистецтва. Висвітлити морфологію та класифікацію видів 

акціонізму, … особливу увагу приділити перформансу як важливому прояву 

художнього акціонізму…» [35, c. 78]. 
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Проблематику розвитку акціонізму останніх десятиліть в Україні 

досліджує також доктор мистецтвознавства Ольга Петрова, автор праці 

«Мистецтвознавчі рефлексії» та низки статей, присвячених критичному 

аналізу сучасного мистецтва другої половини ХХ ст. в Україні [135]. 

Найновіші мистецькі події акціонізму кінця ХХ ст. в Україні описані в 

статтях: Наталії Космолінської «ШЕ-2014 у Львові: ставка на модерність» 

[100]; Ореста Голубця «Актуальне мистецтво: реальність чи парадокс часу» 

[52], «Проблеми термінології: Рудимент минулого» [54], «Українське 

мистецтво ХХ століття: проблеми національної ідентифікації ХХІ століття» 

[55]; Романа Яціва «Глядач і сучасне мистецтво: криза сприйняття» [213], 

«Українське мистецтво ХХ століття: ідеї, явища, персоналії»[214]; Дарини 

Скринник-Миської «Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: 

культурологічний аспект» [161]; Богдана Шумиловича «Візуальна іронія та 

укрсучмистецтво» [205]; Романа Ганкевича «Семіотична реальність Василя 

Бажая» [44], «Тиждень актуального мистецтва 2010» [45]; Антоніни 

Денисенко «Влодко Кауфман — майстер гепенінґу і перформансу» [69]; 

Оксани Чепелик «Американська премія – українському проєкту (хроніки 

реалізації одного українського проєкту на двох континентах)» [193]; Наталії 

Мусієнко «Париж: Автентифікація» [119]; Галини Cкляренко «Потенція 

порожнечі, або змарнований тиждень сучасного мистецтва у Львові» [155], 

«Олександр Бабак» [154], «Федір Тетянич: Останній політ» [159], «Твори 

Алевтини Кахідзе: окрема історія, розказана про кожного» [158], «Життя на 

замовлення «Про проєкт Оксани Чепелик»» [152]; Наталії Глушко «Микола 

Журавель – «Пасіка» багатогранності» [46]; Ольги Михайловської «Манна» 

[116]; Вікторії Бурлаки «Актуальне мистецтво кінця 1990-х – початку 2000 

—  симптоматика часу» [28]; Гліба Вишеславського «Просторові композиції 

в українському сучасному мистецтві. Приклади типології» [37], «Чуття і 

розум: 52 Венеційське бієнале»[42], «Венеційські бієнале і кураторські 

концепції виставок сучасного мистецтва» [33]; Олега Сидора-Гібелінди 

«Шляхом бджоли: унікальний проєкт Миколи Журавля» [151], «Бієнале: 
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наступ арту» [150]; Олександра Федорука «Малярство жесту в Одесі» [182]; 

Наталії Булавіної «Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик» [26], 

«Нове розуміння актуального мистецтва» [27]; Андрія Гуренка «Мистецтво 

землі. Різні обличчя українського Genius Loci» [67], Катерини Зінченко 

«Весняний вітер Блудова» [76] та ін. 

Необхідним для роботи матеріалом також є дослідження термінології: 

«акціонізм», «акція», «дія» та складових їхніх типологічних частин: 

«гепенінґ», «перформанс», «бодіарт», «інсталяція», «лендарт», «відеоарт», та 

інші, пояснення яких знаходимо в працях енциклопедичного характеру [71; 

125; 40], антологіях [239; 232] та окремих дослідженнях. В американських 

дослідженнях найчастіше послуговуються описом акціонізму як «мистецької 

течії, в основі якої лежить фізична дія або процес створення роботи як 

готового артефакту» [10]. Найбільш поширеним є визначення акціонізму в 

складі словосполучення «віденський акціонізм» (Vienna Actionists) [273, c. 

736-737]. Та варто зазначити, що, говорячи про американський акціонізм, 

найчастіше користуються терміном «перформативне мистецтво» 

(performance art), що відрізняється від власне перформансу, а «action 

painting» — з живописом Дж. Поллока. Так, бачимо, що у дослідженнях Р. 

Ґолдберґ перформанс розглядається як окремий типологічний вид мистецтва, 

з якого формуються похідні напрями [49]. Безумовно, перформанс є 

особливим видом акціонізму, тісно пов’язаним з бодіартом, інсталяцією, 

відеоартом тощо та вимагає більшої уваги дослідників, на чому, зокрема, 

наголошує Г. Вишеславський [40]. Категорію «перформанс» часто 

підміняють синонімічним поняттям «акція». Насправді різниця між 

ними доволі умовна, адже одна з властивостей мистецтва — це ілюзорність 

меж поняття, які зазнають постійної зміни, уточнення чи трансформації. 

Американська дослідниця К. Бішоп відзначає поширення «participation art», 

тобто інтегративних консолідуючих практик [224], де митець як соціально 

активна особа зацікавлений у взаємодії з випадковим глядачем. Водночас 

термін «actionism» поступово переходить з мистецького поля в культурно-
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соціальне. Іноді можна натрапити на термін «action art», що є не зовсім 

релевантним і скальковане зі словосполучення «мистецтво акціонізму». 

В українських дослідженнях акціонізм розглядається як мистецький 

напрямок, у контексті якого поширюються «гепенінґ», «інсталяція», 

«живопис дії», «перформанс», «соціальна скульптура», «флеш-моб», 

«фаршинґ» та ін. Гліб Вишеславський зазначає, що «проявом акціонізму 

може стати будь-яка дія, що їй митцями надається статус естетично 

вагомого, творчого, індивідуального заходу. Найчастіше здійснюється 

представниками візуального мистецтва у присутності глядачів, хоча відомі й 

численні презентації вже проведених раніше акціонізмів у вигляді відео, 

фото чи текстів. Важливою рисою акціонізму є орієнтація на процес, на 

реакцію глядачів, а не на результат, матеріалізований у творі. Здійснюється 

самими авторами, а не виконавцями. Зосереджений не на середовищі, а саме 

на дії як процесі» [40, c. 18]. 

Дослідниця В. Бавикіна характеризує акціонізм як публічні суспільно-

політичні дії, що мають своєю метою привернення уваги. Акції не мають 

довгострокової чіткої цілі та стратегії, не пов’язані з іншими заходами, в 

яких беруть участь її учасники. Головна ціль цього типу акції — привернути 

увагу з боку ЗМІ та людей «тут і зараз». Автор розкриває також і етимологію 

терміна «actio»: «(як процес здійснення певної дії) та суфікс «ism», який 

використовується для створення поняття, які позначають течії або теорії, що 

мають в своїй основі ідеологію опозиційну до систем» [10, c.
 
39-40]. 

Автори Г. Сотська та Т. Шмельова у «Словнику мистецьких термінів» 

(2016) коротко зазначають: «Акціонізм – сучасні процесуально-видовищні 

мистецтва (наприклад, гепенінґ або перформанс)» [166]. 

Українська дослідниця Катерина Станіславська визначає акціонізм як 

різноманітні форми художньої активності, засновані на принципі 

процесуальності мистецтва [168, с. 48]. «Представники акціонізму вважали, 

що митець повинен займатися не створенням статичних об’єктів, а 

організацією подій, процесів, дійств, і тому в усіх акціоністських формах 
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головний акцент зроблено не на певний мистецький продукт, а на процес 

його створення. Така художня ідеологія спонукала митців до пошуку нових 

способів художньої виразності, а саме — динамічності, процесуальності, 

театралізації, посилення ігрового компонента, видовищності» [168, с. 48]. 

Вважаємо за доцільне користуватися в роботі терміном «акціонізм» для 

визначення сукупності напрямів «мистецтва дії», результатом яких є жест, 

подія, акція. Утім, не всі дослідники послуговуються цим терміном. Так, М. 

Зоркая узагальнює різні перформативні напрями під визначенням 

«видовищні форми сучасної  культури» [80; 199]. «Видовищне мистецтво» 

зустрічаємо у Я. Ратнера [141] та Ж. Морозової [118], «видовище» — у М. 

Наумової [120] та Л. Пашкевич [130]. Природно, що давні видовища 

змінюють залежно від суспільних процесів і розвитку інформаційних 

технологій. Складність визначення обумовлена багатогранністю явища, 

різноманітністю функцій. Зокрема, згадаємо працю В. Бавикіної «Генеза 

політичного акціонізму як соціально-культурний феномен», де авторка 

розглянула явище політичного акціонізму як «соціокультурного феномену, 

його генеза, основні характеристики і поняття, дотичні до нього» [10]; Марії 

Каткової «Мистецтво дії. Перформанс — мистецький напрямок другої 

половини ХХ століття» [91]; Неї Зоркої «Видовищні форми мистецької 

культури» (1981) [80]; Лариси Наумової «Видовище як феномен культури. 

Філософський аспект» [120], «Інтернет та екранні мистецькі видовища» 

[121]; Ж. Морозової «Мистецтво видовища як компонента масової 

української культури» [118]; Марини Пашневич «Зміст і типологія видовищ 

як особливої форми культури» [131]; Якова Ратнера «Естетика проблеми 

видовищного мистецтва» [141]; Оксани Ременяки «Об’єкт у просторі 

мистецтва» [142] та ін. 

Виникнення «акціонізму» як окремого способу реалізації ідейного 

задуму супроводжувалося становленням філософського підґрунтя та 

пошуком нової естетичної форми вираження. Оскільки у дослідженні ми 

розглядаємо акціонізм як органічну складову частину культури 
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постмодернізму, синтетичне та багатовимірне явище в контексті естетико-

філософського сприйняття, необхідно було долучити до розгляду праці 

філософів, культурологів, соціологів, психологів і естетиків, які 

досліджували проблеми сприйняття та розвитку мистецтва акціонізму, серед 

них — Т. Адорно [4], В. Беньямін [15], Ж. Бодріяр [20], Ю. Габермас [43], М. 

Гайдеґґер [190], І. Ільїн [81], К. Леві-Стросс [107], Ф. Ніцше [122], З. Фройд 

[188]. Вагомим підґрунтям для розуміння специфіки та дослідження 

контексту кінця ХХ ст. є, зокрема, праці канадського вченого Маршалла 

Маклуена: «Розуміння медіа: зовнішнє розширення людини» [111]. У книзі 

«Галактика Гутенберга» автор продемонстрував мозаїчний підхід до 

проблеми: «…З початком електронної ери, символом якої є аудіовізуальна 

апаратура, людська свідомість приєдналася до замкнутої глобальної системи 

відеокомунікації «глобальне село» [203]. Деякі його гіпотези як, наприклад, 

«вплив артефактів – метод комунікації», стали аксіомами нашої цивілізації в 

галузі теорії комунікації. Від 1950-х рр. автор запропонував власні терміни 

для масової культури, в яких відмовився від традиційного розуміння 

культури. М. Маклуен описав її через систему комунікації, в якій відмовився 

від аналізу та змісту, інтелектуального та морального наповнення культури, 

провів аналіз впливу електронних засобів комунікації на сучасне суспільство. 

Методологічні принципи відтворені й у теоретичних засадах, що 

знайшли своє відображення в авторських працях, де розглядається, світогляд 

людини як частини із зародженням ритуалу, симантико-міфологічними, 

знаковими рисами культу в акціонізмі. Цей пласт у культурологічному 

дослідженні залишає актуальні питання, які цікавлять митців і шукають різні 

форми вираження через феномен перевтілень, значень, символів і кодів. 

Прихильники символічної філософії мистецтва переконані, що концепція, 

ідея мистецтва лежить в її символічній природі (Е. Кассірер [90], П. 

Флоренський [185], З. Фройд [187] та К.-Ґ. Юнґ [210]). Юрій Лотман, 

зокрема, вказує на систему символів, які утворюють винятково динамічну, 
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гнучку структуру, що породжує безкінечність таких символів, їхню об’ємну 

багатоплановість, яка розвивається  паралельно до реальності [100]. 

За останні роки у філософській літературі з’явилося чимало досліджень, 

присвячених розкриттю сутності постмодернізму в наукових працях, його 

визначенню, його естетиці. Серед них — роботи представників сучасного 

мистецтвознавства, культурології, філософії, таких як В. Бичков [31], Б. 

Гройс [64], І. Ільїн [81], М. Каган [86], В. Мізіано [114], В. Тупіцина [180], В. 

Турчин [181] та ін., які аналізують постмодернізм на пострадянському 

просторі. 

Питання визначення термінів та окреслення феноменів постмодерного 

мистецтва досі відкриті, їх активно описують та аналізують дослідники. 

Терміни «актуальне» та «радикальне» мистецтво характеризуються 

мистецькими ознаками сьогодення, які найбільш оперативно реагують на 

потік змін у мистецькому та суспільному середовищі, чим викликають у 

глядачів найбільш скандальну та провокативну реакцію, утворюючи основну 

та неодмінну складову сучасних мистецьких процесів — «мистецька 

провокація». Паралельно особливої уваги для нашого дослідження набуває 

вислів «аванґардний жест».  Як зауважує мистецтвознавець Михайло 

Карасик, «…утворена в ХХ ст. нова форма мистецтва — «аванґардна 

поведінка» передбачає широкий діапазон: від галерейних зустрічей до 

крайніх, екстремальних акцій, які утворились як самостійне явище» [89]. 

Катерина Бобринська описує тип сприйняття, властивий такому 

постмодерністичному напряму, як «пустий» – концептуалізм. Вона акцентує 

на тому, що напрям «концептуалізм» зорієнтований на представлення форм 

сприйняття або інших подій, які відбуваються в підсвідомості «подій». Такі 

твори викликають у глядачів дискомфорт через непристосованість до іншого 

способу розуміння, відбувається руйнування усталених форм сприйняття 

мистецтва. Специфікою акції автор називає використання аналітичного та 

психологічного моделювання ситуації, а саме — саморефлексії [18, c. 3-4]. 

Митець-концептуаліст Микола Панітков виділяє два типи сприйняття — 
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емоційне та інтелектуально-оціночне. У якості «ідеального» він розглядає 

тип сприйняття, при якому від початку та до кінця відбувається сприйняття в 

емоційному просторі, твориться форма співпереживання та переживання 

події [126, c. 445]. Головним для спостерігача-концептуаліста, на думку 

мистецтвознавця та критика Йосифа Бакштейна, є «інтерес та увага до події в 

нас самих» [11, c. 324], також глядач повинен мати «треновану 

підсвідомість», яка розуміє, «що справа не в події» і продовжує підтримувати 

відповідний рівень  уважності до акції» [11, c. 344-345]. 

Відомий дослідник і теоретик мистецтва Хосе Ортега-і-Гассет у  

програмній роботі «Дегуманізація мистецтва» синтезує сприйняття нового 

мистецтва з психологічною дистанцією, описуючи відчуття та емоції 

глядачів, які він відчуває як «вторинні відчуття», «специфічні естетичні 

відчуття» [123, c. 236]. На його думку, щоби сприйняти сучасне мистецтво 

потрібно «відірватись від реальності», а це – найбільш складне завдання. 

Сучасне сприйняття він описує за допомогою наступних метафор: глядач 

повинен налаштувати свій погляд, зіставити «живу реальність» із 

«мистецькою формою» [123, c. 234]. Мистецький простір характеризується 

через психологічне середовище, яке дозволяє сприймати будь-яку поведінку 

в просторі. Отже, ігрове середовище, простір, спочатку відтворює перехідні 

об’єкти, а пізніше, під час подальшого розвитку, утворюється можливість до 

символічної гри та естетичного сприйняття життя та культури. 

Борис Гройс у праці «Утопія та обмін» допомагає розтлумачити на 

основі теоретичного та емпіричного аналізу основні формотворчо-естетичні 

мистецтва: 1) зміна контексту — ця форма впливу вибудовується на 

використанні фізичного та часто буквальному перенесенні дії з одного 

характерного середовища в інше та, навпаки, — так званий метод 

«переформулювання» жесту; 2) сакралізація буденного та десакралізація 

сакрального, де в першому значенні митець оперує в діапазоні речей, які не 

мають відношення до мистецтва (як приклад, це предмети з вулиці та 
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побутові життєві соціальні сцени, які переносяться в музеї). Такі події 

одночасно змінюють межі трактування мистецтва [65]. 

Таким чином, мистецтвознавчий аналіз постмодерністичного феномену 

акціонізму в дослідженні розкрито з використанням зазначених методик 

авторитетних авторів. Саме такий спосіб обрали в мистецтвознавчих 

дослідженнях В. Гофман [191], Ч. Дженкс [70], А. Боніто Оліва [21]. Так, 

Розалінда Краус [102] аналізує проблеми постмодернізму в 1970-х–1980-х 

рр., в 1990-х рр. ці пошуки продовжили представники молодшого покоління  

мистецтвознавства — Рената Салець [147], Сандра Фрімель [208], що 

описують різні типологічні форми сучасного мистецтва, у тому числі 

медіамистецтво. 

Окремі роботи зарубіжних і українських мистецтвознавців пропонують 

аналіз найновіших типологій мистецтва, які сформувалися в контексті 

постмодернізму. «Мистецтво дії», започатковане в 1960-х рр., досліджували 

мистецтвознавці Б. Гройс, Г. Дзямські, М. (Едмунд) Кестінг [95], П. 

Краковські, Т. Павловські, А. Роттенберг та ін. 

Від початку 1990-х рр. акції та перформанси відомих українських 

митців-концептуалістів (В. Бажая, В. Бахтова, П. Бевзи, Г. Вишеславського, 

С. Горського, В. Довгалюка, М. Журавля, В. Кауфмана, А. Кахідзе, Г. Куц, О. 

Литвиненка, М. Олексяка, В. Сидоренка, Г. Сидоренко, Ю. Соколова, Ю. 

Соломка, П. Старуха, Ф. Тетянича, О. Турянської, В. Цагалова, О. Чепелик, 

С. Якуніна та ін.), аналізуються в статтях українських авторів: О. Авраменко 

[2; 3], В. Бурлаки [28-30], М. Глушко [47], О. Голуб [ 50], О. Голубця [52-55], 

О. Островської-Лютої [124], Н. Космолінської [99-100], О. Соловйова [164], 

Г. Скляренко [154; 156; 158], К. Сліпченко [162], О. Титаренка [177], Р. Яціва 

[213; 214]. Серед публікацій, які розкривають специфіку пострадянського, 

нонконформістського мистецтва акціонізму в Україні, виокремимо 

дослідження Г. Вишеславського та О. Сидора-Гібелинди «Термінологія 

сучасного мистецтва» (2010) [40], Г. Скляренко «На берегах. Нотатки до 

українського мистецтва ХХ століття» (2007) [153], О. Петрової 
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«Мистецтвознавчі рефлексії» (2004) [135], О. Голубця «Мистецтво ХХ 

століття: український шлях» (2012) [53], О. Соловйова «Турбулентні шлюзи» 

(2006) [165], О. Чепелик «Взаємодія архітектурних просторів, сучасного 

мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія» (2009) [194], П. 

Бевзи та Г. Гідори «Мистецтво довкілля. Україна 1989-2010» (2010) [115], О. 

Авраменко «Зміни парадигми функціонування образотворчого мистецтва в 

Україні 1950-х — 2005-го років» [3], які досліджують розвиток локально-

територіальних і всеукраїнських подій. Окрім того, роботи В. Сидоренка 

«Візуальне мистецтво від аванґардних зрушень до новітніх спрямувань: 

Розвиток візуального мистецтва України ХХ — XXI століть» (2008) [149], Г. 

Вишеславського «Сучасне візуальне мистецтво України періоду 

постмодернізму» (2006) [39], В. Бурлаки «Актуальне мистецтво на рубежі 

століть — спостереження ситуації» (2002) [29], «Актуальне мистецтво кінця 

1990-х — початку 2000-х — симптоматика часу» (2003) [28]. 

Український медіаарт (відеоарт, інтерактивна медіаінсталяція, нетарт) 

має порівняно недавню історію, а дослідженням його часто займаються 

митці, що експериментують з медіа у власній творчості. Дослідники 

мистецтва В. Бурлака [26-29], Г. Вишеславський [40], Я. Пруденко, О. 

Чепелик [194; 195; 201], Б. Шумилович [222; 224] розглядають специфіку 

становлення українського медіамистецтва від 1990-х і до сьогодні з різних 

перспектив. Цінні висновки формулюють передусім науковці, котрі 

працюють на перехресті філософської антропології, естетики та філософії 

медіа. Більшість зі згаданих дослідників також є кураторами 

медіамистецьких проєктів, тож беруть активну участь у популяризації 

українського медіамистецтва за кордоном, публікуючи в міжнародних 

виданнях або інтернет-ресурсах найбільш актуальну інформацію. 

Для дослідження медіатворів також є цінним архів українського 

медіаарту (сформований Яніною Пруденко), інтернет-ресурси та персональні 

вебсторінки митців. 
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Загалом аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок про 

недостатню кількість ґрунтовних наукових праць, які висвітлюють форми 

акціонізму та його типологічну еволюцію у контексті сучасного українського 

мистецтва в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Поодинока локальна 

активність митців, їхні перші спроби перформативного мистецтва до 1990-х 

рр. та у наступних, більш продуктивних періодах (включно із сьогоденням) 

не знайшла належного наукового зацікавлення з боку  істориків, критиків і 

теоретиків мистецтва і культури. Питання актуальних перформативних 

практик стає предметом зацікавлення окремих розвідок і публікацій, проте 

рідко — більш ґрунтовного дослідження. 

 

1.2 Методологічні засади дослідження 

Головними при написанні дисертації були принципи системності та 

історизму, реалізовані на основі осмислення і послідовного аналізу 

фактологічного матеріалу. Суперечливі шляхи розвитку українського 

мистецтва наприкінці ХХ ст. автор розглядає у контексті певного 

історичного розрізу: з одного боку, — на основі їх проєкції на загальний 

досвід розвитку української культури і мистецтва ХХ століття, з іншого — в 

аспекті актуальних пріоритетів сучасності. Сьогоднішні проблеми 

українського мистецтва осмислюються в тісному зв’язку з тенденціями 

розвитку сучасного мистецтва у світовому масштабі, тобто з урахуванням 

головних, актуальних тенденцій розвитку мистецтва. 

Застосовані в дисертації принципи системності та історизму обумовили 

потребу короткого ретроспективного показу актуальних подій початку та 

середини ХХ ст., процесів зародження і розвитку аванґардних течій, 

насамперед, явищ акціонізму, а також їхньої ролі у формуванні українських 

митців-акціоністів. Такий підхід дозволив цілеспрямовано прослідкувати 

певні аналогії зі змінами, які наступили значно пізніше, на межі тисячоліть, 

також  окреслено причини й наслідки деформацій у мистецькій сфері в 

період ідеологічних установок в умовах тоталітаризму. 
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Проведений в роботі історичний огляд покликаний створити потужний 

фундамент для подальшого глибокого та аргументованого аналізу матеріалу, 

дотичного до головного досліджуваного в дисертації періоду — 1990-х — 

2000-х рp., для окреслення певних перспектив функціонування новітнього 

українського мистецтва, зокрема, різноманітних проявів акціонізму в умовах 

зростання його популяризації та вільного спілкування з навколишнім світом.   

Низка ключових питань, які порушено в роботі, продиктували очевидну 

потребу виходу в багатьох моментах поза межі специфічних 

мистецтвознавчих проблем. Сказане обумовлювала, насамперед, небувала 

динаміка подій, які мали місце напередодні та впродовж досліджуваного 

періоду, принципові й глобальні суспільно-політичні перетворення, що 

відбувалися. У багатьох випадках кардинальні переміни в ділянках культури 

і мистецтва виявляли помітний і нерозривний зв’язок з політичними, 

соціологічними та демографічними катаклізмами. Необхідність системного 

аналітичного погляду диктувала й швидке падіння застарілих ідеологічних 

постулатів і стереотипів, які беззаперечно панували впродовж довгих 

десятиліть. Відповідно, поява нового ідеологічного підґрунтя 

характеризувалася виразним браком досвіду і надмірністю суперечливих 

колізій. 

Слід наголосити, що найважливіше місце в роботі займає метод 

мистецтвознавчого аналізу, — і окремих художніх творів, і доробку  

українських і зарубіжних художників, що дбайливо зберігали засади вільного 

мистецтва у нелегких умовах ідеологічного контролю, а також сучасних 

митців, творчі вподобання яких формувалися у динамічний і суперечливий 

посттоталітарний період. 

Такий підхід дозволив рельєфно окреслити особливу міру важливості та 

значення низки явищ, — несподіваної та швидкої реактивації аванґардних 

уподобань початку ХХ століття, у тому числі, — перших зародків 

акціонізму, появу та складнощі сприйняття найновіших постмодерністичних 

течій, у тому числі нових форм акціонізму. 
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Вагоме значення у роботі відводилося порівняльному аналізові процесів, 

які відбуваються в Україні, з найновішими тенденціями розвитку світового 

мистецтва. Цілком закономірно, що в цьому разі, автор звертається до 

прикладів організації міжнародних мистецьких акцій в Україні та участі 

вітчизняних художників у численних виставках і симпозіумах за кордоном, 

зокрема, у найбільших міжнародних мистецьких форумах, як, наприклад, 

Венеційська бієнале чи «Документа» в Каселі, де репрезентуються та 

фіксуються найновіші здобутки сучасного мистецтва. 

Вирішуючи поставлені в роботі завдання, автор змушений був 

враховувати той факт, що більшість з них безпосередньо дотичні до багатьох 

проблем сьогодення, які перебувають, лише в початковій фазі вивчення. 

Тому дисертаційна праця розглядається як складова у великому колі інших 

реалізованих і запланованих досліджень, які дадуть можливість збудувати 

досконалу та всебічно опрацьовану картину розвитку українського мистецтва 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. Саме тому в роботі враховано очевидність того 

факту, що на деякі питання сьогодні ще не може бути дана остаточна і 

вичерпна відповідь. Водночас, важливе значення низки належним чином 

обґрунтованих думок і гіпотез для подальшого провадження наукових 

досліджень є безперечним. 

Численні теоретичні напрацювання західних мистецтвознавців стали 

напрочуд важливими для розуміння акціонізму та загалом культури 

постмодернізму. Втім для висвітлення у роботі досвіду українських митців 

необхідно було сформувати джерельний інструментарій також із численних 

інтерв’ю, відеозаписів, фотофіксацій. Адже видовищне мистецтво, що 

здебільшого переживається раз, потребує застосування значно ширших 

методів дослідження та різноманітних за стилем матеріалів. Важливими для 

методологічного осмислення і наступного написання роботи стали матеріали 

буклетів і каталогів найбільших міжнародних акцій, виставок і мистецьких 

симпозіумів 1990-х рр. — 2010-х рр. (та на початку ХХІ ст.), їх огляди в 

мережі, коментарі авторів, а також відгуки глядачів-учасників. Сказане 
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стосується і багатьох персональних проєктів українських і зарубіжних 

художників. Опрацювання відеоматеріалів дає можливість переглянути 

історію створення численних акцій на власні очі, пережити ефект, якого 

прагнув автор, а також співвіднести цей матеріал з ідейними засадами, 

концепцією та численними публікаціями, які, природно, виникають як 

результат зацікавлення видовищем. Одним з найбільш повних ресурсів для 

перегляду таких відео є медіаархів, який сформувала Яніна Пруденко з 

відеоматеріалів 1990-х — 2008 років. Глобальна мережа, нові медіа та ефект 

доповненої реальності дають можливість не тільки зануритися у вир 

міжнародних мистецьких подій, слідкувати за появою яскравих акцій, а 

навіть бути їх безпосереднім учасником. 

Окрім того, відкритий інформаційний простір дає можливість діалогу: 

можна слідкувати за реакцією глядачів, критиків, коментувати та 

дискутувати. Сучасний митець вже не сам-на-сам із своїм твором, а мусить 

дбати про «свою» публіку, яка сьогодні вибаглива, як ніколи. Звичайно, 

написання роботи супроводжувалося безпосередніми інтерв’ю з учасниками 

актуальних мистецьких подій в Україні. Безпосереднє залучення автора у 

процес розвитку перформативних практик у Львові дозволило «ізсередини» 

відчути роботу над акціями, інсталяціями, проаналізувати та синтезувати 

матеріал. 

 

Висновки до розділу 1 

Наукових публікацій, що висвітлюють явища акціонізму та його 

типологічні напрямки у контексті сучасного українського мистецтва ХХ — 

початку ХХІ ст., з’являється щораз більше. Молоді дослідники із 

зацікавленням підходять до аналізу акціонізму з його понад тридцятилітньою 

історією в українському мистецтві. Результати таких історичних і 

аналітичних розвідок показують, що, на відміну від акціонізму в світовому 

мистецтві, український акціонізм розвивався доволі нерівномірно та 

фрагментарно, а висвітлення та архівування проводилися часто недостатньо 
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та упереджено. Відповідно, і дослідження ґенези українського акціонізму 

часто характеризуються фрагментарністю, упередженістю, браком наочності 

матеріалу. 

Концептуальною основою дослідження для нас стали праці іноземних 

авторів: теоретиків мистецтва (Р. Ґолдберґ, А. Джонс, Г. Дзямські, C. Зонтаґ, 

Дж. Кастнер, Р. Краус, П. Краковські, Т. Павловські, Г. Розенберґ, Б. Волліс), 

а також ідеологів нової естетики та філософії ХХ ст. (Т. Адорно, В. Беньямін, 

Ж. Бодріяр, Ю. Габермас, М. Гайдеґґер, Ж. Дельоз, Ж. Деррида, У. Еко, З. 

Фройд, Ф. Ніцше, К. Леві-Строс). Особливо цінними розвідки український 

авторів, що працюють на межі культурології, філософії та антропології, 

намагаючись формувати теоретичну основу сучасного мистецтва України (В. 

Бавикіна, О. Балашова, Н. Булавіна, О. Островська-Люта, О. Пахльовська, В. 

Романюк, Б. Шумилович). Аналіз літератури підкреслив актуальність 

дослідницької роботи, продемонстрував необхідність появи цілісного та 

ґрунтовного дослідження, початком якого стане ця праця. 

Джерельну базу дослідження формує література про гепенінґи, 

перформанси, інсталяції, лендарт проєкти, медіаарт і флешмоб — ідеї, що 

були реалізовані  в  контексті сучасного українського мистецтва ХХ — 

початку ХХІ ст. та безпосереднє їх фото та відеофіксування, що піддається 

мистецтвознавчому аналізу включно із сформованим 2008 року архівом 

українського медіаарту. 

Методологічною основою дослідження обрано принципи системності та 

історизму, за допомогою яких показано появу і розвиток явища акціонізму на 

ґрунті аванґардних експериментів і некласичної естетики. 

Метод мистецтвознавчого аналізу використано для осмислення низки 

акцій та інсталяцій, що доступні зараз через фото- та відео фіксуванням, з 

матеріалів і каталогів найбільших міжнародних акцій, виставок і мистецьких 

симпозіумів, здійснених упродовж 1990-х рр. — на початку ХХІ ст. 
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РОЗДІЛ 2  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АКЦІОНІЗМУ У 

СВІТОВИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ  ХХ ст. 

 

2.1 Особливості появи мистецтва дії у ХХ ст. 

Епоха модернізму (що охопила  і аванґард) винайшла художні засоби, 

без яких неможлива сучасна естетика та розуміння постмодернізму: «потік 

свідомості», асоціативний монтаж, колаж, асамбляж, «вивільнення» кольору 

тощо. Теоретики постмодернізму (O. Kремп, X. Фостер) доводять пряму 

спадковість його напрямів з критичними аванґардними рухами (зокрема, 

дадаїзмом і сюрреалізмом). 

Аванґардисти були переконані в нездатності натуралістичних і навіть 

умовних форм передати реальність. Чимало з них прагнуть подолати межу 

між мистецтвом і життям, використовуючи в картинах нетрадиційні речі. 

Побутові предмети вперше з’являються в картинах К. Швіттерса у 1918-1919 

рр. у якості кольорових та ритмічних елементів композиції. Утім, згодом 

зникають з полотен і вибудовуються в автономні об’єкти. Цікаво, що у 

створенні своїх мерц-скульптур, митець користується прийомами 

«скульптуро-живопису» О. Архипенка, захоплюється творчістю К. Малевича 

та Н. Альтмана, особисто дружить і співпрацює з Ель Лисицьким. Мерц-

конструкція «Ганновер» була найбільшим спрудженим об’єктом автора в 

приміщенні трихповерхової будівлі, поширювалась на всі кімнати, коридор 

та інші приміщення будинку та перетворювала весь простір на витвір 

мистецтва [223], (Іл. 2.1). «Мерц-продукт» синтезував різні методи впливу на 

глядача та специфіку різних видів творчості, прагнув до синтезу мистецтва та 

стирання меж між різними його видами. Факт співпраці з глядачем вважався 

важливішим за розуміння кінцевого смислу твору. 

До предметних асамбляжів у творчості звертався Макс Ернст («Плід 

тривалого експерименту I, II», «Об’єкт дада» 1919). Серед предметів, які 

використав автор, — дошки, пряжа, коліщатка, газети, фарба. Також до 

асамбляжу звертаються Ф. Пікабіа, Ман Рей, Г. Ґросс, українські 
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конструктивісти В. Єрмилов і В. Татлін. А продовження тенденції 

використання реальних об’єктів прослідковується в американському 

мистецтві 1950-х рр. (Дж. Джонс, Р. Раушенберґ). 

Парадигматичною виставкою актуального мистецтва 1940-х рр., що 

виражала дух зруйнованої та заплутаної сучасності, став проєкт «Перші 

документи сюрреалізму» (1942), яку організували митці з Парижа, 

емігрувавши у США. Головною її сенсацією став дизайн експозиції, що 

отримав статус самостійного твору-енвайронменту під назвою «Миля 

Мотузки» М. Дюшана [6, с. 41]. Відвідувачам доводилося пролазити між 

павутиною з мотузки, аби оглянути експозицію. 

Роберт Раушенберґ був одним з найбільш радикальних та впливових 

американських митців 50-х рp. ХХ ст. та значним чином вплинув на розвиток 

акціонізму, використовував методику комбінацій та змішування матеріалів у 

перехідний період абстрактного експресіонізму. У просторових об’єктах, які 

Р. Раушенберґ називає «комбінованими картинами» («комбайни»), автор 

намагався максимально матеріалізувати живопис: «Я не хочу, щоб картина 

виглядала, як щось, чого не має. Я дотримуюсь тієї думки, що картина більш 

реальна, якщо вона складена із частин реального світу» [97]: Роберт 

Раушенберґ продовжив експериментальні пошуки, увівши в картину 

різноманітні побутові предмети та зруйнувавши традиційне поняття 

абстрактного живопису. «Ребус» (1955 р.) дещо нагадує звичайну місцеву 

дошку оголошень, де хаотично прикріплено репродукції відомих картин, 

рисунки тощо, захляпані фарбою, яка перетворюється на такий самий 

предмет з реального життя, що приховує під собою інші реальні речі. У 

створенні такої роботи помічаємо процес близький до «потоку свідомості», 

такий популярний в аванґарді ( Іл. 2.2). 

 1955 року з’являється  ще одна робота Р. Раушенберґа — «Ліжко»: 

прикріплені на підрамник ковдра і подушка щедро поляпані фарбою та 

виставлені на огляд публіки (Іл. 2.3). Художник вимагає участі глядачів у 

презентації та інтерпретації його роботи. Твір продовжує творитися, 
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комунікуючи з глядачами, які стають водночас його учасниками (більш чи 

менш активними). Публіка як співучасник акції повинна відчувати всю 

матеріальність твору, реальність своєї участі та нести відповідальність за 

твір як живий процес, —  наголошував P. Раушенберґ [97]. 

На початку 1950-х рр. Альберто Буррі експонує натягнені на підрамники 

діряві та пропалені мішки, просочені червоною фарбою (Іл. 2.4). Втім, 

асоціація просякнутих кров’ю бинтів не є головною метою автора – він 

прагне об’єктивної тілесної реальності, певного містичного ритуалу. 

Акції американського композитора Джона Кейджа символізували новий 

етап розвитку мистецтва акціонізму, що був пов’язаний з ідеєю стирання 

межі між життям і мистецтвом, колажами немистецьких подій 

навколишнього середовища. Дж. Кейдж вийшов за рамки музики та 

побудував нові системи мистецтва звуку в вербальному просторі, живописі 

та танцю, які ще називають саундартом, досліджував звуки і тишу, які 

виникали в навколишньому середовищі, та створював з них подію. 

Реалізована композиція у формі гепенінґу «4:33» 1952 р. часто ідентифікують 

як перший офіційний перформанс (Іл. 2.5). П’єса складалася з трьох частин 

тиші: 30, 132 і 100 секунд. Піаніст відкривав кришку рояля, а після 

закінчення — закривав її. Основну ідею роботи Дж. Кейдж пояснив так: 

«Кожен слухач у тиші почує те, що захоче почути» [97]. Середовище 

доповнило задум, адже музикою став шум у залі. 

У акціях 1950-х р. американські митці відтворили не тільки концепцію 

нової форми театральної дії, а й нову концепцію існування мистецтва 

загалом, яке увібрало в себе всі розмаїття та простір реальності. Та, на 

відміну від театру, практики перформансу мають ірраціональний, абсурдний 

характер, звернені безпосередньо до несвідомих рівнів психіки глядача. 

У експериментальному гепенінґу «Театральна п’єса ғ 1» (Іл. 2.6) образ 

дійства відтворювали одночасно кілька компонентів: поетичні читання, 

музика, танець, слайди-проєкції та «білі картини» Р. Раушенберга, що були 

підвішані до стелі у формі хреста. Кожен учасник робив певні дії під час 
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призначених інтервалів часу, але основне правило усієї події – це 

випадковість. 

Особливе місце в історії сучасного мистецтва займає японська група 

«Гутаї» (1954-1972), що стали попередниками гепенінґу, перформансу, 

концептуалізму та програмованих акцій, а також в значною мірою вплинули 

на творчість багатьох акціоністів. Її засновники Седзо Сімамото та Дзіро 

Йосіхара використовували тіло як інструмент для реалізації творчої ідеї. Їхня 

творчість перебувала на межі живопису та перформансу, перетворювала акт 

живопису на виставу, магічний ритуал, діалог з матеріалом, де тіло митця 

виступало лише інструментом. Сабуро Муракамі на виставці «Пасаж» (Іл. 

2.7) (1956 р.) інсталював у просторі один за одним натягнуті підрамники з 

папером. Крізь них, прориваючи папір, автор проходив, залишаючи слід від 

свого тіла та об’єднуючи таким чином енергію і творчий жест, які 

перетворив на деструктивну акцію. 

 1965 року А. Капроу організував перші гепенінґи в Нью-Йорку. Від 

1950-х термін «гепенінґ», основна ідея якого закладена в руйнації кордонів 

між життям і мистецтвом, використовується все частіше, а його концепція — 

це театральна постановка, яка анульовує усталену структуру «сцена-

аудиторія», відмовляється від традиційної лінії театру, використовуючи лише 

окремі його організаційні частини. Виконавці акції розглядалися як об’єкти в 

загальному контексті середовища — часу, звуку, кольору, світла. Вони 

рухалися і діяли в межах обраної структури, теми. У статті «Як зробити 

гепенінґ» (1966 р.) А. Капроу окреслив основне правило його створення: 

«Забудьте всі стандартні форми мистецтва — не малюйте картини, не 

створюйте поезію, не будуйте архітектуру, не ставте танці, не пишіть п’єси, 

не складайте музику, не робіть фільми, думаючи, що ви отримаєте гепенінґ, 

об’єднавши усе це разом» [242]. А. Капроу глядачів сприймав, як предмети, 

які ставали частиною енвайронменту та підкреслював, що «його твори — це 

не театр, а його гепенінґи були в тій же категорії, що й акції живопису 

абстрактних експресіоністів... Як полотна Поллока або Ротко» [222]. 
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 1959 року А. Капроу реалізував гепенінґ «18 гепенінґів у 6 частинах», 

під час якого глядачі могли спостерігати, як А. Капроу разом з колегами-

митцями вичавлювали сік з апельсинів, малювали, проводили ігри, 

проголошували речення та видавали різні звуки з музичних інструментів 

[221]. Алогічні дії видавалися випадковими, утім була заздалегідь складена 

інструкція, де і глядачі мали виконувати певні дії (Іл. 2.8). 

Найбільш амбітною реалізацією для автора став гепенінґ «Рідини» 

(«Fluids», 1967). До його створення були долучені місцеві мешканці, які 

допомагали будувати величезну льодяну структуру з блоків. Ідея спільної дії 

під час неминучого танення льоду спростовувала сталість об’єкта мистецтва 

(Іл. 2.9.). 

У 1950-х — 1980-х рр. Нью-Йорк був столицею художнього та 

музичного неоаванґарду, де здійснювалися мистецькі експерименти, 

з’явилися нові художні явища та, відповідно, їх критичне осмислення. 

Вирішальними факторами у формуванні нового розуміння мистецтва, 

художнього твору, художніх практик були стрімкий економічний розвиток 

країн Заходу, а також поява попарту та концептуалізму як реакції на зміни у 

соціальній, економічній та політичній сферах» [160, c. 88]. 

У 1950-х рр. роль митця зводилась до перформативних дій та епатажних 

ознак акціонізму, в якому жест, ритуальність та інші моменти комунікації 

виділяли оригінальну фігуру митця в суспільстві. А в 1960-х рp. художники 

почали переходити від редімейду та асамбляжу до використання предметів у 

більш ширшому контексті — гепенінґів, які відбувались у галерейно-

урбаністичному середовищі як нові форми художнього вираження. Серед 

перших митців-експериментаторів, які безпосередньо ініціювали перехід від 

попарту до акціонізму в середині ХХ ст. були: А. Капроу, Р. Раушенберґ, Е. 

Ворхол, К. Ольденберґ, Дж. Дайн, В. Фостель та інші. Експериментуючи із 

засобами та формами художнього вираження, митці, поза іншим, ставили за 

мету активізувати участь публіки в репрезентаціях нового мистецтва, 

змусити глядача стати співтворцем мистецької акції. Саме у 1960-х pp. 
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функція мистецтва зі споглядальної змінюється на дієву, функціонально-

рольову, залучає в контакт глядачів. Для більшості критиків та істориків 

сучасного мистецтва, як, наприклад, для М. Кірби, початки гепенінґів слід 

шукати у творчості митців попарту на зламі 1950 — 1960-х рр. Зв’язки 

гепенінґу з попартом є надзвичайно важливими. 

Паралельно з нью-йоркським мистецтвом акціонізму відбуваються й 

перші його демонстрації в Європі. Зокрема, 1958 р. під час відкриття 

виставки-акції Іва Кляйна «Порожнеча» (Іл. 2.10) відвідувачі на вході 

отримували склянку із синім коктейлем, з яким заходили в порожнє біле 

приміщення. Процес створення роботи ставав важливішим за її зміст. У своїх 

художніх пошуках автор акцентував на «обряді, перформансі, гепенінзі та 

актах, які зафіксував у часі» [146]. Театралізуючи процес створення робіт, Ів 

Кляйн перебуває біля витоків мистецтва акціонізму. 

Упродовж 1950-х  —  1960-х рp. учасники групи «Fluxus» Й. Бойс, Нам 

Джум Пайк, Г. Брехт, Дж. Маціюнас, Дж. Кейдж, Йоко Оно, В. Фостель, М. 

Кніжак та ін. застосовували у власній творчості принципи спонтанності, 

імпровізації, використовуючи при цьому гепенінґ, вуличні дійства [223]. 

Саме Йозеф Бойс у 1960-х рp. опрацював власну концепцію першочерговості 

ідеї над об’єктом і розробив поняття соціальної скульптури, в якій процес 

творчого мислення та політичної дії був важливіший, ніж створення 

мистецького об’єкта. А В. Фостеля називають піонером європейського 

гепенінґу. 

У 1960-1980-х рр. мистецькі акції у форматі просторових конфігурацій 

часто порушують політичні, соціальні, ґендерні, екологічні та інші актуальні 

питання. Загалом, щодо процесів формування та визначення акціонізму як 

напрямку загальносвітового масштабу, можемо зазначити, що вони 

відбувалися одночасно з практичними діями митців, практикою акціонізму в 

різних часопросторових вимірах. На створення мистецьких акцій також 

впливали територіально-соціальні аспекти, які коригували впровадження 

мистецтва, зокрема, акціонізму, в різних країнах і, відповідно до цього, 
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спостерігаємо суттєві відмінності в трактуванні терміна «акціонізм» 

американськими, західноєвропейськими та українськими науковцями. 

Акціонізм як явище постмодернізму (зокрема перформанс і гепенінґ) 

має низку спільних рис із процесуальним мистецтвом модернізму (асамбляж, 

колаж, монтаж, театр, флюксус, акції дадаїстів) – це, передусім, розвиток у 

часі, провокативність, соціальність, примат дії та синтез мистецтв. Але, якщо 

модерністські акції прагнули оригінальності, намагалися винайти нову 

художню мову та були скеровані на розрив з мистецтвом минулого, то 

постмодерністські часто надихаються мистецтвом минулих епох, 

використовуючи і елементи аванґарду, класики, і давніх шаманських 

ритуалів. Основна мета – вивести мистецьке висловлювання до побутового 

рівня, до усвідомлення масами. Через симуляцію реальності, через штучні чи 

ігрові елементи митці прагнули наблизити та, зрештою, об’єднати мистецтво 

і життя. 

А оскільки постмодернізм «є відповіддю на події соціально-культурного 

порядку, викликані змінами у соціумі, економіці, науці тощо, що визначили 

собою навколишню дійсність і світовідчуття людини останньої третини ХХ 

ст.» [140, с. 193], то, природно, радикальний мистецький процес було 

спрямовано на руйнування стереотипів художнього мислення, на 

деконструкцію: використання стратегії шоку, алогічність, 

інтертекстуальність. 

Акціоністи створювали нову сутність мистецтва, руйнуючи традиційні 

уявлення і про мистецький твір, і щодо образу митця. Функцією мистецтва 

стає ґенерування смислів, через які транслюються актуальні проблеми 

суспільства, закодовані у так званих мистецьких діях [140, с. 195]. 

 

2.2. Основні напрями акціонізму та пошук виражальних засобів 

Під впливом різноманітних трансформацій коригувались функції та 

виражальні засоби мистецтва. Мистецтво постмодернізму стало живою, 

«пульсуючою» речовиною, яка захопила міський та ландшафтний простір. 
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Саме гепенінґ (від англ. Happening – випадок, подія) означив художнє 

дійство у міському середовищі, без чітко окресленого плану й концепції та з 

наперед не визначеним результатом (що й відрізняє його від перформансу). 

Гепенінґ, на відміну від перформансу, не зберігає дистанцію до глядача, а 

навпаки — намагається залучити його до акції, таким чином додаючи 

спонтанності та непередбачуваності у хід події. А, окрім того, гепенінґ  —  це 

більше провокативна акція, а не спланована, що наперед налаштована на 

активне залучення глядачів у процес. Митці гепенінґу започаткували свободу 

вираження, поведінки та глядацької заанґажованості в процес, що став 

підґрунтям розвитку нового етапу мистецтва без обмежень — і з боку 

кількості учасників, і в масштабному плані. За своєю функціональною 

специфікою саме гепенінґи є найбільш дієвою формою, яка залучає глядачів 

до його створення та активної участі в реалізації ідей художників. 

Американська художниця-феміністка Каролі Шніман у 1960-х рp. була 

активною учасницею гепенінґів і перформансів. Вона використовувала 

власне тіло як інструмент мистецького пошуку, щоб вивчити роль жіночої 

чуттєвості в контексті політичного та особистого середовища, ідейно 

опираючись на феміністичну точку зору («Радість плоті» (1964) (Іл. 2.11). 

Дж. Дайн був одним з перших учасників і популяризаторів гепенінґу. У 

гепенінґу «Автокатастрофа» (1960) (Іл. 2.12) перевдягнені учасники 

хаотично рухалися поміж глядачами, наштовхуючись один на одного під 

записаний шум моторів, звуки шин під час автоаварій. Сам автор намагався 

щось говорити, але задихався, пробував писати, але не виходило. В такий 

символічний спосіб Дж. Дайн висвітлив тему некомунікабельності та 

відсутності взаємопорозуміння між людьми, які переживають подібні 

катастрофи [97]. 

Аналіз гепенінґів від другої половини ХХ ст. показав, що американські 

та європейські митці продовжили започатковані формотворення дадаїстів та 

концептуалістів, але спрямувала їх у просторові експериментальні практики, 

що відрізнялися своєю масовістю, хаотичністю або абсурдністю. Варто 
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зазначити, що митці були зосереджені на повній імпровізації події-гепенінґу, 

які поступово входили в суспільний простір через політичні виступи, 

маніфести та акції. 1960-ті р. вносять у мистецтво гепенінґу нові засоби 

вираження, ідеї, які переросли в мультимедійні відеопокази з елементами  

театралізованих дійств. 

У 1960-х — 1970-х рp. починає розвиватись типологічно новий напрям 

сучасного мистецтва – перформанс (від анг. рerformance – вистава, гра), який 

об’єднує театр і візуальність. Це вистава, яку здійснює художник відповідно 

до заздалегідь продуманого плану та концепції, практично без слів і без 

акцентування на можливостях акторської техніки. Перформанс  —  це радше 

ритуал, аніж спектакль, і більше акція, аніж комерція. Зазвичай говорять, що 

«він відбувається, а не його виконують», — як зазначають дослідники 

термінології [40, c. 251]. Західні дослідники вбачають зародки перформансу 

в акціях футуристів, дадаїстів, сюрреалістів, у Баугаузі та Living Art’i. В 

якості протоперформансів називають і традиційні революційно-святкові 

дійства. Як жанр, перформанс кристалізувався в 1960-ті рр., збігаючись із 

протестними настроями молоді та інтелігенції в країнах Європи та Америки. 

Перформанс  —  жанр, у якому мистецтво відтворювали митець, 

учасник і глядач. Його перші прояви спостерігалися ще на початку ХХ 

століття, але, як вказує P. Ґолдберґ: «перші перформанси були скоріш 

маніфестацією, ніж практикою. Першим перформансом називають Маніфест 

футуризму Філіппо Марінетті (1909), присвячений нівелюванню класичних 

художніх і літературних цінностей. Метою перших перформансів було 

позначити присутність художника в суспільстві та змінити усталене поняття 

про публічну сферу, її призначення, — «дії, які раніше здійснювалися 

приватно, тепер здійснюються  публічно» [10, c. 39]. 

Перформансу як мистецькій практиці властива ігрова природа, наявність 

символізму та прихованих смислів, протест, провокативність, 

парадоксальність, а іноді абсурдність, характер театралізованої 
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повсякденності, що розігрує митець-перформер у публічному просторі (без 

участі глядачів). 

Мистецтво перформансу виключало сприйняття мистецького твору в 

якості предмета споживання — адже його не можна ні купити, ні продати, ні 

обміняти; на відміну від творів, виконаних із звичайних художніх матеріалів, 

воно є лише діями художника. Найбільш інтенсивний розвиток мистецтва дії 

у формі перформансу спостерігався після спаду модернізму та абстрактного 

експресіонізму. Саме в 1960-х рр. митці по-новому намагаються осмислити 

виклики сучасного світу, наслідки політичних конфліктів і воєн. 

Післявоєнний період розширює політичні та соціальні аспекти життя, 

відбувається масштабний підйом фемінізму. Р. Ґолдберг означує 1970-ті рp. 

як «початок процесу інституціоналізації перформансу та визнання його як 

належної мистецької форми — запрошення перформерів до галерей та 

музеїв, введення в освітню програму курсів про перформативне мистецтво 

тощо» [49, c. 6]. У післявоєнній Німеччині митці перформансу, зокрема Й. 

Бойс, описують цей напрямок як «акціонізм». Але цей термін також 

відображає напрямки американського «мистецтва дії» («action painting»), 

який використовував Дж. Поллок. 

На початку 1970-х рp. основний акцент у перформансі переносився 

художниками на своє тіло, яке піддавалось різним діям і тортурам. У 

перформансі «Розстріл» (1971) (Іл. 2.13) Кріс Берден стояв біля стіни, а 

товариш з певної відстані стріляв йому в руку з гвинтівки. Виконання 

відбувалось перед невеликою кількістю людей в приміщенні галереї та 

задокументовувалось на відео. «У цей момент я був скульптурою», — сказав 

згодом К. Берден. Шокують і інші перформанси, де автор випробовує власне 

тіло («Five Day Locker Piece»(1971), «Оксамитова вода» (1974), «Оціпенілий» 

(1974), «Приречений» (1975) та виводить глядачів із зони комфорту, 

нагадуючи про реальний біль. 

Драматичними і небезпечними були виступи Марини Абрамович, які 

втілювали реакцію автора на диктатуру в Югославії. Її перші перформанси 



61 

 

були більше зосереджені на звукових інсталяціях, але з часом вона почала 

вводити власне тіло в акцію, піддавала його емоційним і фізичним тортурам. 

У «Ритмі 10» (1973) М. Абрамович використовувала 20 ножів, які швидко 

вдаряла між пальцями руки і змінювала ніж після кожного потрапляння по 

шкірі (Іл. 2.14). Мистецтво М. Абрамович — як жертовний обряд, виконаний 

перед глядачами. Основні теми її мистецтва  —  це довіра, витривалість, 

очищення та виснаження. 

 У перформансі «Ритм 0» (1974) (Іл. 2.15) глядачі могли 

використовувати будь-який із 72-х об’єктів на її тілі. Протягом 6-годинного 

перформансу одні учасники намагалися завдати болю, а інші — захистити 

[216]. Перформанс «Ритм 5» (1974) (Іл.2.16) завершився ще неприємніше. 

Авторка лягла у підпалену дерев’яну форму зірки — символ окультизму та 

комунізму в Югославії — та знепритомніла, надихавшись диму. Темі війни в 

рідній Югославії присвячено чимало акцій М. Абрамович («Очищення 

дзеркала» (1995), «Балканське бароко» (1997) (Іл. 2.17). Через дослідження 

власних можливостей авторка провокує глядачів до вивільнення негативних 

емоцій, переживань, самопізнання. 

На особливу увагу заслуговують індивідуальні виступи перформерки, в 

яких її тіло перебувало на межі між життям і смертю. Через присутність 

фізичної загрози вона досліджує можливості волі та тіла. У перформансі 

«Дім з виглядом на океан» (2002) (Іл. 2.18) М. Абрамович упродовж 12 днів 

перебувала всередині макета трикімнатного будинку в галереї на очах 

публіки.  2010 року реалізувала співзвучну до попередньої акцію «В 

присутності митця» (Іл. 2.19), де М. Абрамович «…сиділа протягом кількох 

діб у МОМА, не рухаючись, і дозволила 750 000 відвідувачам подивитись 

собі в очі, й багато, багато іншого» [217]. Того самого року художниця 

створила інститут МАІ (Інститут Марини Абрамович), де студенти 

проходять семінари «Очищення будинку» за авторським «методом 

Абрамович» [217]. Майстерклас для українських митців авторка провела в 



62 

 

2018 р. Перформанс, на її думку, сприяє «повному внутрішньому 

перезавантаженню». 

У період між 1976-1988 рp. М. Абрамович співпрацює з німецьким 

художником Улаєм. Їхні спільні роботи досліджували категорії розуму та 

тіла, природи і культури, стосунки між чоловіком і жінкою. Перформанс 

«Відпочинок енергії» (1980) показав крихкість лінії між життям і смертю та 

силу довіри між людьми. На відстань витягнутої руки Улай навів стрілу 

натягнутого лука біля серця художниці, а серцебиття героїв передавалося 

через мікрофони (Іл. 2.20). 

Яскраве демонстрування ґендерних відносин маніфестувалося в акції 

Валі Експорт «Із досьє собачого життя» (1968) (Іл. 2.21). Експорт 

прогулювалася містом разом з художником Петером Вайбелем, немов із 

собакою на повідку. Це не тільки зображення гри відносин між 

протилежними статями, а й рабське становище посередності. Ще гостріше 

проблему гноблення людської природи соціально прийнятими нормами 

поведінки порушує О. Кулик у циклі акцій (1994) (Іл. 2.22), де він 

роздягнений і в нашийнику поводиться цілком як тварина, гавкає та нападає 

на глядачів. Відому її акцію «Генітальна паніка» (1969) (Іл. 2.23), коли 

авторка проходила по кінотеатру в штанях із діркою на геніталіях, з 

автоматом у руках поміж спантеличених глядачів, повторнна 2005 р. М. 

Абрамович. 

 1964 року відбувся перформанс Йоко Оно «Відріж кусок» (Іл. 2.24). 

Глядачі могли відрізати шматок сукні мисткині, яка сиділа посередині залу. 

У акції «Кліпання» (1966) (Іл. 2.25) авторка зосередилась на простих 

повтореннях і послідовності руху ока. Акції Йоко Оно доходили до межі 

людської витривалості та передбачали «наругу» над власним тілом. Загалом, 

і акції Йоко Оно в Нью-Йорку, і французький перформер Бен Вотье, що 

тиждень просидів у вітрині однієї з лондонських галерей, і криваві 

перформанси віденських акціоністів реалізовувалися в той самий період. Усі 

вони свідчили про те, що постулати модерністської теорії піддаються 
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радикальному перегляду, а бурхливі процеси і битви, що приходять у 

культуру ззовні, мусять бути почутими й розглянутими. 

Одним з перших європейських перформерів був учасник «Флюксусу» 

Йозеф Бойс. У перформансі «Сибірська симфонія» (1963) (Іл. 2.26) 

використано мертвого зайця, дошки, палиці, трикутники з жиру та войлоку, а 

музичним супроводом була гра автора на фортепіано [223, c. 566-567]. Автор 

реалізував низку політичних перформансів як протести проти війни у 

В’єтнамі («Як пояснити картини мертвому зайцеві» (1965), «Акція мертвої 

миші. Відособлена частина» (1970). Загалом, Й. Бойс трактував власне 

мистецтво, як шаманське дійство, що балансує між життям та смертю. 

Безперечним лідером семантично-театральних пошуків 1960-х рр. був 

Роберт Вітман, який розгортав свої мистецькі акції, синтезуючи образ, звук і 

відеопроєкції. Під час створення серії подій «9 Evenings: Theater and 

Engineering» (1966) він співпрацював із 30-ма інженерами та вченими, 

експериментуючи в  точці дотику мистецтва та науки. 

Перформер Віто Аккончі  1969 р. реалізував перформанс «Стеження» 

(Іл. 2.27), який тривав 23 дні. Розпочиналась дія на вулиці, коли він обирав 

будь-яку людину, за якою починав іти слідом. Акція завершувалася лише 

тоді, коли незнайомець заходив у будівлю. Усі дії фіксувалися на 

фотокамеру. 

Мультимедійні дійства Лорі Андерсон зараховують до цифрових 

перформансів. У них вона часто задіювала поетичні форми та складні 

міждисциплінарні техніки. Всі роботи Андерсон демонструють певну 

винахідливість: перформери ставали екранами (1975), підсилювачі звуку 

розміщували в роті (1978), створювали аудіоокуляри (1979) чи окуляри-фари, 

які в 1983 р. сконструювали інженери, а 1985 р. вона використовувала світло 

в роті та в руках [223, c. 570-571]. 

У 1960-х роках важливе місце в мистецтві посіла інсталяція, яка 

розвинулась із концептуальних пошуків аванґарду та новаторських течій: 

абстракціонізму, кубізму, дадаїзму, конструктивізму, футуризму, 
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сюрреалізму та ін. У 1970-х р. інсталяційні форми стали неодмінною 

складовою перформативного дійства в світовому масштабі. Найголовнішим 

елементом у інсталяції є «семантично насичений» простір між речами, які 

найчастіше мають позахудожнє (побутове або індустріальне) походження 

(редімейди). Автори інсталяцій підкреслюють семантичну та емоційну 

забарвленість кожної з речей, з яких складається твір, та комбінують їхні 

контексти» [40, c. 133]. 

Перші інсталяції були тісно пов’язані з об’єктом і редімейдом, 

наприклад, «Велосипедне колесо» (1913), «Фонтан» (1917) М. Дюшана, 

проуни Eль Лисицького чи «Просторове секредовище» Л. Фонтани (1949). 

Зокрема, останньому належить збірка «Асамбляж, енвайронмент і гепенінґ» 

(1966), яка мала великий вплив на розвиток, поширення та розуміння 

акціонізму. 

На початку 1960-х рр. інсталяції все більше набувають концептуального 

характеру (Е. Кінхольц, К. Олденбурґ, Т. Весельман, К. Швіттерс) або 

активно поєднуються з перформансом (Й. Бойс, М. Пістолетто, Я. Кунеліс). 

Одним із засновників інсталяції вважається американський художник 

Едвард Кінхольц. У своїх масштабних інсталяціях він часто відтворює 

простір за реальним призначенням,  —  як от бордель («Роксі», 1960-1961) чи 

бар («Забігайлівка», 1964), наповнюючи його манекенами, опудалами, 

великою кількістю предметів і додаючи відповідні звуки. 

Інсталяції та акції Мікеланджело Пістолетто інспіровані ідеями Арте 

Повера: серія його «Дзеркальних картин» (1961-1962 рp.) (Іл. 2.28) полягала 

у віддзеркаленні глядачів і навколишнього простору, утворюючи нову 

перспективу, «в якій глядачі опинялись в одному просторі із 

відображувальним предметом» [22]. Надалі автор часто використовує 

елементи інтер’єру та поверхню дзеркал у власних інсталяціях («Лабіринт 

електронної Гранде Паццо» (1969, 2010), «Книжкова шафа» (1976), «Ліжко» 

(1976), «Двері» (1976). А перформанс «Газетна куля» (1967) – це 

інтерактивна скульптура, яку глядачі котять вулицями міста. 
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Італійський художник Яніс Кунеліс наприкінці 1960-х використовував 

живих тварин як елементи у своїх роботах (наприклад, «11 живих коней» в 

білому просторі галереї (Іл. 2.  29), вогонь, землю, золото та предмети 

побуту. Автор переконаний, що в такий спосіб його мистецтво «дихає». 

Одним з найрізноплановіших митців 1960-х р. був Брюс Науман. У 

роботі використовував засади концептуалізму, мінімалізму, мистецтва 

перформансу та відеоарту, в яких здебільшого створював ситуації, що 

дезорінтували глядачів. Тіло  як об’єкт скульптури поєднується з 

навколишніми предметами, середовищем і досліджує взаємозв’язок між 

скульптурними об’єктами та глядачами. Впродовж 1960 — 1970-х рр. 

перформанси Б. Наумана ставали засобами для впливу на фізичні та емоційні 

реакції глядачів. Замкнуті просторові проєкти викликають клаустрофобію у 

глядачів, дезорієнтують і лякають («Мінливий світлий коридор з кімнатами» 

(1971) (Іл. 2.30), «Коридор Ніка Вальдера» (1970, 1971) (Іл. 2.31), «Коридор з 

дзеркалом і білою підсвіткою» (1971 р.) (Іл. 2.32) [258]. 

Концепція «ампакетажа» (empaquetage — упаковка) належить 

художникам Христо Явашеву (Христо) та Жанні-Клод де Жиєбон,  полягала 

в обгортанні предметів, об’єктів та архітектури в різні матеріали: тканину, 

пластик і папір.  Презентація ідеї триває від моменту отримання дозволу на її 

реалізацію і аж до фінального моменту, коли все розпаковується і 

повертається до початкової стадії. Перші загорнуті об’єкти «Wrapped Vespa», 

«Wrapped Can» (1958), «Wrapped Cans» (1958–1959), «Wrapped Bottle» (1958), 

а у 1958-1960 рp. — перші загорнуті банки та бочки переросли в більш 

масштабні просторові акції. Запаковані митцями сходи, поручні, вікна та 

ін.(1969); острови, будівлі чи пагорби впродовж наступних років 

перетворювалися для глядачів на масштабне видовищне мистецтво з 

процесом певної дії, а саме — пакування. 

Від 1970-х рp. у створенні інсталяцій домінували структурно-

конструктивні методи з використанням простих геометричних форм, що 

створювалися подекуди до 1990-х рp. як естетично-просторові місця для 
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глядачів. У наступні періоди митці об’єднували в інсталяціях відеопроекції, 

звукові та візуальні ефекти, задіювали природні явища середовища (туман, 

вода, повітря, струм та ін.), що сприяли примноженню візуально-звукових 

напружень у глядачів та створювали момент шоку. Такий принцип побудови 

інсталяцій спричинив до «виходу» його за межі галерей, вніс зміни у 

використання готових редімейдів-об’єктів, які були складовими елементами 

інсталяцій до 2000-х рp., почався період нових масштабних, ландшафтно-

просторових форм, що реалізовувалися в навколишньому середовищі та 

ділили межу з лендартом.   

Терміном «лендарт» позначають твори митців (артефакти або акції),  

створені в природному середовищі, за умови, що останнє складає в них 

вагому семантичну та структурно-композиційну частину. Сам напрям виник 

у кінці 1960-х рp. в США та в Європі на початку 1970-х рр. як різновид 

енвайронменту. «Тотожність енвайронменту та лендарту підкреслювали, 

наприклад, Даніель Бюррен, Дуґлас Ґюблер. Проте вже на початку 1970-х рр. 

митці лендарту стверджували, що не мають нічого спільного з міським або 

техногенним середовищем. Енвайронмент у природі слід називати винятково 

лендартом (Міхаель Ґейзер, Роберт Смітсон, Роберт Морріс та ін.)», — 

зазначає Г. Вишеславський [40, c.170]. 

Домінантним контекстом творів лендарту було природне середовище, 

куди митці інтегрували свої твори з галерей у простір навкологалерейний для 

реалізації, пошуку, експериментів і створення енвайронментів, часто 

задіювали лендарт у своїх перформансах і гепенінґах. Так, поодинокі дії із 

землею як мистецьким засобом зустрічаємо в Й. Бойса при створенні акції 

«700 дубів» (1982) (Іл. 2.33), перформенсах К. Шірага «Боротьба бруду» 

(1955) та «Будь ласка, заходьте» (1955) (Іл. 2.34). В останньому було 

розставлено дев’ять червоних стовбурів дерев у формі конуса, у центрі якого 

стояв автор  та агресивно наносив удари сокирою по дереву [219]. 

Лендарт — акція Роберта Смітсона «Спіральна пристань» (1970) — це 

насипна ґрунтова дорога, яка починалася на березі Великого Соляного озера, 
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поступово заглиблювалась у воду та закручувалась проти годинникової 

стрілки по спіралі (Іл. 2.35). Лендарти «Розірване коло» (Іл. 2.36) та 

«Спіральна гора» (Іл. 2.37) були створені в 1971 р. на закинутому піщаному 

кар’єрному озері та з часом зруйновані втручанням людини й природними 

процесами. Таким чином, у роботах Р. Смітсона присутня ідея «ентропії», 

деградації та розладу системи, які часто зустрічаються в природі. 

Британський аванґардист Річард Лонґ у своїх мистецьких пошуках 

поєднував прості концептуально-геометричні форми лендарту, створені 

людиною в природному середовищі. Впродовж 1960-х р. Р. Лонґ реалізував 

низку мінімалістичних акцій, в яких головним є процес дії: протоптав 

кроками ледь помітну чорно-білу хвилеподібну лінію в снігу на чорній землі 

«Слід сніжки» (1964) (Іл. 2.38), «Протоптана лінія» (1967) (Іл. 2.39); витискав 

коло на траві «Круг на дерені» (1966) (Іл. 2.40.); вирізав Х-подібну форму на 

галявині з квітів і трави (1968) (Іл. 2.41). Митець надавав великого значення 

сліду: «Топтання на місці, яке залишає по собі масу слідів, дає змогу відчути 

форму земної поверхні. Мене дедалі більше захоплює ідея використання 

процесу ходіння для висловлення своїх думок про землю, мистецтво і самий 

піший рух. Адже мистецтво здатне знайти своє втілення і в камені, і в кроці» 

[104]. 

Серед «першопрохідців» у лендарті також Майкл Ґейзер, Деніс 

Оппенгейм, які від кінця 1960-х формували новий екологічний мистецький 

рух і використовували землю як основне середовище та матеріал. Роботи 

здебільшого фіксувалися на фото та швидко руйнувалися. Лендарт завжди 

більше чи менше накладався на природний ландшафт. Такою була і лендарт 

інсталяція Христо і Жанни-Клод «Бігучий паркан» (1976) (художники на 14 

днів розділили місцеву територію білим парканом з нейлону на металевих 

опорах, що простягався на 39,4 км, а висотою 5,5 м (Іл. 2.42), а також 

«Запаковане узбережжя» (1969), «Завіса над долиною» (1972) та «Оточені 

острови» (1983). 
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Аналізуючи роботи, зазначимо, що, безумовно, особливе місце в 

лендарті посідає перформативне дійство митців, яке вони здійснюють, 

виконуючи масштабні конструктивні роботи, або коли спостерігаються їх 

мінімальні дії під час простих повсякденних рухів, як, наприклад, ходіння. 

Для митця характерне прагнення перетворювати навколишнє середовище на 

мистецький твір. Навіть якщо всі розуміють, що Творця не перевершити, 

сучасний художник всіляко прагне кинути виклик природі, змінювати 

масштабно, планетарно, а, головне, вражаюче. 

З викладеного матеріалу бачимо, що лендарт відображає певну динаміку 

щодо світових мистецьких тенденцій від 1960-х р. і до сьогодні. Такі 

практики показують, як митці утворюють зовсім нові зразки візуального 

симбіозу між соціальною скульптурою, лендартом та індустрією. 

У другій половині ХХ ст. художники захопилися зовсім новим щодо 

попередніх аванґардних експериментів мистецьким дослідженням власного 

тіла у формі «бодіарту». З’явилася тенденція до практикування східних 

релігійних практик, які вчили володіти тілом, думками та емоціями, шукати 

гармонію тіла. Використовуючи ці практики в мистецькому контексті через 

процес самозаглиблення і з метою самовдосконалення, тіло митця 

перетворювалося на виставковий об’єкт, що відчував біль, шок та інші стани, 

що з’являлися під час створення психологічного та фізичного стану 

медитації. 

Термін «бодіарт» (з англ. «мистецтво тіла») розкриває специфіку 

функціонування людського тіла в типологічних проявах акціонізму. Виник 

як напрямок сучасного мистецтва в другій половині 1960-х рp., а в 1970-х рp. 

уже активно розвивався у рамках мінімалізму, концептуалізму в Європі та 

США. Важливою особливістю бодіарту є його спорідненість з іншими 

формами постмодернізму, синтез із перформансом, лендартом, інсталяцією, 

відеоартом. Людське тіло в акціонізмі набуває статусу семіотичного 

елементу, виступаючи власне об’єктом художнього твору, що пропонує  

абсолютно іншу форму взаємодії через мистецтво [140, с. 198]. 
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Щодо перших, безпосередньо особистих досліджень з тілом як 

зображальним засобом і матеріалом перед публікою вказують на «живопис 

дії» Дж. Поллока (1950-ті). Це зображальний метод  як форма 

«американської жестикулярності» [26, c. 390]. У роботах митця основна 

увага зосереджувалася на процесі творення, який був важливіший, ніж 

кінцевий «продукт»: у «живописі дії» акт починає домінувати над 

живописом. Дж. Поллок писав: «Мій живопис ніяк не пов’язаний з 

мольбертом... Я волію краще прибити полотно до стіни чи підлоги... Я 

відчуваю себе ближчим до живопису, його частиною, я можу ходити навколо 

нього, працювати з чотирьох сторін і буквально бути всередині нього» [244, 

c. 48]. Манера жестикуляції, фізичні та психологічні переживання  Дж. 

Поллока під час акту живопису мали великий вплив на інші форми 

акціонізму. 

У 1960-х рp. в Австрії група художників започаткувала радикальний 

мистецький рух «віденський акціонізм», який відрізнявся від усіх наявних 

форм акціонізму своєю провокативністю та жорстокістю. «Практика їх 

постановочних акцій, розрахованих на аудиторію, в дечому нагадує 

«Флюксус», але дії віденських акціоністів помітно відрізняли 

деструктивність і насильство, частота використаних в акціях оголеного тіла, 

крові, екскрементів, туш тварин тощо» [56, c. 335]. Віденські акціоністи під 

час проведення ритуалів перформансу використовували жертовних тварин, 

завдавали собі тілесних пошкоджень і демонстрували тваринні інстинкти, 

начебто «придушені» суспільством. Серед учасників: Герман Нітш, Отто 

Мюль, Адольф Фронер та ін. Найбільшим натхненником та ідеологом руху 

вважався Герман Нітш, який описував власну творчість як «естетичну форму 

молитви» [7, c. 336]. Спільна радикальна акція «Дія, кров, орган» (1962)  

проголошений маніфест мали охарактеризувати їхню діяльність. Митці 

замурували себе на три дні в майстерні з частинами мертвих тварин і 

створили абстрактні заплямовані полотна (Г. Нітш), об’єкти-монтажі (А. 
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Фронер), скульптури зі сміття (О. Мюль). Усе було запропоновано до огляду 

в шокуючій експозиції [225]. 

Процес перетворення живого тіла на об’єкт маніпуляцій здатний 

викликати філософсько-естетичний шок, що поглиблюється дослідженням 

граничних екзистенційних ситуацій, спричиненням болю чи каліцтва. Тема 

тілесності та самонасильства може втілюватися в подряпинах  

(Д. Оппенгейм), порізах (Л. Смідт, М. Абрамович, Дж. Пан, Р. Ейті), укусах 

(В. Акончі), татуюваннях (Валі Експорт, М. Кобл), прошиваннях  

(П. Павленський, Р. Ейті, Д. Войнарович), вживлення чужорідних предметів 

(ОРЛАН, Я. Чжичао), розпинання (Г. Нітш). 

Бодіарт стає ще одним способом самовираження людини. Навіть 

татуювання, яке є одним із чинників, зокрема, й культурної чи політичної 

соціалізації особистості, часто виступає ідентифікацією митця [66, c. 197]. 

Нанесення на тіло знаків стає невербальною мовою, іншим способом 

соціальної комунікації та привернення уваги. 

В активного учасника віденського руху Рудольфа Шварцкоглера 

зустрічаємо провокативні та екстремальні експерименти з тілом, тушами 

тварин та об’єктами. П’ять акцій під нумерацією від «ғ2» до «ғ6» 

упродовж 1965 р. (Іл. 2.43) відображали руйнування об’єкта — тіла автора, 

яке обмотували бинтами та перетворювали на мумію. Художник здійснював 

шаманські рухи з рибами; проводив маніпуляції з ін’єкціями рідин, що 

подекуди витікали з-під перев’язки. Загальне напруження підсилювалося 

контрастним освітленням, яке автор використовував у просторі. Художник 

зазначає, що сформувався під впливом «філософії, індійського містицизму, 

Малевича та супрематизму» [268]. 

Моторошні дії з м’ясом та кров’ю проводила Каролі Шніман. Основна 

ідея, яку вона розкривала в своїх перформансах, — це звільнення «себе» від 

гнітючих соціальних умов і обмежень. Здебільшого, авторка 

використовувала власне тіло, щоби виразити та підкреслити жіночу 

сексуальність (Іл. 2. 44) . 
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Тема фемінізму та соціального статусу жінок наскрізь пронизує 

творчість Ханни Вільке. У фотодокументації «SOS» (1974, 1975) (Іл. 2.45)  

поєдналися її мініскульптури з жувальних гумок у формі вульв власне тіло. 

Учасниками акції могли ставати і глядачі, які мали розжувати жуйки. У 

такий спосіб відображалася боротьба з стереотипами, вузьке трактування 

жінок чоловіками та суспільством загалом. 

Кидала виклик об’єктивації жіночого тіла й інша перформерка — Валі 

Експорт. Її мистецькі пошуки були спрямовані на взаємозв’язок політики та 

особистої ідентифікації. Як і більшість віденських акціоністів, авторка 

заперечувала суспільно-репресивні норми життя через конфронтанційні, 

здійснювала агресивні та одночасно шокуючі форми перформансу. 1970 року 

Валі Експорт продемонструвала татуювання на нозі у вигляді підв’язки до 

панчохи, що асоціюється з надмірною фетишизацією жіночої білизни та 

загалом об’єктивації жіночого тіла (Іл. 2.46) А через публічний показ 

татуювання стає символом звільнення від одягу, що пригнічує сексуальність. 

Її шкіра стає матеріалом для написання повідомлень. Це перше татуювання, 

що трактується як твір мистецтва. 

Перформерка Марі Кобл презентує акцію «Маркер» (2008) на вулиці 

Мадрида (Іл. 2.47), де кожен охочий міг зробити напис на тілі художниці. 12-

ти годинна акція «Нотатка для себе» (2005) та 16-ти годинна акція 

«Кривавий сценарій» (2008) полягали в нанесенні татуювань на тілі 

художниці та зняття відбитків крові, що виступала. 

Окрім перетворень і знущань над власним тілом, художників цікавить 

тема смерті. Так, Р. Шварцкоглер задокументував повільне самогубство 

(1960-ті); документацію розкладання власного тіла внаслідок лімфоми 

презентувала постмертно Ханна Вільке («Intra Venus», 1993). 

Інший приклад з використанням власного тіла зустрічаємо у 

французької художниці ОРЛАН, яка змінює його засобами пластичних 

операцій. 1992 року мисткиня опублікувала «Маніфест тілесного мистецтва» 

і оголосила власне тіло «зміненим редімейдом». Проєкт «Преображення 
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Святої Орлан», реалізований впродовж 1990-1993 рp., складався з дев’яти 

пластичних операцій. Відбувався у вигляді перформансу, фото та відео, які 

транслювалися в музеях і центрах сучасного мистецтва. ОРЛАН змінювала 

риси обличчя, орієнтуючись на канони жіночої краси в картинах майстрів 

європейського живопису (Ботічеллі, Гойї, Моро та ін.). Останнім «штрихом» 

у завершенні ґрандіозного проєкту, пов’язаного з пластичними операціями 

на власному тілі впродовж життя, мала стати його муміфікація для колекції 

музею (Іл. 2.48). 

Відтак, ми можемо поділити напрямок бодіарту на три великі групи: 

тіло в якості матеріалу дії (перформанси, гепенінґи), тіло як зображальний 

матеріал (відеоарт, відеоінсталяція) і тіло як «жива скульптура». Лише 

виконавець у процесі акції може чітко відслідкувати дуже тонку межу, яка 

розділяє, наприклад, бодіарт від перформансу. 

Очевидно, що специфіка взаємозалежності бодіарту та перформансу 

потребує окремого повномасштабного наукового дослідження, зокрема за 

типологічною характеристикою відмінностей та спорідненості в контексті 

реалізованих ідей акціонізму. 

Сьогодні актуальними стали такі типологічні форми акціонізму —  

відеоперформанс, відеоінсталяція, інтерактивна інсталяція та інтернетарт, 

розвивається медіаарт, різні форми медіапрезентацій, що утворилися в 

результаті технологічного розвитку та урбанізації середовища та в яких 

митці поєднали специфіку ІТ-комунікації, віртуального простору та 

медіазасобів, що вплинули на переосмислення  простору і часу в сучасному 

мистецтві.   

 

Висновки до розділу 2 

 

Мистецтво ХХ ст. пройшло через низку міждисциплінарних пошуків і 

трансформацій, набуло швидких темпів реалізації ідей в просторі та часі, 

залучаючи до сфери формування твору не лише самих авторів, а й глядачів, 

які могли експериментувати та змінювати задуми митців безпосередньо під 
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час проведення акції. Впродовж усього століття альтернативне, неформальне 

мистецтво проходило різні етапи розвитку, починаючи свій шлях від 

футуризму, дадаїзму та попарту, які  зробили вагомий внесок у становлення 

акціонізму в 1960 — 1980-х рp. 

Фактично, перші ознаки акціонізму можемо простежувати від початку 

ХХ ст. в аванґардному мистецтві футуризму та дадаїзму, які створили 

унікальне бачення нового мистецтва, метод комбінування двовимірного 

площинного живопису в поєднанні з тривимірними об’єктами та звуковими 

елементами спонукав глядачів до мінімальних дій та уяви. 

У 1920 — 1940-х рp. митці перейшли від скульптурних об’єктів до 

об’єктів інсталяцій в просторі (К. Швіттерс, Eль Лисицький, Л. Фонтана), до 

перших концептуальних акцій у 1950-х рр. з музикою (Дж. Кейдж), 

ритуалами («Гутаї»), психологічним та соціальним контекстом (Х. Явашев 

(Христо), П. Мандзоні, В. Фостель, Й. Бойс, Н. Дж. Пайк, Й. Оно). 

Митці вважали гепенінґи продовженням життя, порушували актуальні 

теми некомунікабельності та відсутності взаєморозуміння в період 1950-х рp. 

А телебачення та засоби візуальної комунікації особливим чином впливають 

на розвиток і поширення акціонізму, стають необхідним їх елементом. 

Перформанс 1960-х — 1970-х рp. тематично перегукувався з гепенінґом, 

також зосереджувався на вивченні людського тіла, дослідженні його 

можливостей і часто згадувався в мистецтвознавстві як «мистецтво тіла». 

Часто виступи були жорстокими, зачіпали ідеї мучеництва, жертовного 

обряду, нагадували про реальний біль, досліджували межі фізичної 

витривалості (К. Берден, В. Аккончі, М. Абрамович, Улай). Стають 

поширеними феміністичні перформанси, в яких мисткині використовували 

власне тіло (К. Шніман, В. Експорт, М. Абрамович та Орлан). Аналіз 

американських та європейських перформансів показав, що в 1970-х р. митці 

все більше зосереджувалися над експериментами з тілом, яке було 

пластичним матеріалом з фізичними можливостями, що протистояло страху, 

болю, шоку та іншим чинникам. 
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У сучасному дискурсі «акціонізм» є часто новою тактикою художників 

як мистецтво протесту у відповідь на активні дії органів влади та пасивність 

суспільства. Через форму інсталяцій, перформансів, симпозіумів митці 

вибудовують візуальну форму діалогу із суспільством, осмислено та глибоко 

реагуючи на гостросоціальні теми (стереотипи, насилля, війна, соціальна 

несправедливість, екологія, корупція, свобода слова тощо). Акціонізм, таким 

чином, стає не лише способом вираження думок та ідей, але й шляхом їх 

формування. 

Загалом, сучасне мистецтво перебуває в постійному процесі розвитку, 

що відбувається в контексті соціокультурних, політичних, ґендерних, 

психологічних, технологічних змін. Дослідження основних мистецьких 

джерел акціонізму в світовому вимірі є важливим для подальшого вивчення 

українського сучасного мистецтва акціонізму. 

Сьогодні акціонізм перебуває у фокусі мистецької уваги, постійно 

змінюючись і набуваючи нових рис, але зберігаючи установку на діалог з 

глядачем, безпосереднє його співпереживання та спільність естетичного 

досвіду. 

 

  



75 

 

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АКЦІОНІЗМУ В 

УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 

 

3.1 Передумови появи перформативних практик в українському 

мистецтві 

Українське мистецтво 1950-х рр. у нашому дослідженні розглянуто з 

позиції змін, що відбувалися в той час. Можемо зазначити, що в історичному 

плані це був важливий етап, який став підґрунтям для сучасного мистецтва, 

зокрема акціонізму. Митці початку ХХ ст. заклали низку філософсько-

теоретиних напрямків аванґарду, що сприяло створенню нових 

альтернативних поглядів на створення мистецтва та роль митця в суспільстві. 

Аналізу заслуговує творчість, в  якій митці досліджували питання взаємодії 

між глядачами, кольором, формою та простором. Художні та теоретичні 

пошуки українських митців аванґарду складають не менш важливий елемент 

світового культурного процесу. Характерно, що їхня творчість вирізнялася 

новаторською мистецькою позицією та філософським світоглядом. 

Спадщина аванґарду є настільки різноманітною та революційною, що 

слугуватиме джерелом натхнення не одному поколінню митців. Природно, 

що в умовах соцреалізму, цензури та обмеженого інформаційного доступу, 

митці поверталися до аванґарду із захватом, з бажанням наслідувати, тим 

паче, що інтерес всіляко підживлювався суворою забороною цього 

мистецтва. Хай не широковідомий загалу, але аванґард давав митцям вже 

переосмислені можливості форм (супрематизм, конструктивізм), можливості 

живописних елементів (футуризм, абстракціонізм), кольору та світла 

(спектралізм, променизм). Аванґардна сценографія відкривала нечувані 

можливості втілення візуального мистецтва на сцені (О. Екстер, В. Меллер, 

О. Хвостенко-Хвостов), експериментальна режисура досягла світового рівня 

(кінематограф О. Довженка, «синтетичний театр» О. Курбаса), футуристична 

поезія розширила бачення мови та тексту (панфутуризм М. Семенка). 
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Витоки постмодернізму, так чи інакше, сягають мистецтва аванґарду, 

адже супрематисти, конструктивісти, сюрреалісти, дадаїсти, футуристи 

остаточно заперечили всяку образність у мистецтві, користувалися або 

чистою формою, або ідеєю, утім уже не покладалися на фарбу та полотно як 

основні живописні засоби. Такі суспільні ідеали як закон, порядок традиційні 

системи цінностей не витримують перевірки часом, відкидаються і 

втрачають будь-який сенс. З’являються маніфести, демонстраційне, епатажне 

заперечення попередніх естетичних категорій, зокрема мімезису. 

Спостерігається руйнування традиційних мистецьких форм та синтез 

мистецтв, який у той час проявився чи не найактивніше в театрі. О. Ременяка 

«першим українським об’єкто-перформансом» називає акцію 1914 року, коли 

група митців – В. Каменський, В. Маяковський і Д. Бурлюк — у Києві в 

міському театрі підвісили догори дриґом рояль. «Рояль висить тому, що я на 

ньому грати не буду», — така репліка В. Маяковського викликала у публіки 

бурхливу реакцію» [142, с.197]. Така подача виглядає ще революційніше, 

аніж акція «4:33» Дж. Кейджа. 

Бунтарство та епатажність були, фактично, програмними для аванґарду. 

Митці прагнули активно впливати на маси, шокувати та змушувати 

відмовлятися від звичного та застарілого. Перші абстрактні картини уже 

провокують інтелектуальну співучасть глядача та будять його світовідчуття, 

мислення. Чи не найбільш революційним і спрямованим на майбутнє 

напрямом був (в Україні, зокрема) футуризм. 1912 року (разом з О. Кручених 

і В. Маяковським) Д. Бурлюк опубліковує маніфест «Ляпас громадському 

смаку», де зухвало вимагає забути про все застаріле, про глузд і правила. 

Вони читають лекції, виступають перед публікою, створюючи епатажні 

образи, використовуючи так званий «футуристичний грим» (Іл. 3.1.1). 

Володимир Татлін 1914 p. створює перші контррельєфи з різноманітних 

предметів і матеріалів, що контрастують за кольором, формою та фактурою. 

Дослідницький характер ідеї, що ґрунтувалася на пошуку та зміні 

форми, сповідував К. Малевич. Його думки були сфокусовані навколо 
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світогляду, що сформував теорію супрематизму, що лягла в основу його 

мистецької практики. Мистецькі погляди К. Малевича суттєво вплинули на 

творчість Ель Лисицького, для якого супрематизм став філософією та 

основою його знакової системи. 

Про експериментальні пошуки О. Архипенка дізнаємося з його описів, 

що стосувалися колажів, але досліджували питання, які проявлялися 

найяскравіше потім у новітніх мистецьких формах, наприклад, у інсталяціях: 

«Корисним і ефективним є застосування матеріалів з різних, зазделегідь 

виготовлених елементів, таких як екран, пластик, фанера з різними 

фактурами та ін.» [208, с. 115]. У творчих пошуках художника в 1910-х pp. 

бачимо новаторський підхід до виконання творів з уведенням у живописну 

поверхню чи рельєфну форму чужорідних матеріалів і синтез в одній роботі 

полотна, дерева, листового матеріалу, фарби, картону, гіпсу, дроту, скла 

(«Жіночий портрет», 1914, «Купальщиця» 1915). 

Попри експерименти та спроби О. Архипенка, які «випереджали час і 

нерідко породжували непередбачувану суспільну реакцію»,  художник 

пробує використовувати у своїх композиціях ще один неочікуваний засіб 

виразності — кінетизм. Орест Голубець зазначає: «Складний механічний 

пристрій, названий «Архипентурою», був експонований на персональній 

виставці художника у галереї Андерсона в Нью-Йорку 1928 року, … 

залишився до кінця не зрозумілим, але справив значний вплив на майбутній 

розвиток мистецтва» [53, с. 55].
. 
За допомогою механізму та руху кольорових 

стрічок митець створював різні композиції. Це був «Спеціальний механічний 

апарат, що уможливлював передавання руху, — зазначає Р. Яців. — Не 

сюжет, а зміни стають суттю й першоджерелом цього винаходу» [212]. 

Від консервативності академічної традиції дуже швидко звільнявся 

театр. У сценографії аванґарду колаж займав чи не найпомітніше місце. Його 

можливостями цікавилися О. Хвостенко-Хвостов, А. Петрицький, В. 

Єрмилов, О. Екстер, Б. Косарєв. У синтетичних композиціях В. Єрмилова 

бачимо, що його «приваблював блиск металу, прозорість скла, тепла 
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волокнистість поверхні дерева, вагомість круглої таці і пишна плоть свіжого 

хліба» [106, с. 128] («Горілка, хліб, ніж, сірники» (1921), «Хліб, тарілка, ніж» 

(1909).   

Варто згадати і про митців-модерністів, мистецькі новації яких 

випереджали час. Вони пропагували активну позицію та особливу поведінку 

митця, який мав неодмінно вирізнятися в соціумі. Зазначимо, що таким 

провокаційним характером відзначалися представники наприклад, 

сюрреалізму та дадаїзму. Їхні дії, здебільшого дивакуваті, сприймались як 

видовища, що привертали увагу громадськості. Підтвердження цього 

знаходимо і в дослідженні Т. Боднарук, яка зазначає: «В цей час з’являються 

прихильники різних художніх шкіл, які «грають у майстра». Але 

першочерговим завданням художників залишається збереження «ігрової 

атмосфери». Образ «homo ludens» (Іл. 3.1.2) реалізується постаттю відомого 

українського режисера вірменського походження С. Параджанова. Як 

митець-режисер він організовує гру у власний імідж, складовою якого стає 

творення колажів [19]. Під час роботи над фільмами С. Параджанов 

створював сотні ескізів і колажів, використовуючи найрізноманітніші 

матеріали: бите скло, порцеляну, мушлі, мережива, намистини, нитки, пір’я 

тощо. Численні асамбляжі відсилають до дадаїзму, сюрреалізму, попарту,  

проте є відбитками найактуальніших станів сучасності; піднімають питання 

виявів творчості у тоталітарному режимі, попри «ігрову» складову, 

приховують страх і небезпеку під шарами матеріалів. І кіно, і колажі  С. 

Параджанова стали зразком пошановування наступними поколіннями. А, 

окрім того, образ митця — сучасного сміливця і дивака — доповнював його 

творчість, був зразком для наслідування. 

Зазначимо, що творчість митців першої половини ХХ ст., беззаперечно, 

була джерелом інспірацій та пошуків мистецтва наступних десятиріч. 

Здійснені зміни заклали шлях до розвитку сучасного мистецтва та загалом 

змінили роль митця в контексті всього мистецького процесу ХХ ст. 

Використання в живописі людської фігури переросло в технічні виражальні 
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засоби для реалізації ідеї, а сам процес її створення перейшов у 

перформативний спосіб. Останній доповнювався неординарною особистістю 

майстра, що підкріплювалося також його епатажною харизмою із 

застосуванням театральних зображальних прийомів: міміки, інтонації, які 

розширювали візуальний образ роботи. 

Про американські пошуки та про вплив «живопису дії» Дж. Поллока на 

творчість українських митців згодом згадував представник львівського 

мистецького середовища К. Звіринський: «Я відгукувався на те, що робили 

на Заході, і по-своєму це розвивав. Очевидно, це приходило до мене через 

треті руки – це приходило через Польщу... А опріч того – на мене зробив 

велике враження Поллок. Дуже велике враження! І до сьогодні я є під 

впливом окремих його творів» [75, c. 209]. 

Про використання тіла як технічного засобу в живописі впродовж ХХ 

ст. зазначила і українська дослідниця К. Станіславська: «Однією з 

найяскравіших сторін мистецького сприйняття тілесності сьогодні є бодіарт 

— візуально-видовищна форма, в якій тіло виступає головним об’єктом 

творчості… Митець кін. XX — поч. ХХІ ст. своєю творчістю стверджує 

заміну мистецького твору як «продукту» — процесом візуального 

споглядання, тактильним відношенням між суб’єктом і арт-об’єктом» [168, c. 

46-47]. 

В Україні напрямок попарту не набув поширення та розвитку. В 

мистецькому середовищі його, трансформували відповідно до суспільних 

обставин як пошук революційних виражальних форм митці-одинаки К. 

Звіринський та Ф. Тетянич. Їхні експерименти 1950-х — 1960-х рp. 

відбувалися неофіційно та підпільно у формі андеґраунду, який у пізніх 

1970-х pp. сформувався ближче до концептуалізму в межах квартирних 

виставок, в яких все частіше задіювалися просторові інсталяції, перформанси 

та гепенінґи. 
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На початку 1990-х pp. в Ужгороді було створене об’єднання митців 

«Поптранс», до якого ввійшли Роберт Саллер і Вадим Харабарук, у творчості 

яких також прослідковується вплив попарту, зокрема Е. Воргола. 

Зазначимо, що українське мистецтво ХХ ст. у пошуку нових форм 

вираження зверталося до практики аванґарду (зокрема футуризму, кубізму, 

абстракціонізму), в міру можливостей враховувало досвід світових 

мистецьких практик (сюрреалізм, попарт, баухауз) та активно 

експериментувало у прагненні витворити оригінальні форми образотворення. 

Досвід митців був поділений на періоди, кожний з яких мав значний вплив на 

розвиток мистецтва в Україні, які потребують ґрунтовного дослідження. 

 

3.2 Соціально-політичні фактори появи та розвитку андеґраунду в 

1960  — 1980-х рр. 

Якщо першу половину ХХ ст. в нашому дослідженні ми розглядали як 

період модернізму, де зміни в мистецтві відбувалися з наголосом на 

абстракціонізм, то друга його половина — це час постмодернізму з основним 

акцентом на концептуалізм. Зокрема, на це вказує Я. Шумська: «Перформанс 

та інсталяція — первинно зорієнтовані на активізацію мистецьких проявів у 

суспільстві, підтримку нової естетики, започаткованої ідеями концептуалізму, 

— це пошук нової свідомості. Ці напрямки стали знаковими в мистецтві 

постмодернізму, передвісниками якого стали надбання кубістів, футуристів, 

дадаїстів, що й проявились у творчості концептуалістів» [208, c. 78]. 

Від 1960-х рp. ідеї концептуалізму зустрічаємо в гепенінґу, перформансі, 

бодіарті, лендарті, інсталяції, відеоарті, мінімалізмі та інших напрямках. У 

процесі цього розвитку Україна була тією територією, де концептуальне 

мистецтво використовувалося найбільш широко в період підпільного 

андеґраунду. Цей час також називають «неофіційним мистецтвом», 

«нонконформізмом», що існував як найрадикальніша альтернативна форма 

творчості в умовах тоталітарного режиму 1960 — 1980-х рp. та значною мірою 

сформував основу акціонізму. В українському мистецтві було під забороною 
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все, що відбувалося по той бік кордону, але це не зупиняло однодумців 

активно обговорювати нові можливості тогочасного мистецтва, які 

розширювали світогляд митця. «…На противагу західному, який перебував в 

опозиції до «суспільства споживання» та «масової культури», вітчизняний 

концептуалізм склався у полеміці з пануючою радянською культурою і 

мистецтвом соцреалізму» [72], — підсумовують сучасні дослідники. 

Якщо аналізувати українське мистецтво 1950-х — 1990-х рp. як основу 

акціонізму, то цей період його становлення був обумовлений різними 

суспільними обставинами: тоталітаризм, консерватизм, національні та 

релігійні гоніння, а також мистецькими: одиниці митців-кураторів, які 

формували власні галереї, відсутність фахової літератури та інше. Внаслідок 

цього, в 1950-х — 1980-х рр. поширюється андеґраунд, який Т. Кара-

Васильєва охарактеризувала так: «Про 60-і роки прийнято говорити і писати 

як про час відлиги, а про 70-ті — 80-ті — як про «час застою». Натомість 

маємо період, коли в межах соцреалізму виокремлюється кардинальне 

оновлення, відбувається накопичення нових якостей, а згодом — радикальний 

перегляд пластичної мови мистецтва. Внаслідок цього паралельно із 

офіційним мистецтвом виникає «андеґраунд» … дослідники означують 

межами кінця 1950 — 1980-х рp.» [88, с. 158-159]. 

Термін «андеґраунд» стосується до багатьох галузей мистецтва, яке не 

спрямовано на маси, формується незалежно і часто представляє 

контркультуру. Андеґраунд в образотворчому мистецтві також називають 

«другою хвилею аванґарду», що яскраво проявилася у 1960 — 1980-х рр. На 

думку дослідників вітчизняного мистецтва, варто розрізняти андеґраунд як 

найрадикальнішу форму мистецького супротиву тоталітаризму та 

нонконформізм як помірковане неофіційне мистецтво. Вважаємо такий поділ 

умовним, оскільки фактично обидва напрями естетично та ідейно є доволі 

близькими. Чимало художників зазнавали гонінь з боку влади, та, попри все, 

митці виявили незламність, чинячи «тихий опір» саме створенням сучасного 
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мистецтва, пропонуючи нетрадиційні мистецькі форми перформансу, 

інсталяцій тощо. 

Андеґраунд став символом свободи духу, творчої незалежності, 

прикладом новаторства. Як вже зазначалося, це період з домінуванням ідей 

концептуалізму, а найвідомішими осередками, де формувалася нова мистецька 

мова, були Київ (центр «вільного мистецтва» — С. Параджанов; Ф. Тетянич), 

Львів («підпільна академія» — К. Звіринського), Одеса  

(О. Соколов, Л. Войцехов) і Харків (В. Бахчанян). 

Одеса в 1950-х рp. була найбільш розвинутим андеґраундним 

середовищем, де почали виникати квартирні виставки нонконформістів. Від 

1956 р. їх організовував мистецтвознавець Олег Соколов. Основу таких 

заходів формували групи однодумців, які в закритих приміщеннях 

обговорювали, показували та поширювали нові знахідки західних мистецьких 

напрямків. Основним джерелом, звідки черпали інформацію про періодичні 

події, були іноземні журнали та мистецькі альбоми. У такий прихований 

спосіб митці виступали проти соцреалізму, який панував як офіційна форма 

українського мистецтва того часу. Як зазначає  

Г. Вишеславський, в Україні перші перформанси, що не були підтверджені 

документально, відбувалися в Одесі (Ю. Лейдерман, І. Чацкін «Російська 

ідилія», 1982 р.) [40, c. 252]. 

 1967 року відбулась одна з перших епатажних презентацій у формі акції 

під назвою «Сичик + Хрущик» (Іл. 3.2.1), яку організували одеські митці 

Станіслав Сичов і Валентин Хрущ. Упродовж трьох годин картини висіли на 

паркані, а наостанок подію розігнала міліція. 

У харківському мистецькому середовищі Вагріч Бахчанян був одним з 

перших, хто впродовж 1957—1965-х рp. експериментував з абстракцією та 

колажами, які були втілені в перших акціях. Одна з таких акцій відбулася на 

заводі «Поршень». Під його керівництвом працівники заводу реалізували 

дійство у формі абстрактного малювання, під час якого поливали підлогу 

порожнього приміщення фарбою з пробитих відер «надихнувшись через 
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журнали творчістю Дж. Поллока» [156, с. 211]. 1965 року на подвір’ї вулиці 

Сумської в Харкові нонконформісти організували неофіційну одноденну 

виставку-акцію «Під аркою», учасником якої був В. Бахчанян, а також 

Анатолій Кринський, Михайло Басов, Анатолій Шулік та Юрій Кучуков. 

У 1970-х рp. в Одесі продовжував пошуки андеґраундного мистецтва  

Л. Войцехов, що створював колажі та асамбляжі концептуального характеру 

(«Нафталінові носи», «Фігури, що розгортаються», «Килим, закручений на 

бігуді»), а також проєкти лендарту, зокрема «Ніагарський фонтан». У 1982-

1984 рp. у його квартирі також відбувалися популярні квартирні виставки 

акційного характеру. Однією з таких, наприклад, була виставка «Рідня» (1982, 

учасники С. Ануфрієв, Ю. Лейдерман, О. Петренко), що поєднувала вивішені 

на стінах фотоколажі родичів, проведення екскурсій та обговорення долі 

сфотографованих людей, що стало висвітленням історичних доль сучасної 

людини та суспільства. Під час цих «квартирників» відбувались акційні події, 

серед яких Л. Войцехов реалізував низку перформансів: «Поміж іншим» 

(1983), «Потиск» (1983), «Ця сорочка ближча до тіла», «Пряма мова» (1984), а 

також Ю. Лейдерманом «Час забути це слово» (1984) та інші. В основі 

концепції тих часів, за словами В. Войцехова, була «псевдоілюстративність, 

псевдооповідальність»  [36, c. 96]. 

Низку акцій провели митці Ю. Лейдерман і І. Чацкін на одеських 

вулицях. В одній з них 1982 р. долучали глядачів до спільного «польоту 

думки» та здійснили 1983 р. спільний перформанс «Десять способів вбивства 

прапором», а також реалізували «Стельки» в 1984 р. Згадані митці провели 

серію акцій в місті, упродовж яких мили асфальт на вулиці, «очищуючи 

територію мистецтва від атмосфери стихійного ринку», на якому потім 

написали слова «У два рахунки, Одеса-Москва, 1987» (Іл. 3.2.2) та «Розвідка 

художніх копалин» та ін. [156, c. 223]. 

Одесити М. Скрипкіна та О. Петренко, наприклад, в одній з робіт «Перці» 

та інших своїх об’єктах використовували різні побутові предмети не за 

призначенням (банки, корзини, кухонні раковини, схеми та таблиці), а 
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синтезували їх один з одним і надавали іншого значення, одночасно 

долучаючи глядачів до їх розгадування, як ребуси. 

На початку 1970-х рp. у Києві експериментальні мистецькі процеси 

застосовував кібернетик М. Нєдзєльський. Його акції 1971-1972 рр. 

відбувались у приміщенні «Театрального клубу» як презентації відеошоу, в 

яких він синтезував музику, графіку й світлові ефекти, називав авторським 

терміном «Світлограми» [51]. Під час їх проведення частина глядачів 

рухались і діяли за заздалегідь визначеною концепцією, а інша потрапляла в 

незвичне середовище і перетворювалась на об’єкт дослідження, 

демонструючи імпровізовані дії, а їх збільшені тіні в кілька разів відбивалися 

на великому екрані, їх оглядали глядачі. Гліб Вишеславський зазначає: «Вони 

являли собою акції провокативного характеру взаємодії глядачів, та іноді, 

завдяки участі автора, перетворювались на перформанси» [41]. За 

визначенням дослідника, це були перші виставки в Україні з застосуванням 

рейпейнтінґу (малювання променями) (від англ. ray — промінь, painting — 

малюнок), що означає техніку малювання променями світла на різноманітних 

поверхнях, або у просторі чи в небі. Найчастіше художники використовували 

рейпейнтінґ як допоміжний засіб при створенні енвайронментів чи лендарту 

[41, с. 279-280]. 

Київське неофіційне мистецтво початку 1970-х рp. представляли Борис 

Плаксій, Федір Тетянич, Микола Малишко та інші: «Художники проводили в 

своїх квартирах одноденні покази робіт та обговорення в дуже вузькому колі 

знайомих» [41]. 

Від кінця 1970 — 1980-х рр. і протягом наступних десятиліть активним 

практиком сучасного перформативного мистецтва був Ф. Тетянич. Як митець 

він виділявся специфічною харизмою, наперекір суспільній ситуації пробував 

форсувати ідеї у формі акціонізму, що складалися з імпровізації, створення 

об’єктів і перформансів. У його творчих пошуках зустрічаємо епатажні 

виступи, які були близькі до авторської інтерпретації гепенінґу. Цікавою ідеєю 

Ф.Тетянича був задум проводити екскурсії на заводах, «де праця розглядалась 
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ним як видовище, театральне дійство, перформанс» [159, c. 15-16]. Його 

космологічний світогляд — це був просто спосіб життя, в якому був епатаж, 

жести, об’єкти, що переросли в авторський феномен — «фрипулью» (Іл. 3.2.3). 

Його виступи відбувались інколи просто на вулиці посеред натовпу, у формі 

дивакуватих подій — жестів і хаосу. Федір Тетянич був знаковою фігурою та 

уособленням київського руху «Фрипулья» («безкінечність»). Його авторські 

вуличні акції перетворювалися на перформанси із створенням об’єктів, до 

яких долучалися глядачі. Після 1980-х рp., за словами Г. Вишеславського, 

«…андеґраунд в Києві втратив динаміку розвитку. Автори, що не знаходили 

собі місця в офіційній, або напівофіційній культурі, переїжджали до Москви 

або інших країн» [41]. 

Українські митці, всупереч радянській ідеології, на початку 1980-х рр. 

вводили, поширювали та адаптували фраґментарну інформацію про основні 

тенденції розвитку сучасного мистецтва перформансу з-за кордону. Так, 

відомо, що від 1978 р. термін «перформанс» уперше увійшов у польський 

дискурс і широко використовувався мистецькими інституціями. Хоча перші 

синкретичні покази та акції відбуваються там ще у 1960-х рр. (Вл. Боровскі, Є. 

Береш, З. Варпеховскі) [208]. 

Згаданий раніше представник акціонізму Ф. Тетянич був одним з піонерів 

перформативного жанру в українському мистецтві. Його перформанси 

поєднували екологічно-шаманські ритуали, вирізнялися авторським 

характером і втілювались упродовж життя в театральний спосіб. Було, 

зокрема, здійснено перформанси, в яких художник використовував улюблений 

прийом — участь персонажів у фантастичних костюмах. Федір Тетянич 

здебільшого відомий своїми дивакуватими костюмами із сміття і знайдених 

матеріалів. Для їх створення художник часто застосовував фольгу, шкрабанки 

тощо, які при русі створювали своєрідний звук. Такі костюми він одягав у 

публічний простір, зокрема, у приміщення офіційної Спілки художників, 

завдяки чому згодом здобув славу міського дивака, який декларував власну 

«вічність» і «нескінченність»: «Я — Безмежжя», — стверджував Ф. Тетянич. 
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Саме категорії вічності, нескінченності, безмежжя і склали основу його 

філософсько-мистецького вчення «Фрипулья». Саме таким був перформанс 

«Відродження землі» на Блакитному озері в Києві, що відбувся в рамках 

спектаклю Богдана Жолдака «О-О-И» та, за задумом авторів, присвячувався 

Чорнобильській трагедії. 

Також фантастичні конструкції та костюми були представлені на одній з 

вулиць Києва в проєкті «Біотехносфера. Місто безсмертних людей» (1989). 

Одну з головних ролей виконував сам автор. Персонажі нагадували акторів 

фільмів космічної фантастики і, водночас, казкових героїв, які додавали ідеї 

додаткового епатажу, а фантастичні блискучі костюми з перформансів Ф. 

Тетянич використовував і для інших несподіваних подій. Співавтор 

Володимир Євтушенко згадує, наприклад, про їхній візит у костюмах 

інопланетян із цього перформансу на партійні збори в Будинок художників. 

Це було в кінці 1970-х рр. і, безперечно, такі дії викликали шок у присутніх» 

[156, c. 217]. Перформанс «Біотехносфера. Місто безсмертних людей» цікавий 

використанням різних матеріалів: дерево, пластик, метал, фольга, тканина, 

сміттєві відходи тощо. Очевидно, що такий спосіб подання творчої ідеї став 

неприйнятним для переважної  більшості глядачів. 

Окремої уваги заслуговують об’єкти, які Ф. Тетянич задіював у 

перформансах. Упродовж 1980-х — 1990-х рр. він збудував п’ять конструкцій 

Біотехносфер — це був універсальний модуль для проживання та пересування 

людини. Подібні ідеї в мистецтві порушували В. Татлін, К. Малевич, Н. Габо, 

Е. Лисицький та інші «… у створенні «штучних середовищ», що розкривали 

нові можливості для взаємодії людини з технікою, природою і мистецтвом…» 

[159, с. 16]. На жаль, жодна із цих конструкцій не збереглась у створеній 

авторській версії.   

 У 1980-х рр. дослідник сучасного мистецтва та митець  

Г. Вишеславський був серед перших, хто звертається до перформансу. Його 

акції включали елементи лендарту і, зазвичай, мали певне соціальне 

спрямування, торкалися актуальних проблем суспільного життя. Серед інших 
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згадаємо перформанси, які привернули увагу фахівців, — це «Людина земля» 

(1982), «Свобода» (1984), «Життя художників, або Ліміта» (1993), «Весняна 

рівновага» (Іл. 3.2.4). 

Львівське мистецьке середовище середини 1970-х рp. репрезентував, 

будучи ще студентом Львівського художнього інституту, А. Степаненко у 

формі експериментальних подій та акцій. Найбільш відомий в мистецькому 

колі того часу був його політичний перформанс, в якому він о 6-й ранку 

скидав з львівського гуртожитка транзистор безпосередньо під час виконання 

гімну СРСР. Поступово, у 1980-х рp. він перейшов до циклу практичних акцій 

бодіарту з елементами архаїчного ритуалу, які фіксував на фото. Хоча, як 

зазначає Г. Скляренко: «…в 70-х — на початку 80-х вони розглядались як 

опозиція до офіційної радянської нормативності, прагнення розширити 

мистецький простір, надати йому інших якостей і вимірів, і мали перш за все 

поведінковий характер, — малювання кольоровою крейдою в кафе та на 

вулицях; стояння на одній нозі під стіною, спершись в неї іншою ногою і 

виставивши вперед коліно — із квіткою в зубах ...; похід до Стрийського 

парку, аби окресливши крейдою на доріжці тінь, що падає від крони дерева, 

прийти на завтра на це місце і, дочекавшись суміщення тіні із її вчорашнім 

контуром, піти відзначати з друзями  народження концепції» [156, c. 220]. 

До мистецтва перформансу починають звертатись і інші митці, зокрема,  

1987 р. у Львові на День міста (Іл.3.2.5) в подвір’ї вірменського монастиря 

відбулися перформанси-акції за участі Платона Сільвестрова, Вадима Богуна, 

Ігоря Барабаха, Павла Гранкіна. Тоді ж Юрій Соколов провів перформанс 

«Мистецтво в життя, або порядок — син анархії» [38, c. 289]. 

Інсталяції-об’єкти в українському мистецтві беруть свій початок від 1970-

х рр. Це роботи Л. Войцехова із серії «Нафталінові носи», «Фігури, що 

розгортаються», «Перст вказівний (телескопічний)», «Килим на бігуді»; 

інсталяції-об’єкти митців одеського АПТАРТу (поч. 1980-х рр.), 

«Біотехносфери» Ф. Тетянича (1980-ті) [40, c. 133-134]. Також наприкінці 

1980-х рр. були й інші спроби адаптації нетипових мистецьких проєктів у 
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формі інсталяції. Так, Юрій Соколов 1988 р. представив «Театр речей або 

екологію предметів». Експозиція його інсталяції була організована на вулиці, 

перед «Салоном мистецтв» у готелі «Дністер». Цікаво, що під час відкриття 

виставка-акція починалася з об’єктів перед готелем і дискусій, поступово 

трансформувалася в перформанс, учасниками якого стала група художників 

— В. Пінігін, Ю. Соколов, М. Яремак і Б. Бергер та ін. Як зазначив  

Г. Вишеславський: «Це була одна з перших виставок-інсталяцій в Україні, і як 

новий сприймався особистий кураторський експозиційний хід» [38, c. 290]. 

Після цієї виставки влада позбавила організацію «Центр Європи» можливості 

влаштовувати експозиції в приміщеннях готелю «Дністер». Надалі «Центр 

Европи» перейменували на «Артмісія – Євроцентр», який в 1990-х рр.  

займався міжнародною діяльністю під назвою «Плюс – 90». Міжнародний 

фестиваль проходив у приміщенні палацу спорту «Спартак», і важливою 

складовою цієї події стала міжнародна виставка сучасного мистецтва 

художників Польщі, Ізраїлю, Росії, Німеччини, США, Вірменії, України. 

Кураторами були Ю. Соколов, Я. Урбанські, а серед учасників:  

Ю. Кох, І. Подольчак, О. Соколов, Я. Урбанські, І. Янович. 

У цей час у Львові практикували та обговорювали сучасні мистецькі ідеї 

подружжя Ігоря та Світлани Копистянських. На жаль, в Україні ми 

зустрічаємо дуже мало візуально-теоретичної інформації про них та їхню 

творчість. Як згадує Б. Шумилович в одному з інтерв’ю про художника 

постмодерної інсталяції 1980-х рр. Ігоря Копистянського: «Він копіював 

картини нашої галереї, а потім цим обшивав крісла, дер їх на шматки — робив 

інсталяції» [99]. Відомо, що художник разом з дружиною 1988 р. емігрували 

до США. 

Аналізуючи творчість С. Копистянської львівського періоду (1980-ті рр.), 

бачимо, що це був етап в житті, коли вона захоплювалась експериментами, 

була викладачкою у Львівському інституті, учасницею обговорень сучасного 

мистецтва. Художники згадують, що подружжя запрошувало студентів до 

себе в майстерню, розповідали їм про світове мистецтво: «Обмінювались 
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інформацією, якою володіли з недоступних усім джерел. Але такі випадки 

були поодинокі. Тому в час, коли західні митці будували перформанс як гру, 

не призначену ні для музею, ні галереї, нову форму мистецтва, з якою вони 

уникали перебування в чотирьох стінах, розраховуючи на розуміючого 

глядача, то в СРСР не було ні поняття арт-ринку, ні глядача, здатного 

сприймати мистецтво в іншій іпостасі, аніж образотворче» [208, c .116]. 

Світлана Копистянська також цікавилася пошуком пластичних, формотворчих 

композицій з папером і текстом. Художниця власноруч створювала матеріал 

для робіт, з якого згодом робила артоб’єкти та картини — редімейди. Вона 

руками формувала фактурні об’єми, в яких використовувала мінімалістичні 

кольорові тонування. Саме до таких зразків зараховуємо її роботи із серії «The 

Story», що були реалізовані згодом у європейський і американський період 

після 1990-х рр. Загалом, це був час пошуку, який став важливим підґрунтям 

для подальших робіт, що принесли їй світове визнання. 

Загалом, період 1970-х рp. — це час, коли почали з’являтись і перші 

твори лендарту. «В якості самостійного роду мистецтва, лендарт виник в 

Україні на початку 1970-х рр., завдяки твору «Вагон» (1972) художника та 

мистецтвознавця Бориса Лобановського … До 1983 р. відноситься лендарт 

проєкт Леоніда Войцехова та Валентина Хруща «Зіллячко» (Одеса)», — 

зазначає Г. Вишеславський [40, c. 170-171] (Іл. 3.2.6). 

Цілком закономірно, що спроби творення лендарту зростають наприкінці 

1980-х рp., коли перед українськими художниками поступово відкрилось 

різноманіття засобів сучасного мистецтва. В цей період створює свої перші 

роботи, побудовані на принципах лендарту та об’єктів, і згаданий теоретик Г. 

Вишеславський («Археологічні знахідки» (1988); «Брама сонця» (1988) (Іл. 

3.2.7), а також у 1982-1984 pp. «здійснює декілька лендарт-перформансів 

соціального спрямування: «Людина земля» (1982), «Життя художників, або 

ліміта» (1983), «Свобода» (1984)» [40, c. 171] (Іл. 3.2.9). Варто також згадати 

Людмилу Скрипкіну та Олега Петренка, які з групою однодумців упродовж 

1984 — 1985 рр. створювали лендарт-композиції, використовуючи власні тіла 
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і природний ландшафт біля Одеси. Фактично, це були перші приклади живої 

лендарт-скульптури. 

Межа 1980-х — 1990-х рp. — це період, в якому підпільні мистецькі 

пошуки андеґраундного руху, що відбувались у квартирних виставках, 

переходять у новий виставковий простір численних галерей, «які формують 

арт-ринок, численні «проєкти», «акції», поширення набуває концепція 

«артефакту», маємо численні виставки за кордоном, … митці розглядають 

свою творчість в контексті тенденцій світового культурного процесу з 

переважанням аванґардистських течій», — зазначає Т. Кара-Васильєва [88, с. 

163]. До найбільш відомих організацій та мистецьких об’єднань, що займалися 

сучасним мистецтвом, належали — «Центр Європи» (1987-1990), галерея 

«Три крапки», «Ґердан» та «Шлях» у Львові; «Панорама» у Харкові; 

«Совіарт», сквот «Паризька комуна» та галерея «Інко Арт» у Києві; «Тірс» і 

«Творче об’єднання художників ТОХ» в Одесі та ін. У той час відбулися 

перші виставки та бієнале сучасного мистецтва «Плюс 90», «Відродження», 

«Інтердрук» у Львові; «Імпреза» в Івано-Франківську. Мистецьке середовище 

Харкова на початку 1990-х pp. організовували митці «Групи швидкого 

реагування», до складу якої входили Сергій Братков, Сергій Солонський, Віта 

Михайлова та Борис Михайлов, які здійснювали суспільно-концептуальні 

проєкти та акції. Найактуальніші стосувалися питання української мови та 

національних відносин: «Ящик для трьох літер» (1994), «Якби я був німцем» 

(1994) [156, c. 215]. 

Аналізуючи ці поодинокі виступи та нечисленні акції в 1980-х рр., 

можемо зазначити, наскільки вони були потрібними для розвитку сучасного 

українського мистецтва, а, зокрема, для подальших пошуків акціонізму. Адже 

мистецькі акції є важливим історичним матеріалом і формою сучасного 

мистецтва. Хоча й не завжди відповідали типовим характеристикам гепенінґу 

чи перформансу, часто були позбавлені технічно-концептуальних чинників, 

які засвідчують рівень реалізації, але, безперечно, вони стали важливим 

поштовхом для глядачів, впливали на їхні роздуми, були показником реакцій 
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публіки, носієм інформаційних змін формотворчого характеру та стали 

початком перформативного руху в Україні. 

Підсумовуючи період андеґраунду, Г. Вишеславський зазначив: «Він був 

тією ланкою, що з’єднав аванґард початку ХХ століття та модернізм 1960 – 

1980-х рр. Завдяки андеґраунду були «апроприйовані» та творчо 

переосмислені багато західних течій модернізму та мистецьких форм, зокрема 

асамбляж, інсталяція, перформанс. Таким чином, нонконформізм був витоком 

більшості процесів, що відбуваються в сучасному українському мистецтві» 

[41]. 

Період 1990-х pp. — це новий, відкритий етап інтеграції світових 

тенденцій постмодернізму в українське мистецтво. Цей процес розпочався із 

впровадженням акціонізму у формі гепенінґу, перформансу, інсталяції, 

лендарту та медіаарту.  А на початку 2000-х рp. Україною пройшла наступна 

хвиля розвитку сучасного мистецтва, відкрились нові міжнародні можливості 

для митців. Переважна частина інтеграційних процесів здійснювалась через 

міжнародні фінансові фонди, організації та галереї. Відбулися перші спільні 

проєкти українських митців за межами України, які репрезентували розвиток 

сучасного мистецтва на державному рівні. Створено низку мистецьких заходів 

і проєктів акціонізму, які розширили межі сучасного мистецтва, а саме — 

«ТАМ» (Львів), «Дні мистецтва перформансу» (Львів), «ГогольФест» (Київ), 

«Nonstopmedia» (Харків) та інші, які сформували нове покоління митців. 

Міста, що були залучені до становлення основ акціонізму — це Львів, 

Київ, Одеса, Харків, а також локальні місця, в яких відбувався активний 

розвиток сучасного мистецтва, а зокрема лендарту (с. Шешори Івано-

Франківська обл., м. Седнів та ін.). 

 

Висновки до розділу 3 

Аванґард як ідейний період став вагомим поштовхом до змін 

загальносвітового мистецького процесу та, зокрема, формування 

українського мистецтва всього ХХ ст. Від 1950-х рp. спостерігаємо практичні 
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реалізації ідей, які розпочались у формі андеґраунду та від 1970-х рр. — 

появу перших гепенінґів, перформансів, інсталяцій, лендарту та інших 

практик акціонізму, які поступово поширювалися в мистецтві. 

Можемо констатувати, що українське мистецтво в контексті 

загальносвітового художнього розвитку в період від 1950-х рp. і до початку 

2000-х рp., на жаль, засвідчує низку прогалин, невідповідностей із світовим 

мистецьким розвитком, що помітно позначилися на типологічному та 

формотворчому процесі українського акціонізму. Лише початок ХХІ ст. вніс 

помітні зміни в систематизації сучасних напрямків, про що свідчать 

фестивалі сучасного мистецтва та міжнародний мистецький контакт. 

Можемо стверджувати, що аванґард 1910 — 1930-х років, а особливо 

андеґраунд 1960 — 1980-х, вплинули на становлення українського 

акціонізму в різноманітті його типологічних виявів. Досвід митців-новаторів 

і режисерів-сміливців прочитується дослідниками як перші спроби відомого 

сьогодні акціонізму. На ґрунті новаторства, пошуку національної 

ідентичності в умовах політичної цензури та інформаційної блокади миттєво 

з’являються перші акції, нові живописні тенденції, сміливі інтерпретації як 

спроби наздогнати втрачений час і компенсувати силоміць відібрані 

можливості. Згодом ці новатори стануть героями для молодого покоління 

митців, прикладом сміливості та боротьби із системою. 
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РОЗДІЛ 4 АКЦІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ кінця 

ХХ —  початку  ХХІ ст. 

 

4.1 Світоглядно-естетична основа гепенінґу та перформансу 

Звертаючись до теми мистецтва постмодернізму в Україні, який став 

основною світовою культурною парадигмою в другій половині  ХХ ст. 

зустрічаємось із низкою непорозумінь у термінології, хронологічних рамках і 

визначенні основних характеристик явища. Фрагментарна природа 

постмодернізму зумовлює неможливість комплексного формування 

критичного апарату явища. 

Як вказує О. Пахльовська, особливістю постмодернізму в Україні є 

«критичне сприйняття західної культури, неорганічне засвоєння її історичної 

динаміки, її  естетичної специфіки та її, врешті, парадигматичної цілісності» 

[129, c. 3] — це результат різного переходу з однієї системи — в іншу. 

Важливим аспектом є процес глобалізації «як інтенсивного поширення 

транснаціональних потоків інформації». Природно, що українські митці, 

вийшовши з тіні андеґраунду, прагнули багато розповісти світові, розмовляти 

зі світом на одній мові актуального мистецтва. І, коли світове мистецтво могло 

собі дозволити органічний перехід від   редімейду, об’єкта, асамбляжу до 

гепенінґу та відеоарту, то українське мистецтво перебувало в умовах 

соцреалізму, цензури, інформаційної завіси та обмеженого інструментарію. 

У другому розділі ми зазначили, що загальноєвропейський та 

американський рух акціонізму від 1950-х рр. відбувався щонайбільше у 

напрямках гепенінґу та перформансу. Митці відійшли від класичних форм 

живопису та практикували різноманітні комбінаторні можливості фактур, 

текстур, звуків, світлових ефектів, кінетично-рухомих фрагментів або просто 

передбачали присутність автора-глядача біля роботи, щоби забезпечити всі 

можливості виражальних засобів нового мистецтва. Усе це привело і до змін в 

ідейно-зображальному плані, які охопили світовий мистецький простір. Митці 

порушували питання, що хвилювали їх на той час, а також намагались 
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вирішити мистецькими засобами суспільно-світоглядні проблеми. Переважно 

таку мету переслідували митці, що синтезували різні жанри, а саме — танець, 

музику й живопис, та творили під гаслом «сучасного мистецтва». Їхні ідеї 

розкривали питання соціального, політичного, ґендерного та релігійного 

характеру та зобов’язували митців до іншої зображальної форми, яка б 

мистецькими засобами вирішувала специфіку проблеми та акцентувала на 

ролі митця в суспільстві. Як зазначає директор української фундації «Центр 

сучасного мистецтва» Катерина Ботанова, сучасне мистецтво «є мистецтвом, 

яке анґажується і активно реагує на стан суспільства і стан сьогоднішнього 

світу» [84]. 

З практичного досвіду митців бачимо, що весь шлях формування 

акціонізму у світовій практиці складався з важливих етапів, які 

викристалізували гепенінґ і перформанс як дієву мистецьку практику ХХ ст. 

Українські митці пройшли шлях удосконалення від локальних галерейних 

показів до презентацій у мистецьких бієнале PERFORMA (заснована Роузлі 

Ґолдберґ (Нью-Йорк, 2005), Венеційська бієнале (Венеція, 1895), Manifesta, 

European Biennale of contempory art (1994), WROBiennale (1989, Вроцлав) 

Mediations Biennale (Познань) та ін. Досвід з гепенінґу та перформансу 

вивчається у навчальних закладах світу, міжнародних фондах, які 

досліджують розвиток цих напрямків, підтримують та поширюють його на 

міжнародному рівні. 

У першій половині ХХІ ст. гепенінґ і перформанс переросли в 

новаторську мультимедійну течію сучасного мистецтва, основним завданням 

якої є соціально-просторовий аспект. Присутність у цьому контексті 

українського акціонізму, а зокрема гепенінґу і перформансу, засвідчена, як 

вже було розглянуто, лише в 1970-х рр. і в окремих містах України у формі 

андеґраундного мистецького руху. Теоретично-візуальна інформація про 

створення нових течій сучасного мистецтва у світі та в Україні поширювалася 

частково у вигляді підпільних і несвоєчасних повідомлень.  Тоталітаризм у 

державі створював обмежувальні обставини для всього мистецького 
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середовища, які зумовили невчасну інтеграцію західноєвропейських, 

американських та інших мистецьких зразків. Для українських митців це стало 

важливою перепоною, яка спричинила відставання від загальносвітового 

формування акціонізму. 

Дещо ширше напрямок акціонізму як нова мистецька форма заявив про 

себе на межі 1980-х — 1990-х рр., коли на західних теренах України 

започаткували фестивалі та виставки сучасного мистецтва, складовим 

елементом яких були події — провокативні акції. На жаль, для загального 

контексту радянського та пострадянського простору це була чужа, невідома 

мистецька виражальна форма, яка своєю появою руйнувала стереотипи 

офіційного мистецтва. Митці вперше реалізовували ідеї в міському 

середовищі, акції, в яких глядачі могли стати учасниками нового мистецького 

твору та долучитися до його створення. Нерідко радикальні виступи та 

видовищні жести митців-акціоністів під час імпровізованих вистав, подій, 

монологів і гри в процесі гепенінґу та перформансу шокували українського 

глядача. Про етап становлення «нового глядача» в Європі та США у 1960 - 

1970-х рр. описала К. Станіславська: «У цей період були розроблені певні 

ідеології та стратегії поведінки творчої особистості — як митця, так і глядача. 

В результаті цих процесів був сформований особливий глядач, котрий, з 

одного боку, прагнув спектакулярності та уречевлення, а з іншого — сам 

ставав об’єктом маніпуляцій художника. Втім, «новий глядач» був дійсно 

розкріпаченим і тому виявляв готовність бути залученим до сфери тілесних 

практик, провокацій, спонтанних дій … Розвиток акціонізму був спрямований 

на збільшення глядацької активності, залучення глядачів до мистецького 

процесу, внаслідок чого виникли спонтанні, імпровізовані міні-вистави — 

гепенінґ. Дещо пізніше оформилась й інша акціоністська форма — 

перформанс, що передбачала сплановане візуально-видовищне дійство митця 

(або групи осіб) перед запрошеною публікою» [168, c. 47-49]. 

Гепенінґ і перформанс — це два споріднені напрямки акціонізму, для 

яких важливим є простір, перетворений на мистецьке середовище, а  
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учасникам відводилися різні ролі. Порівнюючи роль глядачів як учасників 

процесу, можемо зазначити, що їхня участь у перформансі обмежується 

спостереженням видовищного дійства, а у гепенінзі вони залучаються до 

активного створення та імпровізації події, що відбувається в шокуючій, 

фрагментарній, непослідовній, а часами просто божевільній атмосфері. 

Український глядач, який був позбавлений через історичні та політичні 

обставини інформаційно-візуальних відомостей про сучасне світове 

мистецтво, не долучався до процесу творення. Отже, існування гепенінґу в 

Україні за таких умов було просто неможливим, що призвело до нечастого 

використання цієї форми акції серед митців. Вони все частіше обирали форму 

перформансу, який можливо проводити і без публіки. З історії світових 

практик також відомі приклади перформансів, у яких митець один-на-один 

перед камерою чи фотографом реалізував свої акції. Автономність такого 

проведення підпорядковувалася чітко запланованій ідеї-концепції, яка 

відбувалася згідно з послідовним планом. Гепенінґ розглядається як різновид 

акціонізму, який передбачає насамперед провокування, а ініціатори дійства 

обов’язково залучають до нього і глядачів. Таким чином виявляється 

близькість із театральними постановками аванґарду, гепенінґ трактується  як 

аванґардна форма театрального мистецтва [40, c. 85-86]. 

З досліджень О. Сидора-Гібелинди та Г. Вишеславського довідуємось, що 

в Україні гепенінґи відбувались як «Художнє дійство у міському середовищі, 

без чітко окресленого плану і концепції та з наперед не визначеним 

результатом (що відрізняє його від перформансу). Участь сторонніх не просто 

вітається, а є однією з умов проведення» [40, c. 85-86]. А за словами Боніто 

Акіле Оліви, «Гепенінґова акція, попри її бажання вклинитись (у якості 

химерно-екстравагантного і безцільного жесту) в публічний простір міста, 

залишається імпровізацією, сенс якої — протистояння впорядкованому  і 

стандартному штибу життя, шляхом його зламу за допомогою розкутих і 

безпосередніх вибриків…» [40, c. 85-86]. В Україні, унаслідок слабо 
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викорінюваної інертності публіки, гепенінґ (знову ж таки, на відміну од 

перформансу) не прижився, як стверджують дослідники. 

Для створення повномасштабного аналізу поширення мистецького 

акціонізму в сусідніх з Україною державах, від яких безперешкодно 

отримували інформацію українські митці, можемо зазначити, що в Польщі, 

наприклад, такий рух змін відбувся значно раніше. Напрямок акціонізму 

широко практикували в Польщі та увели в мистецьку площину митці В. 

Боровський, Є. Береш та ін. З досліджень Я. Шумської дізнаємось, що одним з 

перших польських митців-акціоністів вважається Т. Кантор, творчість якого 

«пов’язана з уведенням гепенінґу в театр, що 1965 року стало першою подією 

такої форми вираження у Польщі» [208, c. 81]. 

З досліджень А. Кемпінської довідуємось про мистецьку ситуацію в 

Польщі у 1960-х рр.: «…Зменшується кількість творів, що виражалась у 

предметах, і замість них постають процесуальні дії – «акції», «події», 

«окупації простору» [208, c. 80]. А дані про ситуацію в мистецтві Угорщини 

свідчать про те, що «…митці І. Букта та Г. Уто-Река Коніа у 1970-х творили 

мистецькі акції, інформація про які з’являлася у журналах, описувалася у 

статтях, що потрапляли у простір Радянського Союзу» [208, c. 96-288]. 

Найбільш доступними каналами мистецьких новин для львівських митців, за 

словами В. Бажая, була в той час Прибалтика, де відбувались дуже цікаві 

гепенінґи, а також Польща (діяльність Т. Кантора, Є. Онуха, Л. Тарасевича, Я. 

Балдиги), а інколи — Німеччина [225, c. 116-117]. 

Загалом, 1990-ті рр. в культурі України проходили на потужному 

ентузіазмі митців, це період, коли масштабно почало з’являтися сучасне 

мистецтво. У Львові, наприклад, формувалися групи однодумців, які мали 

бажання та концепції для організації культурних подій. Саме таким стало 

проведення фестивалю «Вивих», який відбувався двічі (1990, 1992). Це була 

подія, яка формувала локальне середовище сучасного мистецтва у Львові. 

Митці організовували акції-гепенінґи, які здебільшого шокували, їх не 

сприймали мешканці міста, а класична будівля оперного театру 
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перетворювалась на місце експериментів та хаосу, що панували під час 

вистави Сергія Проскурні та Євгена Лисика «Прокидання поезії» (1990). 

Сергій Проскурня писав: «Ми зібрали всі меблі з різних епох, навіть 

двоповерхове ліжко з в’язниці. З сучасного був надувний матрац. Реквізитори 

за окрему платню принесли всі мальви й соняхи, які були в оперному, й ми 

прив’язали їх до основних декорацій. О третій ночі, коли все було готово, я 

пішов до готелю, де поети святкували День народження Володимира 

Цибулька, і перевів їх — а декого переніс — до оперного на сцену … О 

восьмій ранку, в неділю, після низки читань Юрка Позаяка, Олександра 

Ірванця та інших несподівано зазвучав симфонічний оркестр» [47]. 

Можемо зауважити, що, наприклад, сцена для рок-марафону була 

збудована нестабільно-хиткою, у формі зруйнованого даху, заввишки з 

триповерховий будинок, а головним художником і натхенником фестивалю 

був В. Кауфман. 

Місцем проведення «Вивиху-92» вдруге був обраний оперний театр. А 

мистецькі події в ньому вирізнялися ще більшою свободою виступів і 

своєрідністю мистецького задуму. Організаторам сподобалось «знущання» в 

класичній оперній споруді, а цього разу воно було ще агресивнішим з 

поезооперою «Крайслер Імперіал». Події, які відбувались на сцені, описав 

Юрій Андрухович: «Чотири вечори зажіотажована юрба переповнювала 

Львівську оперу. Вони хотіли бачити, мати, мацати, лизати його. Вони з 

еротичним нетерпінням очікували його прибуття. З хвилини на хвилину мав 

з’явитись він — «Крайслер Імперіал», Автомобіль-опера, автомобіль 

здійснених марень. Курйозність моменту полягала в тому, що ніщо нічому не 

відповідало. Розпалена жагою публіка на дев’ять десятих складалась з таких, 

котрі жодного разу в операх не були, більше того, — жодної опери не чули… 

Іншого ґатунку профани перебували на сцені та в ямі: хор, балет, оркестр. Ці, 

в свою чергу, не знали творчості Бу-Ба-Бу і гидливо затикали вуха кінчиками 

пальців під час рокерських прогонів … На сцені і в залі, у ложах та на 

балконах матеріалізувалися наші вірші та наші персонажі. Причому в 
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найневинніший спосіб — матеріалізувалися, навіть самі не здогадуючись про 

це … Замість геппі енду четверо із «Кому вниз» вивозили на сцену втілення 

«Крайслера» — купу жалюгідного брухту з двома потужними прожекторами, 

котрі створювали враження неземного літаючого об’єкту. І все це вибухло» 

[7]. 

Можемо зазначити, що «Прокидання поезії» (1990) та «Крайслер Імперіал» 

(1992), реалізовані у формі гепенінґів, які за структурою наповнення та 

характером виконання були близькі до масових подій, що організовувались в 

США в 1950-х — 1970-х рр. з великою кількістю глядачів-учасників відомими 

митцями (К. Олденбург «Кадри з міста» (1960), Дж. Дайн —– 

«Автокатастрофа» (1960), Дж. Кейдж — «Неназвана подія» (1952), «4:3» 

(1952), «Демонстрація звуків навколишнього середовища (1971) та ін. ) 

Загалом, період 1990-х рр. — це час, коли й надалі львівські митці 

піднімали питання гепенінґу та час від часу показували провокативні 

мистецькі події, які своєю манерою та характером виконання нагадували вже 

колись проведені акції світового рівня. Саме таким був організований 1993 р. 

наступний гепенінґ «Листи до землян, або восьма печать» (Іл. 4.1.1) В. 

Кауфмана, який був проведений з використанням об’єктів інсталяції біля 

Музею барокової сакральної скульптури у Львові. Основним смисловим 

елементом, який застосував художник, були авторські маніпуляції з 

географічними картами у просторі на площі перед музеєм. Гепенінґ можна 

поділити на дві частини: те, що відбувається зовні, і те, що відбувається 

всередині храму. На площі здивований натовп глядачів, які прийшли на 

дійство, багато, що перед ними актор продає, як на аукціоні, графіку і коротко 

розказує про те, що буде всередині. Усе відбувається на тлі розвішаних на 

площі географічних карт, рулонів целофану та за участі пересічних людей, які 

це все розглядають. Усередині будівлі інсталяційні дійства поділені на зони, в 

кожній з яких відбувається окрема історія. Підлога вздовж проходу вкрита 

різноманітними географічними мапами із свіжою червоною фарбою, яка дає 
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характерний запах. Усіх, хто входив усередину, позначали, одягаючи в пошиті 

перед тим білі запаски. 

Здивовані розвитком подій глядачі заходили у приміщення храму, де 

споглядали окремі складові вистави: 1) копицю із трави і квітів, з розстеленою 

довкола неї травою, по якій ходила дівчина у вишиваному костюмі, а поруч 

стояла дівчина з косою і напівоголена дівчина в целофані, ніби прикута до 

місця; 2) штучне озеро, в якому лежить риба, береги вкриті побитими 

пляшками, а довкола ходить юнак, крокує манірно, як балерина, і ловить риб; 

3) риба в акваріумі, біля якого, скрутившись, сидить оголений автор; 4) 

скрипаль, що ходить, граючи серед розставлених крихітних архітектурних 

макетів. Таким чином, перед заінтригованими і непідготовленими глядачами 

поставало практично непосильне завдання: спробувати прочитати, зрозуміти і 

скласти докупи це все побачене, як пазли в дитячій грі. Завершилось усе 

дійство символічним опусканням завіси із чорно-білих смуг. Автор згодом 

скручував, м’яв географічні мапи, а під ними, як виявилося, були розкладені 

розтиражовані зображення ікон, які автор також почав збирати. Ось як 

спробував пояснити цю ситуацію В. Кауфман: «Простір і технології завжди 

були диктаторами. Більше ніхто і ніколи не буде мати такого вдячного часу. 

Ось цілий цей світ під нашими ногами лежить покраяний. Це тільки потім він 

здаватиметься лишень покраяними географічними картами, що мали би 

символізувати грандіозні геополітичні перетурбації та перерозподіл світового 

порядку. Ось лежать перед нами наші незліченні можливості. Ось стоять біля 

нас ангели, готові позначити нас своєю печаттю» [92, c. 148]. 

Гепенінґи на біблійну тематику впродовж років проводять Анатолій 

Федірко спільно з Іриною Каленік. Концепція «Тайної вечері-2000» (1996, 

1999, 2014 — Київ, Краків, Будапешт), відтворювалась навколо столу, з 

одного боку якого були митці, а з іншого — журналісти. Як зазначив один з 

авторів А. Федірко: «Такої конструкції дотримувались з 1996 року. 

Сьогоднішня «вечеря» (2014) буде … без ключових журналістів першого 

перформансу, яких вже немає в живих (Георгій Ґонґадзе, Олександр 
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Кривенко). Зібравшись разом, художники і журналісти будуть вибирати 

сучасних персон на місце основних образів класичної картини «Тайна 

вечеря»: Ісуса Христа і Іуди. Я вибірково вибрав 40 претендентів, які 

представляють українську еліту ХХ ст. Це є перформанс, під час якого 

іконостас створюється шляхом простого голосування. Подібне дійство по 

прийняттю рішень відбувається тепер в Верховній Раді: пропозиція, 

голосування підняттям рук і підрахунком голосів «за» і «проти» [175]. Для тла 

акції художники використали три банери із зображенням «Тайної вечері» 

різних століть: Леонардо Да Вінчі, інтерпретації Енді Воргола та Андреаса 

Сарано. Робота останнього фотомитця була реалізована у вигляді інсталяції 

банок з формаліном. 

Інший тип акціонізму — перформанс, попри заборону та тоталітаризм 

інтегрувався в мистецьке середовище та майже витіснив гепенінґ, став най 

яскравішим рухом сучасного мистецтва в Україні. Перформанс трактувався як 

коротка вистава, виконана перед публікою (найчастіше — в художній галереї, 

музеї або на відкритому просторі). Та, на відміну від театральної вистави, 

виконавці не грають ролі, а виконують цілком реальні для них дії [166]. 

Протягом 1990-х рр. спостерігається все активніше зацікавлення 

перформативними практиками з боку митців. Анатолій Федірко провів дійство 

з відверто гротескним відтінком під назвою «Вибори російського президента» 

(1996). Також варто згадати перформанси: Бориса Бергера та Анатолія 

Звіжинського «Лисиця не вміє вити на місяць» (1992-1993), Петра Старуха 

«Оброшино – Львів» (1993), Тараса Прохаська і Олега Гнатіва «Листи 

французького офіцера» (1993), Юрія Соколова «Мільйон квітів...» (1994). 

Доволі помітним явищем стала успішно здійснена 1996 р. акція відомого 

художника з Ужгорода Павла Ковача під назвою «Місячне сяйво». 

 1991 року відомий свіжими та несподіваними ідеями івано-франківський 

митець М. Яремак у рамках паралельної програми «Провінційний додаток ғ 

2» Міжнародного бієнале «Імпреза 1991» (Івано-Франківськ, 1991) реалізував 

акцію-перформанс «З приводу цільності» (1991) (Іл. 4.1.2). Під час наступної 
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бієнале «Імпреза 93» у галереї «S-об’єкт» відбулась акція «За-імпреза» [40, c. 

130]. 

Природно, що українське мистецтво другої половини ХХ ст. дещо 

відрізнялося від мистецтва, яке панувало у світі, а саме — попарту та 

концептуального мистецтва. Щоб означити його радикальну відмінність, а 

також певну спадковість з мистецтвом попередніх періодів, користуються 

також терміном «трансаванґард». В українському мистецтві трансаванґардом 

визначають  мистецтво кінця 1980-х — до середини 1990-х рр., що 

хронологічно відповідає переходу між соцреалізмом та актуальним 

мистецтвом. Хоча характерні риси цього мистецтва доволі складно визначити 

через штучність самого застосованого поняття. Початком мистецтва 

українського трансаванґарду вважається Всесоюзна виставка молодих 

художників «Молодість країни» (1987, Москва), де було представлено роботу 

«Печаль Клеопатри» А. Савадова та Г. Сенченка. Так розпочалася їхня слава 

як лідерів «Паризької комуни». 

 «Паризька комуна» — осередок мистецтва Києва цього періоду. Вже 

1992 р. члени групи (О. Соловйов, О. Гнилицький, О. Голосій) відмовляються 

від живопису на користь об’єктів, інсталяцій та перформансів. Закинутий 

будинок на вул. Михайлівській стає місцем, де формується нова спільнота 

митців (1990-1994). Зміна парадигми породжувала конфлікти з владою, 

офіційним мистецтвом і старшим поколінням  митців. 

 1992 року О. Гнилицький виконав роботу «Приспана царівна», яка, за 

словами О. Соловйова, поклала початок відеоарту в українському мистецтві. 

Робота складалася зі скляної труни, в яку лягала В. Пархоменко. Акт знімали 

на відео, доповнювали аудіозаписом, а згодом виконали перформанс, понісши 

труну через Майдан до вул. Грушевського. Спільнота мала тісні контакти з 

мистецтвом Одеси (через О. Ройтбурда). 

Ширше поняття «нової хвилі», окрім учасників паркому, застосовується 

до інших митців, які працювали у той час (П. Керестей, О. Ройтбурд,  

Л. Войцехов, О. Тістол, А. Криволап, В. Сидоренко, В. Раєвський та ін.). 
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На початку 1990-х р. — до перформансу, а в середині 1990-х — і до 

відеоперформансу звертався учасник «Паризької комуни» (1990-1994) В. 

Цаголов. Художник у цей період придумав і розробляв так звану теорію 

«твердого телебачення», в якій пропонував власну «…концепцію бачення 

світу як ТЕЛЕбачення, де світ перетворився на величезну теледіораму… Світ є 

не матеріальним, а візуальним, та постає перед нами як глобальна необмежена 

простором голограма», — стверджував митець [143, c. 38]. На основі цієї 

концепції В. Цаголов розробив низку інших ідей. У перформансі «Можна їсти 

те, що можна їсти» (1993) перформер протиставляє власне тіло 

гіперреальності, і саме за допомогою перформансу можна було наглядно 

продемонструвати тілесні можливості через процес поїдання торта у вигляді 

Вавилонської вежі. До пояснення того, що відбувається, художник також 

надав авторський текст під заголовком «До подолання ритуалу», в якому 

описує суть тіла та пояснює, чому на ньому акцентується у цій роботі, 

зауважуючи, що сучасний світ об’єктивує тіло, розглядає його як пару чобіт, 

яку «поносив та викинув» [143, c. 43]. 

Наступний перформанс В. Цаголова відбувався на вул. Карла Маркса на 

тлі синього паркану та мав назву «Карла Маркса – Пер Лашез (Розстріл 

паризьких комунарів)» (1993) і стосувався власне розстрілу художників-

комунарів, які й були його учасниками (Н. Філоненко, М. Мамсиков,  

О. Гнилицький, О. Сидор-Гібелинда, І. Чічкан, В. Раєвський). Після 

виконаного розстрілу художники падали на землю, а В. Цаголов завершив 

перформанс, обливши їх томатним соком і розкидавши папірці з поясненням 

дійства. Загалом, імітація розправи, як і тема естетики насилля, криміналу в 

цей період була близькою В. Цаголову, адже кримінальні розбірки банд 

відбувалися дуже часто просто посеред Києва. Як зазначає художник: «У 90-ті 

насилля стає досить буденною поведінкою – «просто бізнес, нічого 

особистого» [143, c. 40]. У акції «Я більше не художник» (1994) одягнений у 

смокінґ митець виконав романс «Лише раз у житті», після чого звернувся до 

куратора галереї «Вlank Art» О. Бланка з промовою: «… мистецтво більше не 
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транслює цінності сучасного світу в зв’язку з розпадом ідей та концепцій. За 

таких умов художники мають визнати приреченість своєї позиції та 

відмовитись нав’язувати «висмоктані з пальця» ідеї — підсумував автор та 

елегантно підстрибнув по завершенню перформансу» [143, c. 39] (Іл. 4.1.3). 

Перформативні дії простежувались і в інших виступах В. Цаголова, а 

саме у перформансі «Контракт працевлаштування» (1995), де уклав угоду з 

куратором про те, що «художник має знищити галерею О. Бланка, а останній 

має знищити В. Цаголова як художника» [143, c. 39]. А 1995 р. В. Цаголов 

реалізував відеоперформанс «Theend», у якому влаштував реалістичну 

імітацію власної смерті, перебуваючи під дією випитої паралізувальної 

речовини. 

У доволі несподіваній формі втілили свої творчі задуми Ю. Соколов, С. 

Горський та О. Замковський. Їхня акція-перформанс була названа «Перехресна 

трансплантація незалежності» (1993). Дійство мало власну протяжність у 

просторі та часі: митці викопали одну з бруківок на вулиці Львова і завезли до 

Івано-Франківська, де «трансплантували» об’єкт, вклавши його у систему 

замощення бруківки на місце викопаної, перед мистецькою галереєю «S-

об’єкт». 

До оригінальних проєктів слід зарахувати акції авторства Ігоря 

Подольчака, який часто працював над акціями разом з Ігорем Дюричем і 

Романом Віктюком.  1991 року вони заснували у Львові «Фонд Мазоха», який 

впродовж 1994-2004 рр. провів низку помітних мистецьких акцій. Назвемо 

деякі з них — «Мавзолей для Президента» (1994), «Свіжі газети для...» (1995; 

куратор проєкту від фонду «Відродження» М. Кузьма), «Останні гастролі в 

Україні» (2000), «Бренд Українське» (2001; куратор проєкту від фонду 

«Відродження» Є. Онух). 

Згаданий уже П. Старух у середині 1990-х рр. активно працює в ділянці 

перформансу. Привертають увагу його проєкти «Der Winter ist da», що 

символізує прихід зими і «Der Fruhling ist da», який позначає прихід весни 

(1995). Художник своєрідно використовує природні явища, механізми 
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природних стихій у якості «виконавців» дії. Так, розфарбований автором сніг, 

який у барвистих плямах набрав певного зображення, поступово, під час 

танення змінює конфігурацію, немов би цілком закономірно замикаючи 

колообіг води у природі. Також П. Старух у співавторстві з М. Олексяком і М. 

Яремаком  1993 р. провели акцію у Львові біля театру «Воскресіння», яка була 

задокументована на відеокамеру. Їхній проєкт «Манна» вирізнявся сміливістю 

та цікавими пластичними інтерпретаціями. Ось як описує це дійство Б. 

Шумилович: «Ідея проєкту полягала у тому, щоб за допомогою дзеркал 

занести у «храм мистецтв» — у театр, сонячне світло з вулиці… Учасники 

перформансу з дзеркалами в руках намагались упіймати сонячні промені і, 

передаючи ці промені один одному в якості сонячних зайчиків, пробували 

занести в такий спосіб сонце до театру … На жаль, світло не вдалося «внести в 

храм», і дзеркала довелось розбити, хоча автори у скафандрах відразу 

намагалися скласти з їх уламків нові твори-дзеркала» [205]. 

У той самий час реалізують проєкти низка інших авторів. Серед них —  

ужгородські митці Тарас Табака, Сергій Біба, Павло Ковач, Роберт Саллер 

(«Сховище», 1993), а також київські художники Г. Вишеславський, С. Якунін, 

Г. Сидоренко з дійством «3/3» (1994). Головною ідеєю останньої акції було 

образне осмислення місця, де вона відбувалася: активне спіралеподібне 

розгортання простору інтер’єру Київського планетарію. Цей мотив 

поєднувався з певною його символічною інтерпретацією, де задум сходження 

концентрував у собі архетипні культурно-пластичні змісти, ідеї взаємозв’язку 

різних змістових пластів культури, їхню складну і неоднозначну присутність у 

сучасному контексті [153, c. 137]. 

До когорти відомих українських митців, які захоплюються мистецтвом 

перформансу, належить Василь Бажай. На початку 1990-х рр. під час знакової 

інсталяції «Препарація» (Іл. 4.1.4), що була реалізована в Палаці мистецтв у 

Львові, він провів перформанс з нагоди відкриття. Заінстальовані об’єкти в 

просторі поливав чорною тушшю. «Починалось це, як місце обіду, а 

перетворилось на операцію. Те дійство очевидці згадують як рафіноване, 
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естетичне, змістовне. Це виглядало «загадково-фантастично» і вражало» — 

зазначає дослідниця Я. Шумська [208, c. 124-125]. Визнання отримав його 

проєкт «Макбет», створений 1996 р. Після презентації в Україні акція-

перформанс була показана в галереї «Аль-Ханагар» (Каїр, Єгипет) 1998 р. (Іл. 

4.1.5). А згодом її авторську інтерпретацію побачили глядачі в рамках 

Міжнародного фестивалю сучасного театру «Золотий Лев». 

Оригінальне прочитання художником відомого класичного твору та 

відтворення його ідеї у складній асоціативній формі отримало схвальну оцінку 

українських і закордонних фахівців сучасного мистецтва. Авторську ідею 

«Макбета» (Іл. 4.1.6) ще раз по-новому трансформував художник 2007 р., коли 

перформанс поєднано з інсталяцією та відео, а відбувалася вона під час 

«Тижня актуального мистецтва», який став уже традиційним дійством у 

Львові. В наступні роки В. Бажай реалізував низку авторських ідей-

перформансів, серед яких відзначимо, насамперед, проєкти «Діалог» 

(Міжнародний фестиваль перформансу у Львові, 2008) (Іл. 4.1.7) та «Без 

назви» — перша частина перформансів із серії «Фетиш» (Дні мистецтва  

перформансу у Львові, 2011) (Іл. 4.1.8). 

Відвертим прихильником мистецтва акціонізму є львівський митець 

Володимир Кауфман. Він неодноразово звертається до мистецької ідеології 

перформансу. Акцію під назвою «Щоденник» (Іл. 4.1.9) він реалізував  

1998 р. у Культурно-мистецькому центрі «Дзиґа» (Львів) спільно з Наталією 

Шимін. Перформанс з елементами інсталяції здійснювався наступним чином. 

У просторі розміщувались різні зшиті чи поєднані дивним чином клаптики 

речей — предметів, які немов би наповнені людськими спогадами. Вони 

складали єдиний просторовий об’єкт посередині приміщення. Сам процес 

зшивання був презентований глядачам під час відкриття проєкту в образі 

невідомого – фігури в протигазовій масці. У своїй акції автори намагалися 

продемонструвати глядачеві, наскільки важливими залишаються для людини 

спогади про минуле, про прожиті життєві моменти, і наскільки безцінною є 

можливість зафіксувати минуле до найменшої деталі. «З усіх дарованих нам 
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ілюзій однією з найсильніших є ілюзія можливості зберегти прожиті дні. Ми 

зберігаємо їх у щоденникових записах, у запахах старого одягу, у знаках, 

залишених на піску. Ми боїмося втратити ці речі майже так само сильно, як 

боїмося втрачати свої ілюзії... А ми самі є нічим іншим, як прожитими нами 

днями» [92, c. 174], — говорять автори. 

Ще один перформанс «Їжа» (1995) (Іл. 4.1.10) В. Кауфмана відбувся у 

подвір’ї майстерні львівського скульптора Еммануїла Миська. Автор 

стверджував, що їжа — це не просто процес, а метафора, складна філософська 

гра, що змішала, за словами автора, «...пряме і непряме значення вислову», 

своєрідна «духовна пожива». Художник продемонстрував дійство, котре 

полягало у розставлянні червоних глиняних мисок. Саме в них відбувався 

шлях перетворення, розбивання, перемішування, перемелювання, тобто все те, 

що умовно можна було назвати стадіями приготування їжі. Залучені до 

споглядання глядачі спостерігали також за розбиванням і варінням яєць, які 

згодом запихали в слоїки і перекладали перемеленим папером із текстами. 

Потім цю суміш пропускали через м’ясорубку, вливаючи почергово молоко і 

червону фарбу. Завершувалася стадія приготування закриванням «готового 

продукту» кришками. Глядачі мовчки спостерігали за таїнством перетворення 

«продукту». Завершилась акція запрошенням до громадськості спробувати 

кусочок риби із червоною фарбою, взятої із розставлених глиняних мисок. 

Питання, які порушує акція, автори бачать так: «Наскільки захоплюючим є 

подвійне паразитування на людських слабкостях — мислиннєвій незграбності 

та жадобі тексту, руйнуючи одні знаки у слоїку з окропом і фарбою заради 

руйнування іншого знаку...» [92, c. 183]. 

1999 року. В. Кауфман здійснив перформанс «Зоо» (Іл. 4.1.11), що 

відбувався у рамках відеоарт-фестивалю «De Novo» у Львові, на території 

музею «Шевченківський гай». За задумом автора, перформанс символізує 

своєрідний порівняльний процес між твариною та людиною, розкриває 

філософський підхід до часових форм сприйняття людини впродовж віків. 

Акція демонструє життя учасників фестивалю, які немов би впродовж певного 
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часу перебувають за сіткою у клітці. Основні дії відбуваються за столом з 

їжею, у присутності телевізора, по якому транслюються новини. Дехто з 

учасників лазив по сітці, як мавпа. Тоді, коли люди привертають увагу 

глядачів своєю присутністю в клітці, зовні, як вільні, гуляють довкола 

тварини-коні/поні, вівці, які підходять час від часу до сітки. У контексті 

продовження теми автор демонструє себе всередині клітки, як ув’язненого. 

Такий абсурдний, на перший погляд, спосіб реалізації проєкту, привертає 

увагу заінтригованих глядачів, служить ефективному втіленню основної ідеї. 

Дивний зоопарк змушує, щонайменше, задуматися про ролі, які ми набуваємо 

та які присвоюємо іншим. «Раніше людині треба було бути щонайменше 

потворою аби зацікавити інших. Загальну увагу гарантували фізичні вади та 

аномалії, каліцтва та будь-які інші відхилення від традиційної 

антропоморфності. Натомість, тварині не треба було майже нічого, окрім як 

бути твариною, бажано екзотичною. Чим далі просувається людський поступ, 

принаймні у близькій нам частині світу, тим більше шансів привернути 

загальну увагу здобувають ув’язнені. Грати — чудовий спосіб привернути до 

себе увагу, особливо якщо ти не тварина і не песиголовець. Тільки коли 

дивитись зверху — ґрат не видно. Тому може бути нестерпно нудно», — так 

говорить автор про задум акції [92, c. 191]. 

Своєрідні асоціації викликає перформанс В. Кауфмана «Дзеркальний 

короп» (Іл. 4.1.12), реалізований 1994 р. у Львові на території Парку Знесіння. 

Для втілення проєкту необхідним стало створення певного середовища. Між 

різноманітним «цивілізаційним» сміттям, поряд з каламутною «баюрою», 

зведено фрагмент цегляної кладки з умивальником, який наповнювався 

потоками «фірмового алкоголю» та рибою, яка, як відомо, є прадавніми 

символами християнства. Зауважимо, що риба зустрічається в багатьох творах 

В. Кауфмана, ба навіть відповідає його знаку зодіаку. Смерть риби в згаданій 

акції ототожнюється із втратою християнського символу, сприймається у 

контексті безбожного теперішнього часу. В оточенні байдужих глядачів, 

шокованих незрозумілим дійством, художник немовби символічно вбиває 
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себе. Олег Сидор-Гібелинда так характеризує дійство В. Кауфмана: 

«…Художник з групою бажаючих топить згадану рибу в потоках французьких 

парфумів, наочно демонструючи «смерть от излишеств» [92, c. 233]. 

Наступний перформанс, що супроводжувався інсталяцією, був названий  

«Версії наповнення» (Іл. 4.1.13) (1997) та реалізований у співавторстві з Н. 

Шимін. На експозиції були виставлені наповнені відра мертвих курей. Поруч 

— намальовані кульковими ручками картинки. Взяли участь у перформансі й 

присутні діячі культури — В. Неборак, Ю. Покальчук, Р. Чайка. Акція 

викликала сильні емоції: «… Це був апофеоз розтрачування, бездумності й 

безвідповідальності...» [92, c. 241]. Безумовно, акція відсилає до віденського 

акціонізму, створює ілюзію жертвопринесення, ритуальну атмосферу. 

Перформанс В. Кауфмана «Привиди ікон» (Іл. 4.1.14) проведено 2001 р. у 

рамках дводенної Арт-лабораторії «Екологія 3000», яка відбувалася на 

території практично недіючої Львівської експериментальної кераміко-

скульптурної фабрики. Дійство мало відверті ознаки гротеску та їдкого 

сарказму: старовинні ікони автори розмістили на радянських дошках пошани, 

закріплених на металевих стовпах-опорах. Композиція справляла сильне, 

неповторне враження: «…Рудименти абсурдної епохи, коли дошка пошани 

ставала ерзацом іконостасу, а мертві нагромадження слів – ерзацом релігії… 

Їхні контури розмиваються, їхні обриси тьмянішають, вони припадають 

порохом, імлою, тінями...» [92, c. 257]. Автор змушує переосмислити релігійні 

та партійні традиції попередніх епох, застерігає суспільство від помилок і 

сліпого прийняття. 

Інша емоційна інсталяція виникла як результат перформансу «Механічна 

анатомія звуку». Вона розпочалася 22 лютого 2002 р. у сквері біля Порохової 

вежі у Львові та привернула увагу неординарністю та брутальністю. Глядачі 

стали свідками поєднання непоєднуваного: стану творення та стану 

дослідження, яке переходило в руйнування. Об’єктом дослідження став 

звичайний рояль. Символ відтворення класичних музичних творів став 

об’єктом експерименту в сучасному мистецтві. Дійство, за словами автора, 
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перетворилось на: «… стан відчуття температури в гіпсі, витягування енергії з 

акорду і одночасне бренькання по мертвих струнах електродом, у запах і звук 

зварювання, видавання звуків, перехід температури через електрод в гіпс, а 

через гіпс в руки… відчуваєш, що цей інструмент був живою істотою… це 

мікросекунди драйвового стану, все решта супровід, візія, споглядання, 

упакування акції в параметри певного жанру» [92, c. 293]. Завершується 

перформанс створенням величезного геометричного об’єкта, своєрідного 

символа творення-руйнації, з фрагментом виступання з бетонного масиву 

чорного старовинного роялю. Виглядаючи з-під брили, він немовби нагадує 

про своє минуле. Однак, на цьому подія-перформанс не завершилася. Як уже 

згадувалося, з часом відбулося продовження самої акції — вивезення та 

встановлення монументального бетонного об’єкта на постійне місце на трасі 

«Львів-Київ» (Іл. 4.1.15). 

Перформанс «Лапання часу» (2000, КМЦ «Дзиґа») складався з кількох 

етапів (Іл. 4.1.16). На першому етапі риба обклеюється поштовими марками, 

які повторюють уклад риб’ячої луски — марка на марку (близько 1 000 

марок). Потім обклеєна риба занурюється у воду й усі марки відклеюються, 

ніби вислизаючи між пальцями у воді. Зберігається лише певне відчуття їх 

присутності, підкреслюється неможливість фіксування моменту. Сам автор 

так характеризує дійство: «…Полювання за Часом є висліджування самого 

себе, власної заангажованості у Гру і визначення меж, за якими Правила 

починають давати збій. Час ховається, Час вислизає, Час наче й невловимий. 

Всі спроби фіксації призводять до самих спроб фіксації. Марка, особливо 

проштампована, є одним із небагатьох аргументів на користь плинності Часу. 

Збирання колекції допомагає фіксувати час» [92, c. 309]. 

Друга частина проєкту розвиває думку художника, його постійне 

прогнення спроб фіксацій часу. Влодко Кауфман трактує намагання спіймати 

час через своєрідні механізми. На його думку, стіни наших помешкань є 

носіями часу, який залишився в прошарках старих фарб, шпалер, газет на 

стінах, які вкриваються щораз новими шарами: «...За ці шари, як за кільця 
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дерев, іноді намагаємось зловити те, що зловити не надається — прожиті дні й 

роки» [92, c. 315]. У кінці В. Кауфман доходить висновку, що будь-які 

міркування про час можуть довести до божевілля. Цей процес ще глибший, ще 

складніший, ніж намагання осягнути віру. Час є чи не єдиною категорією, яка 

не надається до осягнення взагалі. Час не має ані початку, ані кінця, тому ми 

уявляємо його, як пряму лінію. Водночас, для художника час — це швидше 

замкнене коло  [92, c. 325]. 

Серед інших перформансів В. Кауфмана відзначимо «Падіння польоту» 

(Іл. 4.1.17), реалізований у Львові (2004) та повторений згодом у Києві та 

Кракові. У його процесі відбувається своєрідна гра. Під час неї запрошені 

глядачі та випадково залучені до споглядання здивовані перехожі намагаються 

відслідкувати ідею та суть дії, коли автор собі нарощує багатокілограмові білі 

крила з гіпсу, намагаючись злетіти, а згодом вирішує їх позбутися. 

Під час проведення перформансу «Шахівниця» (2009) (Іл. 4.1.18), 

реалізованого під час «Тижня актуального мистецтва» у Львові та повтореного 

згодом у Любліні, В. Кауфман довго грав сам із собою в шахи. Він періодично 

заміняв фігури на всілякі дрібні предмети на зразок гайок, транзисторів, 

фігурок, свічок... Таким чином, він розгорнув перед глядачами драму творення 

й руйнування, яка є суто грою без правил.  Водночас, був показаний образ 

деміурга, що грається зі своїм світом за ним самим встановленими правилами, 

ігноруючи всяку внутрішню логіку творення. 

Інший перформанс, такого ж глибокого філософського змісту, названий 

«Спроба передчуття» (2010-2011) (Іл. 4.1.19), був показаний в авторській 

інтерпретації в різних місцях — Поповичі, Кракові, Любліні, Тель-Авіві. 

Основною його ідеєю було підкреслити, що все (територія, земля, простір) має 

свій відповідний код. Художник немов би здійснює спробу просканувати, 

розкодувати територію, її частину чи окреме місце, осягнути, що з тим місцем 

було чи спробувати відчути, що з ним буде. Для окреслення простору він 

використовує особливий інструмент – попереджувальну стрічку, яку 

спеціальні служби застосовують для обгороджуючи території, коли щось 
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станеться. Ця стрічка творить характерне відчуття тривоги, концентрує увагу, 

застерігає, попереджує про загрозу. Вона немовби перетворюється на живу 

істоту, здійснюючи пошук певної конфігурації простору. Дерева, будівлі, 

звичайні перехожі можуть бути задіяні, як об`єкти, за які зачіпається стрічка. 

«Декларація порожнечі» — перформанс, який був проведений під 

керівництвом В. Кауфмана на фестивалі «Гогольфест» у Києві 2008 р. (Іл. 

4.1.20). Основа його задуму — відкриття порожнечі через її декларацію в 

присутності глядачів. Проста, мінімалістична форма перформансу наповнена 

складним і водночас простим формальним прочитанням ідеї. Глядачеві 

презентовано коробки, які, за принципом «матрьошки», ховаються одна в 

одній. Послідовне їх відкривання символізує безконечну порожнечу, ідеальну 

пустоту: «Порожнеча є всюдиприсутньою, онтологічною умовою. Спроба 

пояснення, вимірення порожнечі відштовхнуть нас від самої порожнечі, 

стануть спробою заповнення» [68]. 

У проєкті «Карпаторозділ» (2007) (Іл. 4.1.21) синтезуються: перформанс, 

інсталяція та живопис. Митець показав його у КМЦ «Дзиґа» у Львові. 

Експозиція живопису тут є частиною інсталяційного простору. Вона презентує 

природу Карпат, безконечні ряди сосен, краєвиди. Автор, однак, не 

намагається копіювати природу, стверджуючи: «Я не Бог», я — псевдобог. Він 

немовби відкриває існування неповторної природи карпатського життя через 

музику, яка є частиною перформансу. Проєкт втілює глобальну, 

загальноземну ідеологію співіснування, яка розкриває наскрізну, домінуючу 

тему екології. Сприйняття цієї теми відбувається повільно, трансформуючись 

у свідомості людей. Люди осягають стадію «опікунів природи», певної 

зверхності, а насправді ж мають перейти до стадії «людина — частина 

природи». Назву проєкту сам автор розшифровує таким чином: «РОЗДІЛ між 

РОЗумінням і ДІЛом, між очікуванням катастрофи та байдужістю. Це — 

конфлікт між життям та існуванням, це — дерева, що ростуть на могилах 

лісорубів, це – земля, в якої забирають корисні копалини, натомість 
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залишають власні тіла, це — пташка в помешканні у клітці людини, яка сама 

живе у більшій клітці багатоповерхівки» [69]. 

Дійство під назвою «Performance art meeting» В. Кауфман показав під час 

проведення акції «Ніч культури» в люблінській галереї «Лабіринт» у Польщі 

(2012) (Іл. 4.1.22). Асфальтована стежка в парку ділить газон на дві частини. 

Гілля, що розкидане по різні боки, автор намагається з’єднати за допомогою 

скотчу. Гілка до гілки ніби прямують назустріч з кожного боку: дві довгі 

частини кожної палиці на середині стежки зустрічаються і з’єднуються в одне 

ціле. З’єднані гілки автор тягне за собою стежкою до фонтану, де викладає по 

колу. Уся акція є своєрідним символом єднання, руху назустріч. 

Оригінальністю підходу та концепцій вирізняється чимало перформансів 

інших українських митців. Серед них — проєкт Алевтини Кахідзе «Суджений-

ряджений, з’явись мені у дзеркалі» (2006) (Іл. 4.1.23), який був здійснений у 

Центрі сучасного мистецтва в Києві. Безпосереднім куратором втілення цієї 

ідеї був Є. Онух. Перформанс демонструє бажання жінок обирати тих, від 

кого залежить їхній суспільний статус, життєва доля. Цей вибір, зазвичай, 

відбувається банально, використовуючи ефектний зовнішній вигляд, природну 

красу. А. Кахідзе вказує, як важко жінці уникнути цих примітивно-життєвих 

моментів. Привабливо одягнена в білу сукню авторка сидить у просторій 

галереї на кріслі перед великим дзеркалом, пильно вдивляючись у своє 

відображення. Вона посміхається чоловікам, які відображаються на задньому 

плані, споглядаючи на неї (зауважимо, що перформанс розрахований на 

присутність лише чоловіків). Ідея цього дійства побудована за класичною 

схемою ворожіння, яка здавна наповнює містикою вибір жінки. 

Перформанс ще однієї київської художниці Оксани Чепелик «Хор 

глухонімих», супроводжуваний показом відео, був представлений 1998 р. у 

Культурному центрі глухонімих (Київ) (Іл. 4.1.24). Реалізація перформансу 

відбувалася на основі втілення ідеї хорового співу жестами відомої пісні 

«Варяг». Проєкт порушив важливе питання існування людей на межі 

балансування, у незвичайному світі обмежених відчуттів, свідомого 
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досягнення повноти емоцій за відсутності голосу. В задумі авторки 

розкривається дуже актуальна для сьогоднішнього світу проблема комунікації. 

Дослідниця О. Груєва, зокрема, підсумовує розвиток вітчизняного 

перформансу таким чином: «Самобутність українського перформансу 

вбачаємо у його активній реакції на болісні процеси у суспільстві та державі. 

Перші перформанси спрямовувалися на повалення комунізму, а після 

проголошення незалежності — на декларування демократичних ідей, ідеї 

соборності України, боротьби за українську мову тощо. Від кінця 1990-х років 

активізувалася тематика порушень прав людини (особливо у сфері свободи 

слова) та «чистоти» виборчого процесу. Перформанси 2000-х років 

актуалізували євроінтеграційну тематику та проблеми політики пам’яті 

(вшанування пам’яті жертв голодоморів, Голокосту, депортації кримських 

татар), з 2014 року — проблеми анексії АР Крим, збройних дій на окупованих 

територіях України, проблеми внутрішньо переміщених осіб тощо» [66, с. 23]. 

Як бачимо, перформанс, незважаючи на його новизну та очевидне 

несприйняття переважною більшістю непідготовлених глядачів, стає доволі 

популярним в Україні. До нього звертаються переважно митці молодої 

ґенерації. Звичайно, не завжди відчутними є ознаки високого професіоналізму, 

адже осягнення цього різновиду творчості у нас поки що здійснюється 

самотужки, шляхом експерименту і не завжди передбачуваного результату. На 

жаль, у навчальних закладах України мистецтву перформансу не навчають. 

Основою формування його вітчизняного надбання все ще залишається досвід 

провідних зарубіжних художників.   

Вагомою перешкодою є недостатня кількість ґрунтовних наукових праць, 

які висвітлюють форми акціонізму та його типологічну еволюцію, зокрема й 

перформанс, у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Поодинока локальна 

активність митців, їхні перші спроби до 1990-х рр. і в наступні періоди, 

включно із сьогоденням, не знайшла наукової оцінки у працях критиків і 

теоретиків мистецтва, а також культурологів. Сьогодні, коли відбувається 

живий процес формування нових стосунків, проблем і категорій в сучасному 
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мистецтві, із впевненістю можна сказати лише про те, що мистецтво 

перформансу актуальне та радикальне  щодо реальної  дійсності, розкриває 

інший пласт мислення митця та викликає емоційні відчуття у глядача, інше 

ставлення до суб’єкта і об’єкта мистецького процесу в просторі. 

Від 2000-х рр. спостерігається широке використання елементів 

перформансу іншими видами мистецтва для підсилення впливу. Завдяки 

цьому створюється безліч гібридних жанрів і новітніх форм мистецтва, як 

результат, — «третя хвиля перформансу в світі», на що вказують багато 

дослідників [49; 108; 157; 208]. 

 

4.2  Інсталяція як складова/результат мистецької акції 

Незважаючи на активне  поширення гепенінґу й перформансу, 

найяскравіше в українському мистецтві 1990-2010 рр. розвинулася інсталяція, 

отримавши широкий діапазон формального та предметного втілення. 

Інсталяція в Україні з’явилася ще за часів андеґраунду, найчастіше, як 

складова частина енвайронменту чи акціонізму. У підрозділі одночасно з 

інсталяцією досить побіжно аналізуємо експериментальні практики 

енвайронменту, які були підґрунтям, а інколи втілювались як допоміжний 

інсталяційний матеріал акції українськими митцями. Використовуючи такий 

спосіб, ми зможемо ширше осягнути діапазон нового українського явища та 

прослідкувати його пластичну взаємодію з різними мистецькими формами. 

Зразки інсталяцій (об’єктів, енвайронментів) під час систематизації та 

при аналізі відбору були розділені на два аспекти: інсталяція, як мистецький 

твір та інсталяція як складовий елемент інших типів акціонізму. Дуже часто 

під час створення інсталяції або як підготовчий матеріал до її створення 

проводиться фото та відеодокументування процесу створення робіт, які надалі 

часто використовуються — як доповняльний матеріал візуального ряду при 

інсталюванні в галереях. 

Інсталяцію як просторову комбінацію з готових промислових, природних 

або створених художником об’єктів живопису, скульптури, текстової або 
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візуальної інформації визначає Г. Сотська [166]. А енвайронмент — оточення 

або середовище — значна просторова композиція, глядач якої може 

перебувати «всередині» неї, тобто заходити в неї (наприклад, імітація 

інтер’єру з фігурами людей, твір лендарту тощо) [166], а також одна з нових 

виражальних форм мистецтва 1960-х — 1970-х рр. Інший тип енвайронмента 

— ігровий простір, що передбачає певні дії глядача [128, c. 57]. Дослідники 

сучасного українського мистецтва виокремлюють також контекстуальний 

енвайронмент — різновид енвайронменту, що з’явився в практиці українських 

митців у другій половині 1990-х рр. Значним чином такий енвайронмент 

залежить від фабули, зміст якої концентрується поза твором і навіть поза 

візуальним мистецтвом. Без знання першоджерела (епізоду медійного, 

політичного, соціального життя) твір залишається закритим для сприйняття. 

«Тобто значення контексту є набагато важливішим, ніж сам «текст». … 

Найчастіше виглядає як павільйон для зйомки чергового епізоду фільму, чи то 

як абсурдне поєднання речей, нонспектакулярне й незрозуміле з погляду 

класичної естетики. На відміну від енвайронменту, контекстуальний 

енвайронмент широко застосовує «інтерактивне» залучення глядачів до 

взаємодії з твором, … дієво впливати на розвиток сприйняття композиції за 

встановленими автором правилами. Доволі часто виявляв тенденції до злиття з 

акціонізмом» [40, c. 158]. 

Так, від середини 1990-х р. контекстуальний енвайронмент став частиною 

акцій-перформансів — «Вибори» («Група швидкого реагування», С. Братков, 

С. Солонський, галерея «Up/Down», Харків, 1995), «Таємна вечеря 

українських художників з політиками» (Київ, 1995), «Вибори російського 

президента» (галерея «Славутич», 1996) А. Федірко. 

Також зустрічаємо гепенінґи-енвайронменти, в яких використовувалися 

засади мінімалізму та концептуалізму — «Велика одаліска», куратор  

В. Яковець (Черкаси, пленер «Софіївка 2000», 1996), «Простір капітуляції. 

Сталінград під Берліном» (Одеса, 1994), «Supertrack» (Одеса, 1995),  

М. Кульчицького, В. Чекорського, «Там, всередині» Г. Катчука (Одеса, 1996). 
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Приклади енвайронменту та відеоарту присутні в роботах  

М. Кульчицького, В. Чекорського «Supertrack» (Одеса, 1997), у пошуках  

В. Цаголова — «Чиста кімната» (Київ, 2000), «Гараж. Трансмісія» (Київ. 

2002), «Паралельний світ. Експеримент перший. Підгортання» (2000), «Сон 

програміста» (2000), а також у Ю. Соколова — «Без назви» (1996), «Без назви-

2» (1997), «Едвард Уетсон та академіки» (1998), «Школа малювання в розумі» 

(2001 – 2005 рр.), «Одинак» (2002) (Галерея «Червоні Рури», 1995 – 2002). 

Серед інших контекстуальних енвайронментів слід згадати презентації, у 

яких прочитувався історично-політичний зміст: «Фотоательє від Равського» 

(галерея «Дзиґа», 1997), «Маленький Ганс GMbH» (галерея «Блок-А», 2002) В. 

Харабарука; синтез комп’ютерних ігор і цифрової естетики: перформанс-

енвайронмент «Там, всередині» Г. Катчука (Одеса, 1996), «Станція-1» гурту 

«Фіктивна галерея. Експедиція» (FGE)  

І. Коновалова, А. Варварова (2001, Київ), «Вхід-вихід» Г. Сидоренко,  

С. Якунін (Галерея «Дзиґа», 2002) [40, c. 158-164]. 

Як зазначає О. Груєва, постмодернізм привніс у політику тілесність, 

домінування візуальних образів, спонтанність, співучасть аудиторії, 

інтерактивність, нелінійність тощо. Політичне постає як гра знаків [66, с.  21]. 

Політика набула ознак видовищності, театралізації, що не випадково в умовах 

інформаційного вибуху та шуму: інтерес медіа та зацікавленість особи за 

значної кількості політичних подій, якими супроводжувалося становлення 

державності в той час, викликали значний резонанс у суспільстві та серед 

митців зокрема. В основі політичного акціонізму, вважає О. Груєва, лежить 

символізація, з вкладанням у політичні акції очевидних і завуальованих 

підтекстів, вписування у «соціокультурну матрицю постмодерного 

сьогодення, коли домінантою стає знаково-символічна діяльність; гра 

візуалізує політичний процес, будь-які прояви політики» [66,с.21]. 

Щодо самої інсталяції, то вона належить до мистецьких явищ, які 

знаходять усе нових дослідників і перебуває в пошуку однозначної оцінки та 

певної, усталеної ніші в сучасному мистецькому просторі України. Інсталяція 
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передбачає вільні маніпуляції художника у процесі формування мистецького 

об’єкта різноманітними складовими — готовими предметами (так званий 

ready made), деталями, взятими з природного середовища та елементами, 

створеними руками автора. Наприклад, подібною є ситуація і з 

енвайронментом, який, з одного боку, достатньо близький до інсталяції, з 

іншого — значною мірою немовби дотичний до сценографії. Цей вид 

мистецької діяльності в своїй основі також передбачає формування 

художником авторського простору, куди може входити глядач, вільно 

пересуватися у ньому, отримуючи певний набір асоціативно-емоційних 

збудників. Хоча в багатьох спробах інсталяцій (як і в енвайронментах) вони і 

звертаються до глядача, проте залишаються для нього закритим твором. 

Окремого висвітлення, як історично-теоретичний матеріал, заслуговують 

одні з перших зразків інсталяції (чи радше енвайронменту), які з’явилися на 

початку 1990-х рр. в Україні. До них належать, зокрема, проєкти Юрія 

Соломка «Плаття» (1993, Київ), «Транзит» (1994, галерея «Децима», Львів). 

Остання складалась із спеціально виставлених у просторі вживаних побутових 

речей, через які відтворено типовий інтер’єр житлової кімнати 1950-х років 

ХХ ст. Схожий принцип інсталювання простору ми зустрічали в 

американського художника 1960-х рр. Е. Кінхольца. 

Щодо самого місця проведення, то особливо цікавою була львівська 

галерея «Децима», де проходили найновіші експериментальні виставки 

сучасного мистецтва на той час, які влаштовував куратор і артдиректор Ю. 

Соколов. Галерея проіснувала впродовж 1993-1994 рр. Її назва була доволі 

умовною: «Це була громадська некомерційна організація, що за діяльністю 

більше відповідала центру сучасного мистецтва. Вона повинна стати місцем 

проведення проблемних експозицій, які здатні вступити у творчий діалог з 

художньою ситуацією» [38, c. 292]. Тут 1994 р. реалізував авторський проєкт 

Стас Горський. Його енвайронмент із частковою інсталяцією «Мітоформи» 

мав символічне значення і складався з уламків чавунних форм, що 

використовувались для лиття скульптурного монумента Т. Шевченка у Львові. 
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Експозиція була утворена з великих абстрактних форм, які при нетиповому 

використанні освітлення відтворювали своєрідний історично-археологічний 

аспект формування національного знакового елементу — «пам’ятника». 

«Величезні абстрактні панно і локально спрямоване освітлення, що 

об’єднувало в єдину композицію зі смаком загадкової історичності, археології 

і ритуальності», — зазначає Г. Вишеславський [38, c. 292]. 

Згадане подружжя митців Ігоря та Світлани Копистянських у 1990-х рр. 

стало учасником багатьох міжнародних виставок сучасного мистецтва 

(Documenta 11 (2002), Венеційська бієнале (1988), Бієнале у Сан-Паулу (1994), 

Стамбульська бієнале (1995) та ін.), на яких були представлені індивідуальні 

та спільні авторські інсталяції. Наприклад, відеозвукова інсталяція із серією 

фотографічних робіт «Incidents» (1996) (Іл.4.2.1) створювалась упродовж двох 

років. Художники «збирали» матеріал до цієї роботи просто на вулицях Нью-

Йорка. Об’єктами їхнього відео стали звичайні пластикові пакети, коробки та 

все, що вітер розкидав уздовж дороги, як зазначають митці: «Ці об’єкти 

зустрічаються, взаємодіють і роблять дюшампівське уявлення про знайдений 

об’єкт в ігровій дискусії. Свіжий і дуже частий вітер з річки Ґудзон перетворив 

вулиці на сцену з акторами. Особливі формальні властивості кожного з 

об’єктів визначають індивідуальний рух, який кожен персонаж набуває через 

анімацію дихання вітру. Вітер грався з цими предметами, повертаючи і 

звиваючи їх, об’єднуючи, а потім знову роз’єднуючи їх. Схоже, що вітер 

звільняв їх від сили тяжіння» [240]. 

Інсталяція «Transformable Paintings» (Іл. 4.2.2), яку І. Копистянський 

реалізував 1994 р. у Kunsthalle Dusseldorf, складалася зі стіни з копіями 

картин, що були підвішані на гачки вішалок для одягу та звисали до самої 

підлоги. Надалі цей проєкт поповнив колекцію центру Помпіду в Парижі. У 

подібний спосіб була виконана інсталяція «Золотий вік живопису» (1999) ( Іл. 

4.2.3) з картин Пусена, яку художник реалізував у галереї «Walker Art». 

Виконані копії на полотні були розрізані на тоненькі смужки і згорнуті в 

малесенькі згортки 20 см х 10 см. Кожний такий об’єкт був пронумерований і 
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підвішувався біля оригіналів картин [251]. Інсталяції І. Копистянського 

змушують глядача переосмислити музейний простір у провокативний спосіб, 

заохочують переглянути класичні твори через сучасне подання. Свої 

мистецькі практики 1990-х рр. Ігор Копистянський описав у теоретичному 

виданні «Музей» (1994) [247]. 

На межі 1980-х — 1990-х рр. формувалася творчість львівського митця 

Андрія Сагайдаковського, проте лише 1990 р. він став учасником першої 

спільної виставки «Дефлорація». Саме на ній зумів показати свої андеґраундні 

роботи та першу інсталяцію, об’єктом якої став «… в подальшому знаменитий 

зломаний стілець, що балансував на двох ніжках» [157, c. 215].  Згодом,  1993 

р. автор повторив цю інсталяцію під назвою «Нестабільний стілець» (Іл. 4.2.4) 

на міжнародній виставці «Степи Європи» (Палац Уяздовського, Варшава), у 

якій брав участь разом з М. Ягодою,  

В. Бажаєм та іншими митцями. Андрієві Сагайдаковському під супровід 

австрійської музики вдалося відтворити середовище із запахів гнилі та 

залитого солодкою водою приміщення. Візуальний простір кімнати художник 

доповнив килимом і старими німецько-польськими книгами. На центральній 

стіні прибив перевернутий стіл, а посередині підлоги — на трьох ніжках і 

довгій балці, як опорі, стояв знаменитий стілець. Як зазначає куратор проєкту 

Є. Онух: «В цій роботі Сагайдаковський намагався вхопити момент розпаду 

світу, і складалося враження, що він помістив це в стан вельми хиткої 

рівноваги» [17]. 

Інсталяції А. Сагайдаковського в цей період зосереджені на килимових 

картинах-об’єктах, що сповідували традиції «arte povera» (бідне мистецтво) 

або «objet troues» (мистецтво знайдених речей). «Вже тоді було очевидно: 

перед нами серйозний, самостійний майстер з особливим драматичним 

сприйняттям світу, що наповнює сенсом і значенням ті «фрагменти буття», з 

яких, по суті, і складається життя … Його картини, намальовані на клаптиках 

старих полотен, старих килимів, об’єкти, створені із сміття, кавалків старих 

меблів і інше, не просто продовжують традиції arte povera, але  й несуть у собі 
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те важливе, справжнє, що власне й складає суть справжнього мистецтва» [157, 

c. 213], — так підсумовує основні риси творчості митця Г. Скляренко. 

Від 1990-х рр. і надалі А. Сагайдаковський використовував старі килими, 

які перетворював на об’єкти виставкового характеру. Такі властивості 

характерні інсталяції з відеопроєкцією «Т. Г. Шевченко» (2002), яка була 

показана у спільній виставці «Бренд «українське» (Київ, Центр сучасного 

мистецтва). Образ українського поета А. Сагайдаковський намалював на 

класичному варіанті килима радянської епохи, що був одмінною  складовою 

інтер’єрів у більшості родин того періоду. Під час експозиції авторська 

робота, за визначенням Г. Скляренко, виглядала, як «Головний образ 

української культури, її безперечний «світовий бренд», і була показана тут як 

об’єкт побутового «ідеологічного декору», який використовувався для 

оформлення зображень великих людей режиму … Ця робота митця — про 

національні цінності, про час, який може «стерти правдиві риси обличчя», про 

істину і міф, які часто розчиняються один в одному…» [168, с. 224 -225]. 

Килим в експериментах А. Сагайдаковського трансформувався в 

авторський бренд митця, з яким він продовжує й надалі активні творчі 

маніпуляції. Його роботи вирізняються з-поміж інших широким діапазоном 

ідей, що акцентують увагу глядачів на соціально-суспільних проблемах.  2013 

року митець взяв участь у спільному проєкті «Пустоти» (з А. Бояровим), де 

продемонстрував актуальний діалог живопису та старих килимів. Його 

виставкові елементи – об’єкти — склали частину інсталяційного середовища. 

Наталя Космолінська згадує про цей проєкт так: «Заекспоновані твори 

виявили пустоти тих величезних просторів, в яких минає людське життя. Це і 

матеріальний простір, якого ми прагнемо, але використовуємо і викидаємо. І 

це дуже потужний медійний простір, який увійшов у наше життя спершу через 

телевізор, а потім через інтернет…» [99]. Як зазначає В. Сусак про творчість 

А. Сагайдаковського: «Треба робити певне зусилля, щоби побачити в старому 

дірявому килимі витвір мистецтва. Треба мати певну мобільність і 

пластичність сприйняття» [99]. 
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Загалом,  у першій половині 1990-х рр. в Україні кількість реалізованих 

мистецьких експериментальних проєктів почала зростати:  «Косий капонір» 

(1992, учасниками були А. Степаненко, О.  Голосій, О.  Гнилицький, Сосерд, 

О. Тістол, І. Чічкан, О. Соловйов, М. Маценко, П.  Керестей, М. Мамсиков), 

«Києво-Могилянська Академія» (1993, учасники — А. Степаненко,  

О. Тістол, А. Марченко, С. Нідерер, В. Касьянов, М. Криченко, М. Маценко) 

та інші, які були важливим початком для подальшого розвитку українського 

сучасного мистецтва. Здебільшого згадані художники досліджували 

суб’єктивний простір, який синтезував історичний, ідеологічний, естетичний, 

міфологічний та побутовий контекст. Реалізовані інсталяції митців розкрили 

по-новому середовище Києво-Могилянської академії або простір інтер’єру 

колишньої фортифікаційної в’язниці Косий капонір, презентували в них свої 

роботи. Наприклад, інсталяції А. Степаненка розкривали археологічні та 

екологічні питання: інсталяція була створена на основі землі та будівельного 

брухту, що було реакцією не тільки на цей простір, а й на соціально-політичне 

становище, в якому опинилася вся країна 1992 року [215]. 

Друга половина 1990-х рр. внесла неординарні за тематикою та способом 

реалізації акції-інсталяції, які створили львівські митці О. Воронко та О. 

Фурдіяка. Наприклад, під керівництвом кураторів мистецького фестивалю 

«Імпреза» (1997) В. Мельника, І. Панчишина та А. Звіжинського вони 

здійснили перформанс, який в кінцевому результаті переріс в інсталяцію під 

назвою «Вульф живий» (1997). До оригінальних пошуків належать і 

експерименти представника з Івано-Франківська М. Яремака, який на цьому ж 

фестивалі реалізував інсталяцію «Перманентне Різдво» (1997). Робота 

демонструвала ідею вічності та незнищенності всього живого на землі. 

Художник у формі метафори, використовуючи жуків, які перебували в 

акваріумі та стали живим матеріалом, продемонстрував глядачам вічний, 

безкінечний рух — розмноження та смерті, що відбувався в безперервному 

замкнутому процесі. 
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Майстром оригінальних ідей в інсталяції з елементами енвайронменту, 

які в багатьох випадках постають як результат дії-перформансу, в 1990-х рр. 

був уже згаданий художник В. Бажай. Визнання йому принесли, зокрема, 

інсталяції, «Без назви», (1994), (галерея Хіп-Холле, Гмунден, Австрія); 

«Джерела Свободи», 1998 (Берлін-Вроцлав-Львів), «De-termino/antithesis ІІ» 

2000 (Совіарт, Київ) (Іл. 4.2.5, 4.2.6), «De-termino/antithesis» 2002, Львівський 

палац мистецтв (Іл. 4.2.7.); акції з циклу «Пьяно – Форте» (1995) (Іл. 4.2.8), 

«Пьяно – Форте ІІ» (1996), «Пьяно – Форте ІІІ» (1997) (Іл. 4.2.9, 4.2.10), які 

проводилися у Львівському палаці мистецтв і вирізнялися складним 

філософським підтекстом. У виконанні композицій автор вдало 

використовував широкий спектр пластичних і живописно-графічних 

виражальних засобів. У акції 1996 р. художник сервірував стіл хірургічними 

інструментами замість столових приборів, пропонував глядачам страви з 

облитого чорною фарбою та перев’язаного мотузками каміння. Реакція 

відвідувачів на такі мистецькі акційні події була доволі різною: одні дивились 

і нічого не розуміли, а інші — намагались побачити хоча б відомі предмети. 

Влучно реакцію глядачів у цей період описує В. Сидоренко: «Цілком 

очевидно, що творчі пошуки таких митців аж ніяк не вкладались в загально 

прийнятні норми сприйняття. Для багатьох вони звучали відверто авантюрно і 

були надто складними для розуміння. Навіть сміливе експериментування у 

сфері інсталяції та енвайронменту, де на розсуд публіки представлялися сталі 

в просторі і часі мистецькі об’єкти, не видавалося настільки незвичним, як, 

наприклад, відеоарт чи перформанс. Глядачі не могли знайти необхідного 

ключа до сприйняття. Адже вони переважно йшли звичним шляхом, який 

передбачав пошуки конкретики» [148, c. 125-126]. 

До найвідоміших філософських акцій В. Бажая, що залишили помітний 

слід у мистецтві інсталяції, можемо зарахувати наступні проєкти — 

«Лабіринт» (1998) (Іл. 4.2.11), «Палац мистецтв» (1999) галерея ЦСМ 

«Сороса», Київ) (Іл. 4.2.12) та «Сковорода» (2010), Культурно-мистецький 

центр «Дзиґа», Львів (Іл. 4.2.13). Саме в них митець розпочав використовувати 
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букви як формальні знаки, які каліграфував на папері та вводив їх у 

середовище експозиції — об’ємно-візуальної структури. В цих пошуках 

художник не акцентував уваги глядачів на конкретному слові, а радше 

відтворював образ ідеї через забаву із словотворенням, до якої мали змогу 

долучатися відвідувачі. Одним з перших варіантів такого творчого пошуку 

стала виставка-інсталяція «Лабіринт», яку із часом він трансформував у 

складніший формотворчий проєкт «Сковорода» (2010). Василь Бажай немовби 

прагнув «розкодувати» ключові слова з безліччю значень, які впродовж 

певного часу є імпровізованою формою дослідження. Розкидані та розвішані 

аркуші паперу з відібраними висловами Г. Сковороди в просторі галереї 

перетворилися на мистецькі об’єкти, які через гру, в різному 

контекстуальному оточенні, формулювали інший семантичний простір з 

множинністю значень. Увійшовши в середовище галереї, глядач мав змогу 

виділити одні слова з-поміж інших, що дозволяло створити власний візуально-

інформаційний потік слів.    

Також у період 2000-х рp. у Центрі сучасного мистецтва Києво-

Могилянської академії був представлений варіант естетично-живописної 

інсталяції. Використовуючи принцип просторової організації середовища та 

авторську живописну специфіку, був створений спільний міжнародний проєкт 

«Малярство» (2000) (Іл. 4.2.14), що об’єднав двох експериментаторів —  

українця Тіберія Сільваші та поляка Леона Тарасевича. Художники 

намагалися вийти за межі площини картини: «Тарасевич акцентував увагу на 

матеріальних, предметних можливостях кольорових мас ... Сільваші створив 

«тональну кольорову інсталяцію», розмалювавши густим синім шаром весь 

зал: підлогу, стіни, стелю, і лиш де-не-де вкрапляв фрагменти жовтого, білого 

і червоного … Bсередині залу розмістив басейн з водою … Глядачі ніби 

входили в саму картину … ставали учасниками чудового перформанса» [157, 

c. 15]. 

Чимало оригінальних композицій складного образно-асоціативного 

звучання створила львівська мисткиня Олена Турянська. Її просторові 
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інсталяції, утворені із гри світла і тіні, відкривають силу філігранно-

філософського існування безкінечності, симетрії, гармонії та часу. Ці та інші 

абстрактні поняття набувають власної, автономної присутності. Через техніку 

витинанки в папері та безліч нескінченних отворів у формі, через форми, які 

вільно існують у середовищі, досягається особливий ефект медитативного 

розмірковування під час споглядання робіт. Художниця здійснила кілька 

версій-презентацій інсталяції «Збирання світу до купи» (Штутгарт-Розенбург, 

2001) (Іл. 4.2.15). 

Час і пам’ять — важливі теми пошуку О. Турянської, про які вона в 

мистецькій формі розповідає глядачам у проєкті «Музей історії однієї 

людини» (2002, Львів, Етнографічний музей, куратор А. Денисюк) (Іл. 4.2.16). 

У просторі музею інстальовані автором «об’єкти часу» мали вигляд конвертів 

з темними вугільними плямами  та абстрактно продряпаними рисунками. 

Також вона заінсталювала полотна тканини з вузлами-спогадами. Під час 

презентації проєкту в просторі було представлено щоденники — скріплені 

пружиною аркуші паперу, на яких були прорізані різні отвори. Їхня форма 

поступово змінювалася при перегортанні сторінок, утворюючи химерні образи 

минулого. 

Польсько-український проєкт «І душа, і розум, і тіло» здійснила О. 

Турянська спільно з М. Машлянком (2008, Київ, Центр сучасного мистецтва). 

Художниця застосувала в ньому улюблену пластику чистого паперу, тоді як 

польський художник оперував висушеними рослинними стеблами. У 

виставкових залах була розгорнута витончена ритмічна структура, що активно 

проникала в середовище та організовувала його за власними правилами. У 

складних просторових конструкціях автори продовжили розкривати 

філософські пошуки часу та вектори руху, які втілювалися в безкінечності 

форм. Про це О. Островська-Люта писала так: «Споглядаючи твори 

Турянської, відслідковуємо, що вона ... діє в межах античної мистецької 

парадигми. Баланс, математично точні пропорції, ясність ліній — в цих 

категоріях вона вибудовує свої об’єкти з паперових витинанок, світла й тіні» 
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[124]. 

У наступному проєкті «Присутність» (2014, Львів) (Іл. 4.2.17) розвішані 

роботи та об’єкти з паперу створили об’ємну інсталяцію, яка підпорядкувала 

виставковий простір музею в узагальнене міфічне середовище. Чорно-білі 

формотворчі елементи витинанок — папір і порожнеча — надали йому нового 

сенсу, в якому відбувалась своєрідна «гра з простором» [178, c. 112]. Олена 

Турянська в притаманній їй естетичній манері розкриває філософське питання 

сенсу життя, яке мисткиня витинає у формі простих геометричних форм — 

кругів і видовжених прямокутників — заповнюють власною тінню виставкове 

середовище. Як розповіла сама мисткиня про свої пошуки: «Вже довгий час 

мене цікавили проблеми симетрії, гармонії, і певні моменти східних 

філософій, зокрема постулат — форма є  пусткою, а пустка формою …Також, 

завжди при експозиції, коли є така можливість, бавлюся тінями від витинанок. 

Тінь для мене дуже реальна, так само як і шмат паперу, який його творить. 

Витинанка, з тінню від неї, перестає бути площиною і стає просторовим 

об’єктом» [176]. 

Автобіографічні проєкти на початку 2000-х рp. реалізувала київська 

художниця Алевтина Кахідзе. На прикладі власної історії, розкритої у вигляді 

інсталяції, вона здійснила проєкт «Запрошення до Австралії або Музей однієї 

історії» (2002, Центр сучасного мистецтва, Київ) (Іл. 4.2.18). У ньому авторка 

порушує проблеми, які є актуальними та подібними для більшості українців. 

Саме виникнення ідеї проєкту пов’язане із суспільно-міжнародною ситуацією, 

яка виникає в державі при отриманні віз. Відтворення ідеї втілилось у 

інсталяції, наповненій просторовими об’єктами, які детально розповідають 

про приватне життя авторки. Окремі речі демонструють моменти листування 

художниці з митцем Удо Колгером, який надіслав їй запрошення до Австралії. 

Представлені також факси з посольства та відмова у візі, обумовлена 

недостатністю доказів, що вказують на ціль поїздки, а саме — ознайомлення з 

мистецтвом Австралії. Куратор цього проєкту О. Островська-Люта зазначила: 
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«Її роботи, сентиментальні й витончені, іноді патетичні, нерідко є мистецькою 

реакцією на зовнішній тиск» [145, c. 50]. 

Упродовж наступних років основними критеріями відбору ідей А. 

Кахідзе є соціальна заанґажованість, критика споживацтва та феміністична 

самосвідомість. Емоції художниці майстерно втілилися в багатьох мистецьких 

акціях, зокрема відеоінсталяції «Очі в мого чоловіка, як у Жанни Самарі» 

(2003, Центр сучасного мистецтва) (Іл. 4.2.19), презентованої також у рамках 

проєкту «Ніжність» (2004, куратор О. Островська-Люта). Художниця, 

використовуючи та критикуючи певні стереотипи суспільства, викликає у 

глядача низку суперечливих і сентиментальних емоцій. Але як зазначила сама 

А. Кахідзе, основна складова проєкту — «це нерівність, іронія та комізм» [78]. 

Художниця в проєкті задіяла відеотрансляції з людських образів. На дві 

протилежні сторони стіни вона розмістила відому репродукцію роботи 

Ренуара «Портрет Жанни Самарі» та підліткове фото чоловіка, який є 

об’єктом і матеріалом своєрідного емоційного дослідження. У композиції 

свідомо акцентується увага на взаємно спрямованих відеопроєкціях двох пар 

очей. Проєкт розкриває певні ґендерні моменти сприйняття мистецтва. Як 

зазначає у своїй статті з приводу цього проєкту Т. Злобіна: «Якщо картина 

Ренуара демонструє традиційні стосунки чоловік-суб’єкт (художник, глядач) 

— жінка-об’єкт (модель, співачка), то фото перевертає все з ніг на голову: 

чоловік виступає у ролі об’єкта погляду, до того ж не завдяки власній 

активності, а через любовний зв’язок. Жіночий маскарад розіграно тонко й 

іронічно — Кахідзе начебто «природно» звертається до сфери приватного й 

отримує епітети «гіперінтимної» від обдурених критиків, хоча насправді 

проєкт про цілком «публічні» речі — ґендерну зумовленість процесів 

виробництва і сприйняття мистецтва» [78]. 

Особливої уваги заслуговує «Найбільш комерційний проєкт» (2004) (Іл. 

4.2.20) А. Кахідзе, виконаний в Нідерландах. Художниця відтворює свої 

бажання через начерки, які відображають речі, що є бажаними для автора. При 

цьому під малюнками проставлено реальні ціни товарів, за якими вони 
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продаються в магазинах. Ідея проєкту відображає феміністичні погляди через 

споживацьку масову культуру, в якій навіть сама жінка є товаром. Статус 

останньої визначається за допомогою речей, які її оточують. Згодом авторка 

відтворила проєкт в Україні в київській «Я-Галереї» під назвою «Шопінг» 

(2008) (Іл. 4.2.21). Згідно з модернізованою концепцією, зображені товари із 

вказаними цінами вказують також і на ціну кожного рисунка. Зроблені копії 

малюнків складалися на полички, як товар у магазині, відсилаючи глядачів до 

дискурсу про споживацьку масову культуру. Як зазначає сама авторка, 

оригінали малюнків вона робила за 1-2 хв. з оригіналу речей в магазині 

щоразу, як виникало бажання придбати будь-яку річ. У кінцевому варіанті 

можна було робити копії, отримуючи необмежену кількість товарів. Інсталяція 

«Шопінґу» відтворювала простір магазину з дорогоцінними та коштовними 

речами антикваріату. Створене художницею середовище для покупців було 

наповнене великою кількістю розкладеного та розвішаного на вішаки одягу, 

розставлених м’яких крісел уздовж стіни, що немов би давало можливість 

глядачам вибрати потрібний товар із вказаними цінами. Цей проєкт — 

своєрідна ілюстрація того, що називається споживацькою культурою. 

 2008 року А. Кахідзе спільно з В. Бабюк перетворила власне помешкання 

на приватну міжнародну резиденцію для митців, кураторів і теоретиків під 

назвою «Розширена історія Музичів» (с. Музичі, Київської області) (Іл. 

4.2.22). Як результат — художниця здійснила інсталяцію під одноіменною 

назвою 2012 р. у рамках Фестивалю «Гогольфест» у Києві. Цікавий та 

резонансний акційний проєкт, в якому схематично були продемонстровані 

межі власної майстерні, порушував важливі питання особистого переселення. 

Під час цього фестивалю А. Кахідзе запропонувала розкреслений на підлозі 

білою лінією план-схему майстерні, яку заповнила побутовими речами з 

помешкання: стіл, електроплиту, посуд для приготування їжі, квіти тощо. 

Загалом концепція проєкту складається із чотирьох життєвих історій, які 

пов’язані між собою загальною темою процесів переїзду з міста в село. Цікаво, 

що графічна реалізація проєкту є ідентичною із графічними моментами, які 
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використав у свій час данський режисер Ларс фон Трієр у фільмі «Доґвілль» 

(Dogville, 2003). Непересічний талант художниці знаходить високу оцінку 

фахівців: «Творчість А. Кахідзе розповідає про її власні проблеми, роздуми, 

переживання, відкривається такою, яка говорить саме «про нас», про те 

повсякденне, звичайне, «банальне»...» [158]. 

Від початку 2010-х рp. увагу глядачів і фахівців привернула 

мінімалістична стилістика дерев’яних об’єктів, які виставляються як цільний 

інсталяційний образ-розповідь, скульптора Миколи Малишка. В рамках 

Великого скульптурного салону (Київ, 2010 р.) автор представив одну з 

перших своїх інсталяцій «Ліс», яка доповнювалася візуальними полотнами-

редімейдами О. Бабака «Спалений ліс» і об’єктами Т. Бабак. Масивні форми 

дерев’яних колод, виконаних у авторській техніці М. Малишка, створювали 

враження необтесаних зрубів, які грубо контрастували з тонкими, гнучкими 

формами гілля Т. Бабак і фактурних, обпалених  об’єктів О. Бабака [158, c. 52]. 

Власне, філософське бачення світу також представив М. Малишко на 

виставці «Ти тут тепер» 2012 р. (Іл. 4.2.23) Художник, надаючи дереву форми 

людиноподібних фігур, відтворив образи людських станів, наприклад, 

мрійника чи танцівника. Дев’ять абстрактних «дереволюдей» перетворили 

простір усередині інсталяції на місце динамічного проходу для людей. Глядачі 

мали можливість перебувати в діалозі з кожною фігурою та особисто відчути 

створену художником атмосферу під час оглядання кожного об’єкта групи. 

Акція була проведена в Мистецькому Арсеналі (куратор П. Гудімов) [112]. 

Відтворення національно-культурних ідейних образів пластично-

мінімалістичними засобами залишили помітний слід і в період неофіційного 

мистецтва, до якого належав митець,  і стали актуальною візуальною мовою у 

подальших формотворчих пошуках М. Малишка. Його роботи є синтезом 

українських традиційних і модерністичних засад, що стали носієм 

самоідентифікації митця. 2014 року на Міжнародному фестивалі сучасного 

мистецтва FIAT у Франції отримав визнання від місцевих фахівців, які 

провели паралелі «з мистецтвом таких геніальних представників української 
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нації, як Іоанн Георг Пінзель та Олександр Архипенко» [73]. 

Крім згаданих уже  інсталяцій, варто відзначити акції, які втілилися в 

довгий мистецький період досліджень київської художниці Оксани Чепелик. Її 

перформанси ще від 1990-х рp. створили широкий діапазон мистецьких 

пошуків і залишили низку інсталяцій. Так, 1995 р. вона реалізувала 

«Народження Венери» (Серія «Містерії рухомих об’єктів» (Іл. 4.2.24) та 

«Мандруючий острів Лесбос». Названі проєкти були показані світовій публіці 

1999 р. у Еспанс Карден (Париж, Франція). Перша серія робіт, зокрема, 

складалася з перформансів та інсталяцій і була утворена з наповнених 

повітрям надувних об’єктів-костюмів равликів і геометричних фігур. Прозорі 

пластикові та  целофанові форми перебували в легкому русі та, у процесі 

свого мандрування, вибудовували певний міфічний інсталяційний об’єкт, який 

ніби дихав і переміщувався у просторі. 

Протягом 1998-2003 рр. Оксана Чепелик інтерпретувала проєкт «Homage 

Ван Гогу» (Іл. 4.2.25) — інсталяцію, складену із циклу фотографій. 

Розпочатий в мистецькій резиденції при Художньому музеї Понт-Авена у 

Франції проєкт був продовжений в Україні та актуалізував соціокультурний 

контекст.  Реалізована на снігу текстова інсталяція-колаж  з тканин, одягу та 

речей відтворювала написи «універсальний феномен» або «uni.men». Вони 

дещо нагадували принцип кольорового моделювання картин Ван Ґоґа. За 

словами авторки: «Даний проєкт розкриває проблему техніки detournement’a 

(заміщення змістів, диверсії, перетворення існуючих культурних форм та 

окремих артефактів), демонструючи при цьому зворотний бік суспільства 

«видовища», його суть, приховану за гламурним фасадом» [172]. 

Упродовж усього мистецького шляху Оксана Чепелик досліджує тему 

трансформації та форми сприйняття об’єкта глядачами. В масштабних 

проєктах її серії робіт перетворюються на соціально-скульптурні інсталяції з 

перформансами, в яких продовжується пошук вічного, метафізичного 

існування ідеї в просторі або віртуальній мережі.   
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Окремого ґрунтовного дослідження заслуговують філософські акції 

львівського митця В. Кауфмана, пов’язані з історією та пам’яттю. Своєрідним 

емоційним звучанням вирізнявся його проєкт «Забутий пляж», який був 

здійснений 2000 р. у межах фестивалю «De Novo III» (Культурно-мистецький 

центр «Дзиґа», Львів) (Іл. 4.2.26). Інсталяція складалася з розкиданих 

напівманекенів, пожовклого, згорнутого в куток листя, плетених кошиків, 

шуфль-лопат і оформлених фотографій на стінах. Вона викликала відчуття 

забутості й занедбаності покинутих напризволяще речей. Залишені об’єкти в 

просторі немовби вказували, розповідали про вчорашнє. Інсталяція В. 

Кауфмана наповнена історією про минуле, образами речей «занесених», 

«забутих» у куті хаосу. 

Інший проєкт художника — «Second hand», — реалізований 2000 р. у 

приміщенні згаданої галереї КМЦ «Дзиґа» (Іл. 4.2.27). Автор представляє 

масштабну інсталяцію із дзеркал, картин і копій картин, показує зроблені 

об’єкти та створене умовне середовище для їх споглядання. Композиція 

пройнята настроєм ностальгії. Влодко Кауфман ніби не полишає надії 

впіймати Час, бодай би у дзеркалі, в яких відображалися картини. У творчості 

автора важливим ідейним елементом є час. Як зазначає сам митець, «…для 

мене поняття часу є дуже цікавим. Як для дослідника. Бо час є в минулому і в 

майбутньому. А от як його спіймати тепер, зараз, вже? Як його зафіксувати. 

Це — вічна проблема, з якою я у творчості пробую «воювати» [92, c. 5]. 

Ще одна інсталяція В. Кауфмана — «Дзеркальний хрест» (2001 р., КМЦ 

«Дзиґа») (Іл. 4.2.28). Просторовий об’єкт у середовищі галереї представляв 

відображення форм, речей-предметів у дзеркальному значенні. Звичайні, 

повсякденні речі, такі як крісла, стіл, дзеркало, були наповнені певним містом, 

відповідали поставленій автором ідеї. Підвішені до стелі дерев’яні столи 

нагадували знак хреста, який доповнювали розвішані крісла та багато кованих 

хрестів. Усі разом предмети згрупувалися в основний об’єкт інсталяції, що 

віддзеркалювався у підвішеному до стелі дзеркалі, також у формі хреста, який 

став важливою складовою частиною експозиції. Хрест — у формі об’єкта, 
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хрест як наповнення об’єкта, хрест, утворений із підвішеного стола та 

стільців, і дзеркальний хрест — усі ці основні елементи інсталяції в просторі 

галереї зливалися в одну цільну візію. Легка і прозора архітектурна форма, 

розміщена по центру галереї, надавала можливість всебічного проникнення 

глядачам: «Двозначні та підступні дзеркала найбільше в світі терплять 

мирське та суєтне та найкраще знають людину. Від людей вони навчились 

помічати втрати. Дзеркальний хрест є спробою переконати себе, що щось таки 

залишається. Завжди щось залишається — навіть якщо зруйнувати церкву, 

навіть якщо знищити ікону ... щось таки залишається» [92, c. 6]. 

На підставі аналізу українського мистецтва кінця ХХ — початку ХХI ст. 

можна стверджувати, що автори створили низку образно-концептуальних 

робіт у напрямках інсталяції та енвайронменту. Внаслідок цього куратори та 

мистецтвознавці провели загальну систематизацію щодо термінологічного 

описання кожного з вказаних мистецьких проявів, взявши до уваги візуально-

виражальні аспекти та методи реалізованих ідей. Оперуючи цими відомостями 

в хронологічній послідовності та з урахуванням територіально-національних 

часових обставин, упродовж останніх років були реалізовані і класичні 

варіанти енвайронменту, з використанням елементів інсталяції, об’єкта. Іноді 

інсталяція супроводжується елементами лендарту, перформансу чи аудіо-

візуальним супроводом. Також для подальшого розвитку інсталяцій відіграло 

роль поширення технічного прогресу, розвиток медіатехнологій, що дало 

можливість появи в цьому контексті нових типологічних форм: 

медіаінсталяцій, медійних енвайронментів і медіаоб’єктів. Таким чином, 

типологічний аналіз мистецького явища щоразу наповнюється новими типами 

та ускладнюється. 

Провівши аналіз інсталяцій впродовж останніх десятиліть, зауважимо, що 

в межах України домінує інсталяція як одна із складових частин акціонізму, і 

лише окремі митці працюють у її «класичній» формі. Усі наступні згадані 

похідні різновиди інсталяції, як, наприклад, відеоінсталяція, у процесі 

технологічного розвитку акціонізму долучили до форм презентації та 
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реалізації нові технічні можливості, які вивели інсталяцію на нові образні 

рівні візуально-естетичного ряду, підсилили розкриття ідеї через відеоарт, 

відеоінсталяції — до звукових інсталяцій, що дають можливість простежити 

сліди втілення під час складних перехідних процесів від однієї форми до 

іншої, які щораз частіше зустрічаються в сучасному мистецтві України. 

Аналізуючи зріз українських інсталяцій, до їх складової частини можемо 

зарахувати: інстальовані лендарт-об’єкти в довкіллі та архітектурному 

просторі з використанням навколишніх природних матеріалів, ужиткових 

предметів (М. Вайда, М. Журавель, С. Якунін,  

Г. Сидоренко, Г. Вишеславський); текстильні інсталяції/об’єкти  

(О. Турянська, В. Ганкевич, В. Бажай, Т. Бабак). При створенні української 

специфіки інсталяції, як правило, дуже часто митці використовують 

синтезований елемент створення інсталяції або вона використовується як 

похідний інструмент при постанні складових частин перформансу  

(В. Кауфман, В. Бажай), лендарт-інсталяцій/об’єктів, енвайронментів  

(О. Турянська, А. Сагайдаковський, О. Фурдіяка, М. Журавель, М. Малишко, 

С. Горський), мультимедійних відеоінсталяцій (В. Сидоренко, А. Кахідзе), 

інтерактивних відеоінсталяцій (О. Чепелик) та авторської інстальованої 

графіки та живопису дії (В . Кауфман, В. Бажай, Т. Сільваші), редімейд-

інсталяції (М. Олексяк). 

При створенні інсталяцій митці задіяли комплексний аналіз усіх 

фізичних, умовних, образних та асоціативних параметрів навколишнього 

інтер’єрного та екстер’єрного контексту на тлі якого (або з якого) 

утворювалися реалізовані автором ідеї. А сам простір, як показує аналіз 

проєктів, митці розглядають, як доповняльний або часто основний, 

домінантний складовий компонент інсталяції (О. Турянська). Важливим 

елементом для підсилення образно-пластичного вирішення ідеї стає світло (В. 

Бахтов, О. Турянська) і тонально-графічні зіставлення у навколишньому 

середовищі (Г. Сидоренко, С. Якунін, М. Вайда та ін.). 
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У контексті аналізу практичних проявів сучасного мистецтва та 

визначенні основних аспектів національної специфіки інсталяції наприкінці 

ХХ – початку ХХІ ст. прослідковується тяжіння українських митців до 

загальносвітових тенденцій, в яких вони змогли проявити культурні та 

естетичні особливості. Варто відзначити, що на зламі епох саме в західному 

реґіоні України були впроваджені оригінальні мистецькі практики, що 

синтезували різновид експериментів, започаткували перші спроби 

артінтервенцій у публічний, подекуди ще доволі радянський, суспільний 

простір у 1990-х рp. Загалом, у цей період у основних мистецьких центрах 

України поява інсталяції простежується досить фрагментарно, вона 

розвивається як частина перформансів, об’єктів і енвайронментів. Межі між 

цими типологічними видами акціонізму доволі нечіткі. Часто навіть сам 

митець не акцентує на приналежності твору до того чи іншого типу акції, 

оскільки, по-перше, головним для автора є ідея та смисл твору, шлях 

виділення художнього чи смислового задуму, а, по-друге, експериментуючи з 

новими для них мистецькими втіленнями, художники найчастіше пробують 

творити в різних (або у всіх можливих) формах акціонізму. 

Надалі описані події та інсталяції зокрема стали підґрунтям для «нового» 

мистецького руху, який на початку 2000-х рp. переріс у масштабний процес, 

що  об’єднав сучасні формотворчі перспективи, новітні технології розвитку та 

стрімку динаміку міжкультурних практик. 

 

4.3  Акціонізм як основа творення лендарту 

В Україні друга половина ХХ ст. характеризується як 

експериментальний період мистецького середовища, в якому, на відміну від 

загальносвітових послідовних стадій розвитку акціонізму, поетапний процес 

переходу та формальних змін був майже пропущений. Саме через брак 

інформації, відсутність досвіду та міжнародних обмінів, українські митці 

вибудували власний варіант і розуміння лендарту, який лише в ХХІ ст. зумів 

наблизитися до загальносвітового формотворчого розвитку. 



135 

 

Період 1990-х рp. — це час, коли відбувалося продовження творів ленд 

арту, в яких були синтезовані напрямки редімейду, асамбляжу, 

енвайронментів і об’єктів, що реалізовувалися в природному середовищі в 

результаті проведення акцій. Очевидно, що особливість походження та 

розвитку цього типологічного явища акціонізму в межах українського 

досвіду є доволі скомплікованим процесом і потребує окремого 

повноцінного наукового дослідження.   

У цьому розділі ми простежуємо історію розвитку українського 

лендарту в хронологічних межах від 1990-х — до 2015 рр, розглядаємо його 

основні характерні риси та термінологічні визначення. У процесі роботи 

були проаналізовані акції митців, де мали місце дії з безпосереднім 

використанням природного середовища, яке стало основним контекстом і 

матеріалом для реалізації лендарт-ідей, а також досліджено специфіку 

створення артефактних композицій у навколишньому середовищі — 

енвайронментів. Адже, як ми вже зазначили, самі митці не працювали в 

рамках одного виду акцій та часто синтезували різні їх типологічні форми. 

У роботі ми описали основні твори, що були виконані під час пленерів, 

акцій, фестивалів і набули характерної авторської специфіки виконання. 

Адже, як зазначає Г. Вишеславський: «Поетика митців лендарту має досить 

обмежений арсенал художніх прийомів у порівнянні з іншими видами 

мистецтва. Це композиційне окреслення/неокреслення кордонів твору у 

просторі, статичність/змінність об’єкту в часі, ступінь втручання у об’єкт 

автора … Специфіка прийомів і їхня обмеженість багато в чому зумовлює, 

обмежує особливості художнього образу, отже, і тематику творів … Твори 

лендарту часто поповнюються акціями (найчастіше перформансом) або 

елементами кінетичного мистецтва (залучається енергія стихії — вітру, води, 

вогню)» [34, c. 61-62]. Загалом, це один з найбільших екологічних напрямків 

сучасного мистецтва, в якому природні матеріали мали важливе значення, 

адже здебільшого вони були основним джерелом створених лендартів: земля, 
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багно, каміння, скелі, дерева, листя, гілки, трава, квіти, вода, сніг, вогонь 

тощо. 

Як уже зазначалося, лендарт в Україні, як і інші типологічні напрямки 

акціонізму, належить до незнаних до недавнього часу мистецьких явищ 

епохи постмодернізму. Якщо більшість із них виявляють очевидну й доволі 

значну заанґажованість в актуальних суспільно-політичних процесах, то 

лендарт причетний, насамперед, до важливих проблем екології, охорони 

навколишнього середовища та своєрідного філософського переосмислення. 

«В українській культурі земля часто виступає в образі жінки, не завжди 

модерної, однак хазяйновитої, архаїчної. Бо і жінка, і земля наділені 

родючістю, яка надає їхньому життю сенсу», — зазначає К. Яковленко [215]. 

Характерною ознакою цього напрямку сучасного мистецтва була дотичність 

не тільки до земних тем перебування людини на Землі, але й, значною мірою, 

до космологічних масштабів осмислення нашого буття. 

Багато творів лендарту було виконано в 1990-х рp. До цього різновиду 

творчої діяльності звертаються не тільки митці основних українських 

культурних центрів. Так, ужгородський гурт «Поп-транс», до складу якого 

входили Павло Ковач, Вадим Харабарук, Іштван Коштура, Роберт Саллер та 

ін., провели низку лендарт-акцій, серед них — «Спроба одухотворення 

свята» (1996), «Срібна земля» (1996), «Китайське небо» (1997). А івано-

франківський лендарт представляли Ростислав Котерлін, Анатолій 

Звіжинський та Ярослав Яновський. Упродовж 1996-1997 рр. вони 

реалізували проєкт «Малий мур», залучивши також до його учасників Ю. 

Андруховича, Н. Кардаша, О. Чулкова.  1996 року згадані вже Р. Котерлін і 

Я. Яновський показали проєкт-акцію «Ріка» (Іл. 4.3.1). Незвичністю підходів 

привернули увагу соціальні лендарти «Татуювання ландшафту» Весела 

Найденова і «Гомо хронікус» Ростислава Котерліна. 

Більшість мистецьких акцій все ж відбулися в Києві та околицях. Так, В. 

Раєвський 1993 р. здійснив лендарт-акцію «Три слони», О. Бабак і Т. Бабак 
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реалізували «Неоритуальні акції» з глини і лози (1994) в оригінальному 

природному середовищі — с. Великий Перевіз. 

Велике зацікавлення до лендарту проявляє також П. Бевза. Розголос 

отримала його «Біла тінь» (1997-1998) (Іл. 4.3.2) — акція у довкіллі, що 

супроводжувалася створенням відеофільму (хутір Федоренків, Чернігівська 

обл.). Перефарбувавши темний колір звичайної землеоброблювальної 

техніки на білий, він ніби змінив її функцію та призначення. 

Використовуючи такі прості дії в акції, П. Бевзі вдалося створити  зв’язок 

між реальною присутністю предмета в минулому та образною його 

трансформацією під час проведення дійства. Художник надав об’єктові 

нового фізичного звучання, немовби відтворив «новий» предмет у 

класичному ландшафтному довкіллі. Інсталяція «Біла тінь» є спробою знайти 

і втримати modus vivendi — оптимальну рівновагу співіснування в собі, у 

суспільстві, у довкіллі. Використаний білий колір перетворив предмет на 

своєрідне негативне відображення, митець ніби створив привид предмета. Це 

дало авторові можливість задіювати в акції не сам предмет, а умовну його 

присутність, позбавлену тілесності. 

Інший проєкт, у контексті попередніх досліджень цього ж автора, «Боже 

борони» (1998) (Іл. 4.3.3) створювався в процесі дії в довкіллі та 

супроводжувався відеофіксацією. Акція відбулася у селищі Тадіївка 

Київської обл., були задіяні борони, білило, мотузки, целофан та інші 

побутові  селянські предмети. Створена дія у довкіллі була наповнена 

символічною підміною призначення предметів, які були використані і в 

самому об’єкті, і у відборі назви цього об’єкта. Виготовлена в процесі дії 

симетрична композиція з білим акцентом постала посеред поля, як металевий 

архітектурний об’єкт, що був утворений з десятка борін, сформував каркас 

своєрідного міфічного механізму в навколишньому середовищі. Звичні для 

людей сільськогосподарські борони, пофарбовані в білий нейтральний колір, 

у природному зеленому оточенні поля трансформувалися до метафізичного 

стану. Мету акції пояснює авторська концепція: «Побудова своєрідного 



138 

 

переходу звичного середовища існування до довкілля як культурної 

спадщини, місця перебування до місця буття досягалася зміною контексту 

ужиткових сільськогосподарських знарядь праці, створення певного 

символу, що трансформував точку зору на середовище» [115, c. 178]. 

Ще одне дійство П. Бевзи — «Німби дерев» (1997, 1998, 1999, с. 

Тадіївка, м. Вишневе та м. Боярка Київської обл.). Художник залучає до своєї 

нічної  містичної акції лише вогонь, землю і дерева. Під час створення робіт 

важливу роль відігравав рух автора із запаленим смолоскипом у просторі. 

Завершальним етапом цієї роботи була низка фотографій, які демонструють 

ці події. Саме на них видно вогняну графіку в сповільненому режимі, а 

утворений колоподібний знак від жовтогарячого світла навколо стовбурів 

дерев асоціюється із «німбами» дерев. Проведена акція викликала відгуки: 

«Для створення образу автор використовує джерело світла, штучно 

принесене у природне середовище. Слід світла виконує в нього 

комунікативну функцію. Виступаючи знаком, напрямом руху, своєрідним 

мостом, що поєднує протилежності, метафорою нескінченної зміни констант, 

— воно завжди є носієм перетворюючої ідеї художника. Глядач знайомиться 

з об’єктом та дійствами, зробленими митцем у довкіллі тільки через фото та 

відео» [82]. 

Значну частину лендарт-об’єктів П. Бевза виконав у 2000-х рp. разом з 

О. Литвиненком. Таким був, зокрема, проєкт «Перехід» (2000) (Іл. 4.3.4), 

експонований у Центрі сучасного мистецтва у Києві. Ідея формувалася на 

концептуальному мистецькому баченні об’єктів і дій у довкіллі через призму 

розуміння терміна «перехід». Експозиційна частина виставкового простору 

складалася з низки білих формальних об’єктів, які відтворювали образно-

пластичні перешкоди під час переходу глядачів у приміщенні та візуального 

ряду фотографій, на яких було зафіксовано безпосередні дії їх створення у 

довкіллі. За словами самих авторів: «Перехід — є актом волі на місці, 

відбиттям явищ. Перехід — це процес, що включає, крім зміни пунктів у 
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просторі та часі, ще й подолання інерції мислення заданими категоріями, 

процес утвердження ефемерного як однієї з граней усталеного» [115, c. 172]. 

Ще один спільний об’єкт художників — «Крейдяний час» (2002) (Іл. 

4.3.5) — був створений у рамках проведення лендарт-симпозіуму в селищі 

Могриця. Користуючись у природному довкіллі мінімальними засобами — 

крейдяною скелею та червоною глиною, — вони створили певний часовий 

образ у навколишньому середовищі та наповнили об’єкт життям. Адже 

форма високого крейдяного пагорба силуетно і за внутрішнім Х-подібним 

заглибленням дуже близька до ілюзії пісочного годинника, який 

прочитується на тлі неба. Використовуючи природний ландшафт як біле 

полотно, автори вміло поєднали його з елементом дії. Важливим ефектом цієї 

дії в довкіллі був закцентований момент виливання теракотової глиняної 

фарби, яка повільно стікала по внутрішній формі до основ пагорба, 

залишаючи певний іконографічний слід, який поглинався крейдяною 

основою гори на невизначений період. Позачасовість проєкту вказує на те, 

що об’єкт продовжував своє існування в середовищі впродовж наступного 

часу, змінюючись під впливом природних умов. 

До низки художників, яким близька ідеологія дії у довкіллі, належить  

М. Вайда, який створив чимало оригінальних мистецьких композицій, 

зокрема, форми з гілля при певному послідовному укладі утворили умовний 

перехід, як символ подолання певних перешкод. Підібрана митцем назва 

стала умовною підказкою для глядачів, адже сам термін має безліч варіантів 

тлумачення і розуміння, як приклад: перехід — час, коли що-небудь 

змінюється, певний проміжок, який відбувся в часі та зв’язує явища, які 

переходять з одного в інше; процес послідовної дії з одного місця на інше. 

 2007 року в Шешорах Івано-Франківської обл. М. Вайда реалізував 

об’єкт у довкіллі «Сонячна клепсидра» (Іл. 4.3.6). У вирішенні образу 

художник оперував ниткою золотистого та білого кольорів, крейдою, рухом 

повітря, дерев, сонячним промінням. Гра між світлом і тінню, яку 

запропонував автором, упродовж дня утворювала мінімальні невловимі 
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змінні зображення графіки на землі, які доповнювалися просторово-

ритмічною конусоподібною пластикою, заввишки 8 м. Авторський об’єкт у 

контексті соснового лісу нагадував делікатне плетиво із золотої нитки, яке 

під променями сонячного світла непомітно мерехтіло та створювало незначні 

відчуття руху. Наповнена елегантністю і простотою авторська ідея 

підкреслювалася формальним вирішенням трикутних зіставлень в один 

великий знак у довкіллі: «Фіксація швидкоплинності Миті, гра зі Світлом і 

Тінню, відтворення ледь вловимих ранкових сонячних променів — Алегорія 

Часу — Сонячна клепсидра» [115, c. 114], — такою була основна ідея твору. 

Тривалість дії в часі використав митець М. Вайда у роботі «Час води»  

(с. Шешори, 2008) (Іл. 4.3.7), в якій течія ріки, каміння та земля (розмір 

композиції 8х3 м) створили формальні зміни. Сама назва вказує на 

іконографічність знаку у формі обернених трикутників, різних за 

структурою, одна форма якого утворена з каміння, а другий трикутник 

заповнюється припливами води до берега річки, що створюють динамічний 

рух. У такий спосіб автор відтворює філософське тлумачення часу через 

метафоричне порівняння із швидкоплинністю води: «Все тече, все 

змінюється». 

Лендарт на межі з перформансом відтворював відомий київський митець 

Микола Журавель. Його авторські проєкти об’єднані в низку серій, 

наповнених образно-пластичною мовою об’єктів і інтегрованих у 

навколишнє середовище, що відображали перформативний стан дій під час 

створення у довкіллі та відображали векторну лінію сенсу буття природи. 

Розкриваючи глядачам об’єкт як предмет дослідження, спонукав їх до 

пошуків зіставлення об’єкта та середовища, предметів і об’єктів у різних 

контекстах довкілля. Присутність автора через перформативний стан дає 

можливість осягнути сутність речей через засіб втілення авторської ідеї та 

зануритися в послідовний процес її творення. 

Особливої уваги заслуговує об’єкт «Сфероконсервація» (Іл. 4.3.8), який 

межував з дією у довкіллі (с. Могриця, 2001). Виконуючи твір, автор задіяв 
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дерево, гіпс, траву та товсті мотузки. У результаті були отримані об’єкти 

консервації, технологічний процес створення яких сприяв подальшому 

репрезентуванню його в галереях. Створені барельєфи білого кольору, 

зовнішня поверхня яких вкрита геометричними формами-знаками, 

символами Землі, були частинами об’єктів мистецтва довкілля та 

контрастували з природним середовищем зелених пагорбів. Найбільш 

показовим, зокрема, був процес «консервації» у довкіллі — «Консервація 

туману» (с. Могриця, 2002) (Іл. 4.3.9). Антураж під час роботи був дуже 

простим — скляні банки, палиці та туман над р. Псел. Ідея українського 

митця перегукувалася з темою М. Дюшана, що стосувалася пошуку повітря, 

була частково присутня і в авторській версії «спійманого» туману над річкою 

центральної України. Заповнені банки репрезентували концептуальну ідею 

ефекту консервації швидкоплинного в часі туману. Послідовно 

задокументований процес створення роботи вказував на медитативний 

принцип підготовки до самого дійства, став інструкцією, яка інформувала 

глядачів про етап збирання туману. Як засвідчують серії фотографій, момент 

консервації туману є невловимий, як і сам час, констатують про швидке 

перетворення туману на крапельки законсервованої води, що проглядалися 

через прозоре скло. 

Складний за технічним виконанням був наступний проєкт М. Журавля 

2005 р. «Пасіка» (Іл. 4.3.10). У результаті проведеної перформативної дії у 

довкіллі були створені об’єкти бджільництва. Художник презентував цей 

проєкт неодноразово: галерея «Арт-Блюз» (2006); галерея ЦСМ «Совіар» 

(2008); галерея A-HOUSE (2008), виставковий центр «Voltahalle» 

(Швейцарія, Базель, 2009). Перші ескізні пошуки створення «Пасіки» були 

започатковані ще 1997 р. та експонувались як симбіоз рисунків, ескізів, 

левкасів, об’єктів, а також перегукувались із пошуками Йозефа Бойса 1965 р. 

(перформанс «Бджолина цариця»). Для автора цей проєкт має 

«самоідентифікаційний характер — люди як бджоли ... Пасіка — Україна». 

Кожний із презентованих автором вуликів має особливу пластичну форму та 
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різні внутрішні конфігурації [151]. У процесі роботи та від першого показу 

1997 р. автор трансформував ідею в проєкт «Агресивне бджолярство». 

Декілька років М. Журавель створював об’єкти, які спочатку, впродовж 

певного часу, були функціональними вуликами та заселялися бджолами для 

довершення форми та змісту. Після цього митець перетворив їх на основний 

елемент просторової інсталяції та відзняв у сюжеті відеопроєкцій. 

Значну частину об’єктів лендарту та дії на початку 2000-х р. виконали 

львівські художники Г. Сидоренко та С. Якунін. Митці використовували 

власну концепцію щодо реалізації творів: «Ідея завжди знаходить своє місце, 

але також є цікава ситуація випадкового ефекту, коли саме природне 

середовище підказувало ідею. Потрібно лишень правильно зробити акценти в 

відповідних місцях для подальшого їх прочитання. Працюючи з природними 

матеріалами, стихіями: камінь, вода, вогонь, повітря, в кожній із них 

заложена вічність» [115, c. 174], — говорять автори. До найбільш вдалих 

образних знахідок у довкіллі можемо зарахувати акцію у просторі під час 

симпозіуму в Могриці (2008), де автори реалізували кілька ідей. Так, був 

виконаний твір «Ватра» (Іл. 4.3.11), в якому використано лише дерев’яний 

кругляк і вогонь. Створений предметний образ у довкіллі, на галявині, 

асоціативно повертав глядачів до язичницьких традицій і звичаїв у момент 

святкування. Симетрично вибудований об’єкт у вигляді гойдалки був 

утворений з кругляка, кожний кінець якого почергово з’єднувався з вогнем. 

Створене дійство дало можливість глядачам прослідкувати етап горіння та 

переходу вогню з одного кінця в інший. Під час виконання композиції 

«Льодяний маятник» (Іл. 4.3.12) автори використали льодяний конус, штучне 

світло та крейдяне русло річки. Створений об’єкт був продовженням 

дослідження теми маятника, який відслідковує природний часопростір в 

органічно сконструйованому авторами природному  контексті. 

Низку об’єктів з елементами дії створила Г. Сидоренко самостійно та 

представила на міжнародній арені. 1998 року художниця реалізувала ідею у 

довкіллі «Нomo Ludens» (Центр мистецтв, Сан-Франциско) (Іл. 4.3.13). На 
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території занедбаної військової споруди автор розклала сім золотих куль для 

гри в боулінґ [13], що символізує ігрову теорію. Наступний оригінальний 

філософський просторовий об’єкт «Станція 7» (1997) (Іл. 4.3.14) був 

представлений в Австрії 1997 р. Об’єкт був створений на алеї парку за 

допомогою шнура та каміння різного діаметру. Авторський проєкт акції був 

частиною взаємодії міського середовища та пішоходів. Частину дороги, з 

десяти дерев, автор позначила шнуром із золотою фарбою. Дев’ятий 

проміжок завішала камінням — від найменшого до найбільшого. У такій 

послідовності інтервалів відбувалося напруження, яке утворювалося 

непостійною відстанню між камінням і поверхнею ґрунту. Уся дорога 

починалася на мості та простягалася через місто і символічно завершувалась 

у церкві. Ця ідея для автора була наповнена численними асоціаціями: «річка» 

— міфологічний символ, що підпорядковується сакральній топографії, 

пов’язує підземний та земний світ, а також кордон між царством життя та 

смерті; «дорога» — зв’язок між просторовими точками: «дерево» — символи 

біблійності, «дерево життя», «дерево пізнання»; «святість» — це є кінець 

дороги і має найвищу сакральну цінність. 

Низку простих, мінімалістичних, спонтанних дій у просторі виконав С. 

Якунін. Серед них 1992 р. у Седневі Чернігівської обл. реалізував 

«Інстальований простір» (Іл. 4.3.15), використовуючи природний ландшафт, 

дерева, сніг. Усередині саду, поміж рядами дерев, автор проєкту розмістив 

власний інстальований графічний простір. Акцентуючи пірамідами зі снігу 

на формі квадрата, підкреслив упорядкованість і ритмічну структуру саду. 

Мінімалістично чорно-біле тональне середовище навколо додавало чіткості 

та образної завершеності в природно інстальованому просторі саду. Проєкт 

«Інстальований простір 2» (1992) (Іл. 4.3.16) був також втілений у Седневі, 

на р. Сновта став перехідним періодом композиційних пошуків об’єктів у 

довкіллі. Митець відтворював форму фризу, простим набором 

прямокутників, трикутників і пірамід, які складалися в ахроматичний 
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орнамент у контексті зимового простору, створили образно-геометричний 

килим зі снігових форм на поверхні криги. 

Беручи участь у Міжнародному проєкті з об’єкта та дії у просторі (1998, 

США), С. Якунін виконав об’єкт із відеофіксацією «+32 за Фаренгейтом. 

Батарея 911» (Іл. 4.3.17), де використав льодяні конуси в поєднанні із 

залишками фортифікаційних споруд. На підставі лендарту відзнято 

відеоматеріал, який триває 2 год. 40 хв. Фільм знімався впродовж світлого 

дня, по 25 сек. щогодини. 

Чимало проєктів мистецтва лендарту з елементами дії реалізував В. 

Кауфман. Один з них — «Незайманки» (2001) (Іл. 4.3.18), виконаний із 

застосуванням білою тюлю, розвішаною в певному порядку на соснах. 

Створений об’єкт виявляв ілюзії глибини соснового лісу, в який проникали 

промені світла. Проєкт поєднав у собі асоціативні пошуки філософського та 

абстрактно-пластичного зіставлення білих прямокутних форм тюлю на тлі 

темних стовбурів дерев. Використаний білий колір як основний, 

символізував світло, чистоту, духовність, простоту та невинність. Натомість, 

чорний ніс в собі щось невідоме, таємне і мовчазне. Розміщені ажурні 

тканини в просторі на підсвідомому рівні апелювали до двох протилежних 

форм сприйняття, а саме: вертикально розвішані в ритмічній послідовності 

тканини вздовж стовбурів наповнювали об’єкт легкістю та простотою, що 

контрастували з єдиним горизонтальним тюлем, який покривав стовбур 

зрізаного дерева, що символізував про завершення життя. За словами автора 

проєкту: «Що б це не означало — чи то оборки труни, а чи фату нареченої — 

в обох випадках соціальні алюзії неминучі» [13]. У такий спосіб митець 

свідомо підкреслював табуйованість сучасної людини, яка перебуває в 

полоні заборон і страху. 

Наступний об’єкт у довкіллі митця — «Велике Брунове Гніздо» (2004) 

(Іл. 4.3.19) був створений з гілля, каміння та поштових марок. Композиція 

створювалася поетапно на хуторі Сіда. Реалізована ідея не має жодних 

часових і формальних завершень, це ще одна нескінченна спроба автора 
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подолати час, який у цьому варіанті трансформувався також ще і через відео 

(«видиво»). Об’єкт складався з восьмиметрового гнізда, виплетеного з гілля. 

Композиційним центром було велетенське карпатське дерево, всередині 

якого розміщувались різномасштабні річкові камені з наклеєними 

поштовими марками, які символізували пташині яйця, що усвідомлюються 

автором як символ «зареєстрованої неможливості». Продовженням проєкту 

був процес розростання гнізда у відео, яке, на думку автора, «росте 

блискавично, долаючи в такий спосіб часовий бар’єр. Потім це велетенське 

гніздо перетворюється на незліченну кількість маленьких гнізд, засипаних 

поштовими марками, з яких у кінці залишається тільки одне гніздо з маркою 

Шульца всередині» [93]. 

2009 року В. Кауфман створив два об’єкти-інсталяції «Біотеатр» (Іл. 

4.3.20) та «Екотеатр» (Іл. 4.3.21). У процесі реалізації та підпорядкування 

різним місцевостям створені роботи набули різної трансформації у довкіллі. 

Пошуки автора відбувалися у синтезі зіставлення двох просторів: природи та 

театру. Презентація круглої форми сцени у своїй основі тотожні з 

формальними пошуками амфітеатрів римлян, що будувалися для масових 

видовищ у формі круглої арени, навколо якої розташовувалися глядачі. 

Об’єкт був відтворений у трирівневій системі для споглядання або медитації. 

Створений із дощок амфітеатр огортав дерево і робив його головним актором 

сцени, композиційним центром. Увага глядачів концентрувалася на нього як 

на основну точку в просторі споруди. Трирівневі об’єкти виконував автор у 

відкритому довкіллі на Міжнародному енвайронмент-проєкті «Трансгресії» в 

рамках фестивалю «Фортмісія» с. Поповичі та в центральній частині  

м. Люблін у публічному просторі на Міжнародному мистецькому фестивалі 

мистецтв «Open City». 

Нестандартний авторський підхід виявляють лендарт-проєкти 

Володимира Бахтова. Зокрема, привертають увагу його акції на ландшафтних 

пагорбах Ольвії, де він створив пластично-формотворчі споруди, які були 

наповнені сакрально-архітектурним змістом і оригінально обкладені 
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фрагментами кераміки, з археологічних розкопок. Такий перехід у часі дав 

можливість репрезентувати митцеві речі античного побуту в сьогоденні, в 

іншому контексті, іншому просторовому прошарку та в інших формах, які 

доповнили їх іншим значенням на тему минулого. Його проєкт 

«Реконструкції» (1995) передбачає освоєння та трансформацію як реального 

простору, так і «інформаційного поля», корелятивного йому: філософських, 

міфологічних, естетичних, етичних ідей (В. Бахтов. Кредо). Вибудовані 

вогняні споруди, жестом, фіксовані фотокамерою, неначе зшиває минуле та 

сьогодення [115, c. 178]. 

Також, згадаймо ще декілька самобутніх творів цього художника 

(спільно з Т. Бахтовою), що були виконані, як ритуал, а саме — намальовані 

вогнем із серії «Ойкумена» (1997) — «Античний корабель», «Храм 

Афродіти». Як зазначила С. Стоян про творчість В. Бахтова: «Внутрішнє 

прагнення до інновацій … підштовхнули до пошуків і постійних 

експериментів, які призводять до винайдення унікальної техніки – 

геліографіті, завдяки якій стає можливим «вогняне» відтворення силуетів 

античних храмів, кораблів та інших символічних образів давньої цивілізації 

… Митець здійснює щось на кшталт магічного ритуалу, обходячи із факелом 

фундаменти античних храмів і вимальовуючи у темряві їх обриси … Ця 

перформативна дія перетворюється на справжню містерію» [171]. Створені 

об’єкти під час акції геліографії фактично є відсутніми в просторі. Їх можна 

побачити лише на фотографіях, які були умовно накреслені вогнем під час 

акцій. «Процес не випереджає об’єкт, а трансформується в нього, в 

результаті чого об’єкт існує тільки на фотографіях» [184]. 

Проєкти «Стоя» та «Велика базиліка» (Іл. 4.3.22), які митець реалізував  

1999 р., були наступним етапом самовдосконалення та пошуку чогось нового 

в категорії, яка стосувалася історичного контексту та розкривала 

археологічний ландшафт, який був вирішальним середовищем для 

формування творів митця. Авторські проєкти цього періоду — це 

переосмислення та дослідження елліністичного сліду на південноукраїнських 



147 

 

теренах, який був частиною культурного простору Причорномор’я і 

поєднував Україну з історичною та географічною античною культурою. 

Так само, за допомогою звичайних природних засобів, В. Бахтов у 

довкіллі відтворив «Мармуровий рельєф» (2001) (Іл. 4.3.23), де автор фіксує 

(фотографує) зображення фігуративних сцен, як ритуал, що  розтягнутий у 

часі. Гліб Вишеславський зазначає: «Твори Володимира і Тетяни Бахтових 

кінця 1990-х — початку 2000-х важко класифікувати, бо вони створені на 

межі перформансу, лендарту та постановочної фотографії: «Музейні міфи» 

(1996), «Ольвійські містерії», «Анімація Фідія» (2000) …Найбільш близьким 

до критеріїв лендарту були композиції «Боги» (1999), «Ритуал компенсації» 

(1995) [34, c. 65]. 

Низку філософських лендарт-проєктів створив В. Бажай. Наприклад, 

артоб’єкт в архітектурному ансамблі вул. Вірменської імітував ілюзію озера 

посеред міста. Для втілення цієї ідеї під назвою «Басейн» (2001) (Іл. 4.3.24) 

автор уміло підібрав матеріал, який відтворював поверхню води, а саме: 

скляні кам’яні брили, різної величини та овально-круглої форми, у 

величезній кількості були щільно накидані одна на одну. Краї об’єкта 

хаотично виклав гіллям дерев, що загалом нагадували формальне озерце 

посеред сірої вулиці. Образ водойми доповнили геометрично стилізовані 

зображення риб, які автор намалював на кожній стороні каміння жовтою 

фарбою. Вдало втілений концептуальний варіант ставка посеред львівської 

бруківки, лаконічно перегукувався із східною філософією мінімалістичних 

японських садів — створення водойм з каміння. 

Наступний реалізований лендарт-об’єкт у просторі «Без назви» (2001) 

(Іл. 4.3.25) відбувся в рамках польсько-українського мистецького проєкту, 

влаштованого КМЦ «Дзиґа» в Карпатах. Виготовлені пастки для збирання 

роси, дощу, води на полонині карпатської гори в поєднанні із колодязями 

«Журавлями» створили об’єкти, які контрастували з навколишнім оточенням 

трави та гір на тлі неба. Авторська презентація ужиткових речей у формі 

мистецьких об’єктів була реалізована з конструкції селянських колодязів і 
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натягнутими по чотирьох кутах поліетиленами — утворили збірні 

конструкції, над якими звисали відра. Доповняльним елементом та акцентом 

інсталяції, що посилював автентичність асоціацій, були виконані як імітація 

вишивки та ткацтва живописні горизонтальні рядки смуг жовтого, зеленого, 

червоного, білого та чорного кольорів, які автор намалював на поверхнях 

відер і опорних балках. Утворений комплекс нагадував місце традиційного 

українського побуту, автор створив об’єкти, між якими можна було вільно 

проходити та бути залученим до дійства. 

Як бачимо, до витоків ідей лендарту зараховують експериментальні 

твори, які сягають другої половини ХХ ст. та реалізовувались у природному 

середовищі митцями. Загалом, його формотворча специфіка в Україні від 

початку набула своєрідного ідеологічно-національного, а подекуди і виразно 

місцевого характеру, хоча в загальній практиці це не вплинуло на принцип 

створення, який цілком відповідав світовим тенденціям. 

Упродовж становлення та розвитку українського лендарту, завдяки 

трансформаційному процесу, що здійснювали митці всередині акціонізму, 

були створені приклади лендарту на основі редімейдів, в якості артефактів і 

методом колажу. Заанґажованість авторів безпосередньо в творчий процес 

мала велике значення в момент створення твору, який підпорядковувався 

ситуації та виростав з локального середовища. Весь творчий процес 

органічно з’єднувався в єдину ідею, яка об’єднала ландшафтний просторовий 

контекст із діями перформера, унаслідок чого утворилися лендарт-об’єкти в 

довкіллі. Особливою властивістю лендарту була залежність від 

часопросторових обставин, і, як наслідок, митці використовували 

компромісний метод, що широко використовувався в практиці акціонізму та 

розширював умови презентування творів, а зокрема лендарту в формі 

документації та відеофіксації подій, яка від початку 2000-х рp. і з 

поширенням ІТ-технологій набула нової форми презентації. 

Концептуальні проєкти лендарту відображають основні моменти 

взаємодії людини і природи, розглядають залежність людини в котексті 
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природних стихій, навколишніх природних умов: лісу, поля, річки, довкілля. 

Наведені попередньо приклади лендарт-об’єктів підкреслюють присутність 

елементів землеробства, переносячи глядачів до історії пращурів, форм 

існування, культурології чи археології. Описані земляні акції наводять 

приклад образних презентацій сільськогосподарських чи ужиткових речей 

української культури у ранг мистецтва з певним філософським контекстом та 

образним звучанням, що стало важливим етапом у формуванні та розвитку 

національних напрямків у межах України з певними територіально-

топографічними ознаками втілених об’єктів. 

Наступним важливим явищем для створення низки концептуальних 

проєктів є організація мистецьких фестивалів і пленерів лендарту з певним 

тематично-етнічним, тезовим, географічно-природничим моментом 

презентації: пленер «Седнів» (1988,1989,1991), Лендарт-симпозіум «Простір 

прикордоння» (с. Могриця): «Дійство відкритого вогню» (1998); «Символіка 

течії» (2000); «Крейдяний період» (2002), Міжнародний мистецький 

симпозіум «DeNovo» (1998, 1999, 2000, 2002, 2005), Міжнародний лендарт-

симпозіум «Відкрите коло» (2001, Курессааре, Естонія), IV міжнародний 

ART-фестиваль (1999, Київ), Міжнародний фестиваль етнічної музики та 

лендарту «Шешори» (2004, 2006, 2008), Міжнародний зимовий лендарт-

фестиваль «Аплікація духу» (Вінничина (2007),  Міжнародний 

енвайронмент-проєкт «Трангресії» (2009),  Міжнародний фестиваль 

мистецтв «Фортмісія» (2009-2012, с. Поповичі),  які методологічно, 

концептуально та стилістично провели умовний відбір мистецьких ідей по 

всій території України. 

Перебуваючи під комплексними, пластично-формотворчими ознаками 

територіальних впливів,  розвиваючись у контексті природних умов, лендарт 

в українському варіанті сформував низку синтезованих проєктів із 

відеоартом, діями в довкіллі та акціями перформансу. Мистецтво землі в 

Україні поступово та впевнено експериментує та пробує різні варіанти 

втілення презентацій ідей та форм до глядачів. Базові форми втілення 
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поступово переросли з авторських експериментальних зразків, які автори 

здебільшого проводили без глядачів, у довершені візуальні презентації,  

трансформуючись із природного навколишнього середовища в архітектурні 

виставкові площі, об’єднавши лендарт з перформансом, інсталяцією та 

відео/фотопрезентаціями. 

Серед мистецьких проєктів слід відзначити ті, які мають значення для 

розвитку типологічних похідних форм лендарту, а саме: об’єкт у довкіллі, дія 

у довкіллі, лендарт-перформанс, інсталяція у довкіллі, об’єкти лендарту в 

архітектурних спорудах (В. Бахтов, Т. Бахтова, П. Бевза, М. Вайда, Г. 

Вишеславський, М. Журавель, В. Кауфман, О. Литвиненко, Г. Сидоренко, Ф. 

Тетянич, С. Якунін). 

Для мистецького національного надбання України вище згадані проєкти 

особливо цінні оригінальними, формально-аванґардними, авторськими 

пошуками митців. Вони актуалізують сучасний лендарт в Україні у контексті 

розвитку цього мистецтва у світі, свідченням чого є активна участь 

українських митців у світових симпозіумах і фестивалях. 

Також зауважимо, що лендарт як один із способів художнього втілення 

акціонізму став доволі розповсюдженим явищем на українських теренах. За 

останні роки простежуємо помітні зміни його розвитку, маємо коло авторів, 

які віддають виразну перевагу цьому різновидові творчої діяльності. 

 

4.4  Фіксування акціонізму у медіамистецтві 

Практика медіаарту, зокрема й українського, вказує на розуміння медіа не 

лише як технології, а також як актуальної культурної практики. 

Представники молодого покоління митців з легкістю опановують сучасні 

технології та сміливо з ними експериментують. 

У контексті зростання складності та конфліктогенності медіа 

самоактуалізація мистецтва/творчості і окремого митця, і окремо взятого 

національного мистецтва є певним екзистенційним викликом. Сучасна 

медіакультура є простором, в якому постають численні інноваційні досвіди, 
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відкриваються нові можливості для творчості та нові рівні для пізнання. 

Відповідно, розглядаючи українське медіамистецтво, варто вказати на те, 

наскільки воно є зорієнтованим на глобальні тенденції у медіаарті, про його 

рівень відкритості до світового досвіду, глобальних проблем, національної 

специфіки, відповідності еволюційним процесам, технологічну відповідність 

тощо. 

Розглядаючи історію медіамистецтва, слід враховувати історію країни. 

Особливо, якщо вона строката та цензурована, з прихованими фактами та 

численними невідповідностями. Телебачення, з якого найчастіше виводять 

історію медіаарту в світі, було чітко контрольоване та регламентоване, а 

відеокамери бути в дефіциті у Радянському Союзі. Важливі питання 

естетики, які порушувалися у світі, були досить рідкісними та не на часі. 

Відеоарт — технізований напрям творчості, у якому для створення 

художніх образів використовується сучасна електронна техніка. Серед 

жанрів відеоарту — відеоскульптура, відеоінсталяція, комп’ютерна графіка 

тощо [166]. Це доволі молоде мистецтво, адже з’являється лише з появою 

технічних засобів для його реалізації (у 60-х), проте вже до 1980-х рр. стає 

доволі поширеним видом медіамистецтва. 

До 1990-х років традиція відеоарту в світі сучасного мистецтва складала 

вже кілька десятиліть і була одним з найпотужніших напрямів. Українське 

мистецтво, що отримало врешті легітимність і можливість власного вияву, 

прагнуло наздогнати втрачені можливості та стати частиною 

загальносвітових тенденцій. Інтерес до медіамистецтва не міг проявитися 

вповні через банальну відсутність технічних засобів і актуальної інформації. 

Тому перші відеороботи характеризуються наївністю та наративністю. 

Незважаючи на те, що в Україні почали займатися  відеоартом лише в 

1990-х; художники випробували чимало  різних видів і технічних прийомів 

цього мистецтва. Також промовистим фактом є поява численних виставок і 

фестивалів. У 1990-ті українське мистецтво отримало новий поштовх у 

розвитку разом з проголошенням Незалежності. Медіамистецтво 
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розвивається особливо активно з формуванням екранної культури поза 

цензурою. 

Складний в історичному плані час безумовно позначився на творчості 

митців. Богдан Шумилович говорить, що процес трансформації чи 

трансгресії найбільш помітний у відеоарті, що має «специфічну 

феноменологію», яка історично пов’язана з уявними бажаннями, ідеологіями 

чи дискурсами. Також дослідник вказує, що одні митці прагнули 

легітимізувати власну творчість через звернення до національного минулого, 

а інші апелювали до світових тенденцій чи суб’єктивного досвіду [207].     

У статті «Відеоарт» Г. Вишеславський наводить декілька типологічно 

різних груп відеоарту: 1) відеодокументація перформансів, гепенінґів, акцій, 

концертів («Art in Space» (1993) І. Подольчак, «Брама Сонця» (1989), 

«Любов, янгол, смерть» (1990) Г. Вишеславський); 2) відео як складова 

частина енвайронменту, інсталяції («Жорна часу» (2003) В. Сидоренко; 

«Поїзд іде» (1999) О. Верещак, М. Зінець; «Ніч жовтого собаки» (2002)  

І. Сільваші, Я. Присяжнюк; «Краєвид: Enter» (2010) Я. Присяжнюк; 

«Трейнинг» (1995) Г. Катчук; «Локальне зондування» (1995) Е. Колодій,  

І. Ходзинський); 3) експерементальне відео, яке іноді називають 

«формальне» чи «авторське» відео («Поліморфія» (1975) Ю. Змарович; 

фільми М. Недзєльського на початку 1970-х; «Криві дзеркала» (1993)  

О. Гнилицький, Н. Філоненко, М. Мамсіков; «Вогні великого міста» (1995) 

В. Машницький, В. Єршихін; «Кільця Сатурна» (1994) А. Ганкевич, 

«Молочні сосиски» (1994) В. Цаголов; «Голоси любові» (1994) А. Савадов; 

«Metanosis» (1994) А. Блудов; «Липневе рондо» (1995) В. Сердюков,  

А. Блудов; «Повість, що розповів Франциск Ассизький» (1997) О. Чепелик; 

«Я є Час» (1995) Г. Куц, В. Довгалюк) [174, c. 53].   

Можемо прослідкувати певну послідовність творення відеоарту в 

Україні. Так, 1993 р. В. Гуліч створив відеоарт «Маргінальне кіно», який 

презентував на Міжнародній бієнале «Імпреза-93» в Івано-Франківську. Того 

самого року І. Подольчак створив проєкт «Мистецтво в космосі» («Art in 
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Space»), який складався із двох офортів, відправлених у космос, та з 

презентації відправки на відео тривалістю 5 хв. Під керівництвом М. Кузьми 

проєкт був представлений від України на бієнале у Сан-Паулу (Бразилія, 

1994). 

 1995 року в рамках Івано-Франківської бієнале «Імпреза – 95» в с. 

Делятин пройшов Фестиваль відеоарту «Ре-візія» (куратор О. Гнатів), під час 

якого було реалізовано низку авторських проєктів. Можемо підсумувати про 

велику увагу та важливість, яку надавали митці міжнародному фестивалю 

«Імпреза» у Івано-Франківську. Зазначимо, що започаткована ще за 

Радянського Союзу бієнале відбувалась п’ять разів поспіль і включала 

програму перформативних практик. Це був культурний шок і естетичний 

прорив для укаїнського мистецтва, адже учасниками були митці з 40-ка 

країн. Саме в той час Івано-Франківськ піднявся до статусу мистецьких 

центрів України, яких, зазвичай, було чотири. Вважаємо, що дослідження 

одного цього фестивалю заслуговує окремої праці та глибокої зацікавленості 

науковців.   

Гліб Вишеславський зазначає: «У середині 1990-х набула розвитку ще 

одна лінія відеоарту, близька за своєю естетикою до традиційного 

короткометражного кіно. Для неї характерна медитативність, авторська 

наративність, образна ускладненість, поетичність, милування гарним кадром 

і прагнення до бездоганності монтажу» [174, c. 55]. Саме такою є створена  

1994 р. 30-хвилинна відеоробота А. Блудова «Metanosis». У ній автор 

символічно стоворює образні знаки міфологічного походження на стінах 

будинків, на тілі та у природі «цитування різнозмістових знаків, артистична 

гра з ним — свідчення дотичності методу Блудова до принципів 

постмодернізму (трансаванґарду)…», — підсумувала О. Петрова, зокрема 

зазначивши, що «метафоризм є робочим інструментом у творчості Андрія 

Блудова» [136, c. 77]. 

Фестиваль Dream cacher (1998) був першим форумом для 

демонстрування відеоарту і презентував низку знакових робіт. Зокрема, 



154 

 

мультимедійний проєкт Іллі Ісупова та Івана Цюпка «Zhaga / Інтерактивний 

об’єкт бажання» (1998) став першою комп’ютерною анімацією, зробленою 

винятково в мистецьких цілях і першою спробою в Україні об’єднати 

традиційну «малярську» техніку з можливостями, що надавалися завдяки 

технології морфінгу, комп’ютерної анімації та електронної музики. 

На початку 1990-х pp. розвитком різних форм медіамистецтва займалася 

львівська група у складі Г. Куц і В. Довгалюка під кураторством  

А. Максименка. 1993 року у Львові вони одні з перших реалізували 

концептуальний проєкт «Хрести» / «Crosses», фінальною частиною якого 

було створення відеороботи (10 хв.) (Іл. 4.4.1). Глядачам автори 

запропонували обіграну інсталяцію, створену із супрематично-знакових 

робіт з фінальним акцентом на образному перформансі. Богдан Шумилович 

наголошує на винятковості такої події: «Саме у 1993 році у Львові було 

створено перший твір відеоарту, що замислювався не як документ, а як нова 

форма мистецтва. Творцями його були студенти Львівської академії 

мистецтв, яким допомагав професор академії Альфред Максименко» [207]. 

Як зазначили художники в анотації: «Проєкт розкриває вічні пошуки. 

Простір, форма, композиція — не ідеальні, не вічні, не сталі образи, а 

відображення часу, ідеї, речей, подій, відносин, із якими вони виникають, 

існують і гинуть. «Хрест» як символ ідеї, філософія горизонталі та вертикалі, 

життя та смерті, філософія від центру та одночасно наближення до нього, 

філософія опору — чим ближче до перетину, тим менше коло оберту, більше 

спокою. «Життя» — це гра, а кожна людина сама вигадує забаву та грається 

в неї. Структура картини ставить глядача в центр композиції, в центр думки. 

Відмова від перспективно-просторового трактування простору. Вивільнення 

кольору. Нова людина займає новий час і простір, а кожне покоління шукає 

нового вираження простору у формі, в лінії, в кольорі, в музиці...» [203]. 

 1996 року продемонстроване наступне 25-хвилинне відео «Я є час» («I 

am time»), в основі якого довготривалий перформанс за участі створеної 

групи «Таран» (А. Куц, В. Довгалюка) та професійно відзнятий  
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А. Максименком відеоролик (Іл. 4.4.2). Зі слів А. Максименка відомо, що 

акційні сцени відбувалися на кількох локаціях Львова, де втілювалось 

перформативне дійство створення через деструкцію. Відштовхуючись від 

семіологічної конструкції «я є…», художники взялись за руйнування 

субстанції часу та матерії у відеоарті. Вони писали: «Ми руйнуємо саме 

існування часу, не час руйнує, а час руйнується. Ми підтримуємо 

енергетично-інформаційний рівень як постійну катастрофу, яка творить 

сучасну людину і диктує нове розуміння краси через творення деформованих 

форм…» [206]. 

 1997 року в приміщенні Львівського палацу мистецтв відбувся і перший 

захист дипломів кафедри монументально-декоративного живопису ЛАМ, 

авторської майстерні професора Альфреда Максименка. Подія проходила під 

назвою «Призма 6+1» у формі інсталяції та реалізованого перформансу 

акторами театру О. Цьона та Т. Каспрук під музичний супровід пісні 

«Passion» П. Гебріела. Як підсумок, експозиційно-візуальний ряд з 

елементами перформансу був відзнятий як відеоарт, до створення якого 

долучились А. Максименко (автор ідеї, режисер-постановник), Г. Куц та  

В. Довгалюк (монтаж, аудіоряд) (Іл. 4.4.3.). 

У 2000-х рp. художники Г. Куц, В. Довгалюк переїхали до Берліна та 

створили групу «Akuvido», з початком якої пов’язано низку інтернет-

проєктів. Так, інтерактивний «Stadt sound station» (2002, Берлін) (Іл. 4.4.4).  

вибудовується на основі аудіовізуальних звуків із дослідження міського 

простору цього міста. В інструментарії присутні безліч знакових графічних 

об’єктів, які рухаються за певною схемою, а також синхронно змінюють звук 

при кожній зміні знаку. Кожен користувач за допомогою створеного 

авторами програмного набору звуків може створити власну композицію 

шуму міста та отримати відповідний до звукового ефекту графічний варіант. 

Озвучення цього проєкту відбулось у співпраці з Дмитром Федоренком, який 

1998 р. заснував проєкт української експериментальної електронної музики 

«Kotra» та авторки експериментальної музики Катерини Заволоки. Також 
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спільний аудіо-візуальний симбіоз «Kotra» та Akuvido відбувався під час 

організованих серій виступів, наприклад, на фестивалях Club transmediale, 

Garage та ін. В 2003 р. їх презентацію було названо однією з найцікавіших 

подій фестивалю Club transmediale. 

Наступний їхній інтернет-проєкт «City interactive» (2004, V2 Lab, 

Роттердам) (Іл. 4.4.5) був створений під час стажування в Голландії, де митці 

досліджували взаємозалежність реального міста та мистецтва. Історик 

мистецтва Б. Шумилович, проаналізувавши можливості екранно-моніторної 

естетики експериментів, зазначив: «Це інтерактивний інтерфейс міста 

Роттердам. Заходячи на сайт проєкту, глядач, клацаючи по зображенню, 

може взаємодіяти з життям міста і навіть вплинути на реальний простір 

міста. Завдяки сучасним технологіям більше немає поділу на художника і 

глядача — глядачі можуть взаємодіяти з арт-об’єктом» [207]. 

Цікаво, що автори розглянули м. Роттердам як велике соціальне 

утворення, машину, яка керує потоками інформації. Вони створили 

програмний продукт, наповнений графічними знаками, планами, графіками, 

навігаціями, інформаційними позначками тощо, задля орієнтації людей у 

цьому просторі. Сама композиційно-графічна мова запропонованого проєкту 

дала можливість об’єднати перераховані об’єкти в одне ціле. Інтерфейс 

вміщує набір інструментів, іконок (знаків), які гравець за бажанням може 

активізувати та за допомогою них змінити зображально-графічну 

«акувідівську» версію на власне віртуальне місто. Основні напрямки 

проєкту: транспорт, архітектура, текст (букви), знаки, звук, людина, фактура, 

узор, відео, фото та реальні вебкамери, які розміщені в місті Роттердам для 

відстежування ситуації на вулицях та передачі цих відомостей в проєкт через 

інтернет-мережу. «Наше віртуальне місто — це асоціативна інформативна 

графіка реального міста, і те, як вона передає середовище міста, як вона 

впливає на реальне місто для подальшого його розвитку й планування» [206], 

— зазначають творці. 
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У ще одному проєкті «Decode» (2002) львівські митці, за межами 

України, намагалися знайти формулу утворення нової комп’ютерної мови, 

об’єднавши образотворче мистецтво та цифрові медіа. «Ми розглядаємо 

абстрактні картини Малевича, Клеє, Мондріана, Арпа як знаки і коди 

площинно-екранного живопису, які вже в минулому несли в собі нову 

програмну мову медіа-мистецтва, за допомогою якої знову у віртуальному 

просторі стало можливим з’єднати мову і візуальне зображення в одне ціле» 

[220]. Проєкт цікавий саме мистецтвознавчим спрямуванням, способом 

інтерпретації творів класиків мистецтва ХХ ст. 

Того самого 2002 р. митці Akuvido (звук «Kotra») на Vallette Numerigue 

Festival (Париж) отримали гран-прі за створений інтернет-арт-проєкт «Web 

Wuerfel Werkstatt» (Іл. 4.4.6), який синтезував символічний та віртуальний 

постір в мережі, що відображала реальне життя. Проєкт реалізований у формі 

вебгри, в якій користувач має можливість створювати власну музику та 

візуальне зображення. Вражає діапазон творчих зацікавлень групи, а також 

відчуття актуалізації певних типів візуальної інформації, а, зокрема, гри як 

альтернатива та VR-індустрії. 

 2003 року Г. Куц та В. Довгалюк створили CD-проєкт «Nebe Nei Na 

Nder 1.3» (Іл. 4.4.7) як версію ігрової імпровізації, в якій учасник може 

створювати варіанти образів у реальному вимірі, без часових обмежень і 

повторювання сюжетів. Розроблена митцями програма синтезує звук та 

зображення, імплементує динамічну візуальну структуру, тому кожен може 

створювати нові структури, об’єднуючи в одне ціле музику та зображення. 

Другий етап розвитку медіаарту характеризує поява інтерактивних 

медіаінсталяцій. Цей період пов’язаний з діяльністю «Центру сучасного 

мистецтва» Сороса та німецького культурного центру «Інститут Гете» у 

Києві. Діяльність центру полягала в організації навчання молодих митців, 

запрошенні закордонних колег з лекціями та воркшопами. Створенню 

певного культурного контенту послужив фестиваль мультимедійного 

мистецтва KIMAF (2000-2002). Поряд із закордонними проєктами українські 
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митці представили свої медіароботи. У рамках теми «Alter Natura» митці 

зосереджувалися на дослідженні взаємодії між штучними процесами і 

природою. Так з’явилася перша інтерактивна інсталяція «Йди до мене» Івана 

Цюпка та Наталії Голіборди (2000), що досліджує природу людських бажань 

та їхньої недосяжності. 

Під час проведення KIMAF організатори представляли також проєкти 

з інших фестивалів: Ars Electronica, EMAF, ZKM, FACT, Національний 

аудіовізуальний інститут (Париж), Videotrafic (Франція), RIGASOUND. Це 

давало можливість представити роботи українських медіахудожників у 

міжнародному форматі, сприяло інтеграції українського мистецтва у світі та 

виводило його за межі локальної презентації. Так, реалізовані проєкти 

українських митців було представлено на мистецьких виставках і фестивалях 

у Німеччині, США, Франції та ін. Зокрема, проєкт Гліба Катчука 

«Індустріальний фонтан» було презентовано під час міжнародного 

фестивалю Uberwasser у Німеччині. Художник використав у якості екрана 

поверхню води – двометровий водоспад, на якому проекція «спадала» за 

напрямом води. 

Під час інтерактивної інсталяції Ольги Кашембекової та Гліба 

Катчука «Анти-караоке» глядачам запропоновано заспівати в мікрофон 

поруч із порожньою душовою кабіною. Під час співу опускається 

напівпрозора завіса і глядачі бачать людину, що миється, та чують шум води. 

Зупиняючи спів, одночасно зупиняється вода і чоловік/жінка в душі 

завмирає, цокочучи зубами, або обурюється і виходить з душу. Проєкт мав 

продовження та неодноразово демонструвався за кордоном на 

медіафестивалях. 

Ідея проєкту Гліба Катчука «Кармагедон-караоке» заснована на 

забороненій грі. Мета віртуальної гонитви/гонки по віртуальному місту — 

набирати очки, збиваючи перехожих. Поєднуючи віртуальну гру з караоке, 

отримуємо залежність швидкості автомобіля гравця від відтворення пісні в 

караоке. 
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Київська авторка О. Чепелик також достойно репрезентує український 

відеоарт на міжнародному рівні. Зокрема, 1998 р. на базі авторського 

перформансу реалізувала відео «Улюблені іграшки лідерів» та інтерактивну 

інсталяцію з відеофіксацією «Piece of Shit» (1998, Центр мистецтв Банфф, 

Канада). Робота «Улюблені іграшки лідерів» (Іл. 4.4.8) розглядає питання 

історії, пам’яті та ідентичності, в яких автор звертається до теми небезпеки 

масових ілюзій XX ст. та досліджує проблему соціології. Ідея другої частини 

проєкту інтерактивної інсталяції «Piece of Shit» формувалася на снігу з 

написання, обігрування та заміни букв у словах. Щодня учасники з лосиного 

лайна створювали нове слово на букву «W» як натяк на вебмережу. Беручи 

до уваги матеріал виконання інсталяції, на завершення акції учасникам було 

запропоновано змінити букви у слові «Policy» (політика), яке в цьому 

контексті набуло метафоричного змісту, що політика — брудна справа [199]. 

Наступний проєкт О.Чепелик «Free D» (2000) (Іл. 4.4.9) об’єднав 

декілька робіт: об’єкт «Unemployment office ғ6»; відео-інсталяцію «Bermuda 

Tunnel»; вебпроєкт «Free D» та власне відео «Free D». Відеоінсталяція 

«Бермудський тунель», яка була встановлена на вокзалі в м. Дессау, 

вказувала на «неартикульовані помилки часу» та візуалізувала процес 

зникання людей. Воб’єкт «Unemployment office ғ6» було вмонтоване відео 

«Free D», яке демонструє тіло митця як урбаністичну матрицю із 

інтерпретацією низки авторських відеоперформансів. На думку авторки, 

«проєкт дає привід розглядати процес виникнення пустот у місті, швидше, як 

хірургічне втручання в тіло міста, ніж як косметичне прикрашення, чи 

нанесення тату, що трактується, як грайливий та болісний ефект заради 

майбутньої краси в ім’я нинішньої гомогенізації нації» [201]. 

Ще один мультимедійний проєкт художниці — «Віртуальна морська 

вежа» (Іл.4.4.10), створений в Ріо-де-Жанейро 2000 р. Комунікаційна 

інсталяція у фавелі міста постала, як «соціальна скульптура», яка давала 

можливість дослідити діалог з мешканцями фавели Жакарезиньо, та є 

впровадженням урбаністичних та соціальних трансформацій. Спроєктована 
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повітряна куля-дирижабль з відеокамерою була піднята над місцевістю. 

Удень куля транслювала вид на море в реальному часі, — як метафора 

звільнення, а ввечері — демонструвала інтерв’ю мешканців, які говорили про 

навколишні зміни в оточенні. Проєкт є прикладом двох паралельних часових 

потоків, які не перетинаються. Фавела Жакарезиньо — це урбаністичне 

гетто, стіни якої перетворились на кордон. 

У 2003-2004 рр. у Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса О. 

Чепелик зосередила свої творчі зусилля на проєкті «Textual GENE / 

Текстовий ГЕН» (Іл. 4.4.11) як моделі інтеркультурної комунікації, що 

представлена сплавом теоретичного і практичного пошуку. Дослідження 

також торкається важливого питання: якими шляхами наука й технології усе 

більше і більше формують культуру. Проєкт досліджує тему культурних 

трансформацій, свідомості й нових технологій постгуманістичного 

масштабу. Автор опиралась на такі універсальні медіа, значення та поняття: 

мову, ідентичність, генетику, мутацію, кібертіло, мережу в нових якостях 

комунікаційного «театру», сформованого та вибудуваного диджітальними 

технологіями, що використовують принцип гри, 3D-анімацію. Відвідувач 

друкує на комп’ютері послання рідною мовою (наприклад, українською) до 

свого віртуального партнера. На екрані формується 3D-обличчя учасника з 

тексту, зі слова, яке покриває риси обличчя. Користуючись механізмом 

Інтернет-перекладу, одержуємо текст іншою мовою (наприклад, 

англійською) задля створення віртуального комунікативного партнера, 

зовнішній вигляд якого формується  відповідно до зазначеної лінгвістичної 

версії. Мова та інші параметри тексту, його комбінації впливають на форму, 

зовнішність, стать, колір, фактуру та, відповідно, расову приналежність. 

Таким чином, відвідувач може грати з текстом, викликаючи відповідні зміни 

особи свого комунікативного партнера. Водночас змінюючи текст і 

корегуючи обличчя партнера, він змінює також своє власне обличчя, тому 

що переклад здійснюється й у зворотному напрямку. Отже, метою проєкту 

інтерактивної інсталяції «Textual GENE» є дослідження моделі 
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інтеркультурної комунікації, що відображає процеси, породжені 

глобалізацією — процеси трансляції культури. Проєкт стосується 

взаємозв’язку між мовами, ідентичністю та владою, що, виходячи з реалій 

сьогоднішнього дня, є особливо актуальними [195, c. 282-285]. 

 2006 року О. Чепелик показала масштабний проєкт «Початок» — 

мультимедійна інсталяція, реалізована між двома хмарочосами Мангетена, 

що відстежувала темпи народжуваності в Нью-Йорку (Іл. 4.4.12). 

Відеопроєкція демонструвала на поверхні повітряної кулі зображенням 

немовлят, яке змінювалось при кожному наступному народженні дитини. 

2007 року на Андріївському узвозі та Європейській площі цей відеопроєкт 

був реалізований як соціальна скульптура міста та відслідковував темпи 

народжуваності в Києві. Продовженням «Початку» ідеї став наступний 

авторський мультиструктурний проєкт «Генезис» (2004-2006) (Іл. 4.4.13). 

«Якщо звернутись до біблійних значень, — стверджує О. Чепелик, — то 

«Книга буття» англійською мовою звучить як «Генезис». Латинські, грецькі 

переклади – теж «Початок» [96, c. 104]. Проєкт пов’язаний із сучасними 

технологіями та веде пошук нових форм та методів репрезентації 

репродуктивної системи та теми генофонду нації через соціальну 

скульптуру. Як зазначає Н. Кондель-Пермінова про реалізацію цієї ідеї: 

«Проєкти соціальної скульптури — це не гра з образами, а колективна робота 

над реальною темою, при якій до творчого процесу залучається 

громадськість. Соціальна скульптура досліджує проблеми мистецтва й 

урбаністичного розвитку, специфічної культурної географії міського 

середовища у контексті взаємин між мистецтвом, економікою та 

глобалізацією» [96, c. 102 ]. Загалом, проєкт «Генезис» складався з низки 

медіаробіт, які об’єднані між собою спільною темою життя: 10-хвилинне 

відео «Пульс», яке відтворювало ехокардіограму серця матері та дитини; 7 

хв. відео "Female ID" із асоціативними сценами намальованих мініатюрних 

людських фігурок на животі вагітної жінки; 11 хв. відео «Народження» з 

документації народження дитини; відеодокументації інсталяцій проєкту 
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«Початок» (реалізованої в Нью-Йорку, Санта Фе та Києві) та фінальної 

відеопроекції «Початок» як соціальної скульптури. Проєкт видався досить 

складним і доволі тривалим у часі. Так, наприклад, робота над «Female ID» 

була започаткована ще 2004 р. під час очікування дитини самою Оксаною 

Чепелик. 

Серія фотографій та відеозйомок того періоду підкреслюють жіноче тіло 

через багатовимірне прочитання співзвучності округленої форми з формою 

української писанки як філософським символом «начала» та кодом-

орнаментом. Фотографії, зокрема, розкривають візуальний ряд орнаментів та 

фігурок людей, «намальованих» на сферичній поверхні живота жінки. 

Завершальною стадією проєкту «Генезис» було відео «Початок» як соціальна 

інсталяція, що проєктувалась на повітряну 5-метрову в діаметрі кулю. 

Трансляції зображень відбувались в реальному часі за допомогою Інтернет-

сигналу. Це був своєрідний моніторинг дитячої народжуваності в Україні та, 

загалом, інсталяція отримала маніфестаційний характер завдяки яскравій 

соціальній декларативності. 

Експериментальний відеопроєкт «Урбаністична Мультимедійна Утопія 

UMU» (Іл. 4.4.14), який О. Чепелик реалізувала 2002 р. за підтримки 

Баугаузу (Німеччина), стосувався впливу новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій на економічний розвиток Азійського 

Технологічного Коридору, зокрема таких міст як Гонконґ, Сингапур, Шанхай 

та Сідней, які розвиваються як «розумні» міста та за якими утвердилась 

назва «Азійська мультимедійна утопія» [194, c. 67]. На прикладі Сиднею О. 

Чепелик досліджувала у своїй роботі питання постмодерного часу, 

урбаністичної та віртуальної комунікації. Для досягнення множинного 

зображення художниця використала викривляючу візуальну техніку: «В 

дигітальній фрагментальній формі був представлений єдиний погляд, з 

метою його викривлення і, таким чином, фіксації прямого сенсу медійного 

урбаністичного досвіду» [196, c. 362]. Художниця осмислює зв’язок між 

приватним існуванням індивідуума та його/її соціальним оточенням, що 
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дедалі менше визначається «місцем» і може включати співробітників, 

партнерів і друзів, які працюють на іншому кінці світу. Нові комунікаційні та 

інформаційні мережі акцентують різницю в розумінні й освоєнні простору 

між локальним і глобальним, доместичним і номадичним. Цей авторський 

проєкт відображає можливість публічної сфери з транссучасним положенням 

гіпермобільності та можливості брати участь у «глобальній грі». Для 

прикладу, масштабні компанії використовують власні мережі та, долаючи 

державні кордони, розглядають увесь світ як власну територію: «Нові 

технології поміщають людину в «інтермедійну» зону, дозволяючи їй бути 

одночасно тут і, потенційно, всюди. Переміщуючись із одного віртуального 

оточення в друге» [200]. 2002 року авторка отримала нагороду «Special 

Werkleitz Award» 16-ого EMAF — Європейського фестивалю медіаарту в 

Оснабрюці (Німеччина) за цей проєкт. 

Від 1996 р. концептуальний відеоарт репрезентує херсонська студія 

«Тотем», яку створили випускники Херсонської школи телебачення. 

Постійними учасниками були Макс Афанасьєв (артдиректор), Олена 

Афанасьєва, Юлія та Стас Волязловські, Семен Храмцов та ін. Після 

заснування, перебуваючи в ейфорії, було відзнято кілька авторських 

телевізійних програм про рідне місто, але згодом автори зрозуміли, що 

бажають експериментувати з традиційними формами кіно та відеоартом: 

«Задали новий напрямок — ми зрозуміли, що будь-який експеримент буде 

бажаний, не на стандартному і навіть не на провінційному телебаченні, а на 

фестивалях. Так ми почали наближатись до того формату, який маємо зараз, 

їздимо на фестивалі і показуємо продукцію, не пов’язану з ефіром» [24].  

2002 року в с. Чернявка (Херсонська обл.) тотемівці провели перший 

фестиваль  сучасного мистецтва «Terra Futura» (або земля футуризму), в 

рамках якого була започаткована і відеопрограма (від 2003 р). Основною 

темою всіх робіт учасників «Тотему» впродовж років так і залишився пошук 

міського середовища з великою кількістю експериментів, які здебільшого і 

сформували стиль студії. Основна робота Макса Афанасьєва «Не дражніть 
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місто посмішками дітей» (1996) нагадувала сюжет історії «Червоної 

шапочки», яка просто вийшла в місто погуляти, але воно її з’їло живцем. У 

цій роботі та загалом авторові було складно визначитись із жанром, адже 

були присутні всі технічні можливості того часу: «Відсутність сюжету, мікс з 

музичних фрагментів і шумів,  рваний монтаж, чорно-біла естетика. І це була 

перша зроблена робота в рамках студії «Тотем» без прив’язки до 

телебачення» [8]. 

 Від 2003 року свої пошуки в колі однодумців студії «Тотем» розпочав 

Стас Волязловський. Домінантним напрямком у його творчості був відеоарт. 

Одну з перших робіт він відзняв спільно з Максом Афанасьєвим на кордоні 

між Афганістаном і Узбекистаном. Одноплановий 40 хвилинний фільм 

привідкрив суть події про різні культурно-естетичні моменти і про різних 

героїв, по обидва боки екрану, за якими має можливість потайки підглядати 

глядач: «В готелі для далекобійників по телебаченню йшла трансляція гри на 

народному інструменті солідно одягненого виконавця в краватці і костюмі, а 

перед екраном сидів в спортивних штанах і кепці другий чоловік, пив чай і 

слухав першого» [8]. 

Від 2009 р. тотемівці започаткували спільний проєкт з Одеським музеєм 

приватної колекції ім. Блещунова, у результаті якого виникла низка робіт 

відеоарту «Річ в собі». Для реалізації ідеї серед музейних експонатів були 

відібрані твори, на основі яких був написаний сюжет і створений відеоряд 

для показу в експозиційних приміщеннях. Успіх цього проєкту був настільки 

великий, що його розширили і реалізували в програмі New Breath of Culture, 

долучивши музеї Грузії та Вірменії. 

«Рідке телебачення» — це ще одна експериментальна форма тотемівців, 

яку започаткував 2010 р. Макс Афанасьєв. Під час показу поєднуються 

різноманітні відеофрагменти: сюжетом для РТ може бути подія, яку автор 

підгледів під час прогулянки, подорожі, відпочинку, а глядача не повинно 

полишати відчуття нестабільності сюжету та постійне перемикання каналів. 

Така фрагментарність стала основним принципом РТ. 
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Творчість групи тотемівців, які займаються експериментальними 

пошуками, прослідковується і в інших їхніх медіароботах і проєктах, що 

виникають. Наприклад, кліп гурту «Рапани» (2011) за участю художників 

Семена Храмцова та Стаса Волязловського. Перша презентація спільної 

роботи відбулася на Х фестивалі сучасного мистецтва «Terra Futura» під 

назвою «Ми не півні», а сам дует і сюжет були створені під час резиденції 

молодих режисерів-тотемівців у м. Залізний порт (Херсонська обл.) у формі 

відверто радикального перформативного дійства [11]. Група проіснувала до 

2017 р. 

Інструментарій медіаарту як окремого напрямку мистецтва постійно 

перебуває в пошуку нових цифрових засобів. Саме унікальне розмаїття 

інструментів формо- та образотворення, які пропонують сучасні цифрові 

технології, й викликає зростання інтересу до медіаарту, про що свідчить 

велика кількість виставкових проєктів і бієнале, в яких, природно, прагнуть 

брати участь і українські митці. 

Щорічна Венеційська бієнале демонструє, що розвиток медіаарту 

продукує нові й неординарні форми мистецького образотворення, а також 

відкриває нові імена в мистецтві. Оскільки це подія світового масштабу, то 

представлені об’єкти значною мірою репрезентують зріз сучасного 

мистецтва в найширшому контексті. Більшість робіт, звичайно, відбираються 

та куруються, проте присутність національних павільйонів, на які куратори 

бієнале не мають жодного впливу, дозволяє різним країнам показати своє 

актуальне мистецтво, популярних і неординарних митців. У медіаарт-

об’єктах часто закладено ідеї, питання, що характерні для глобального 

масштабу, але також і локальну проблематику. Із цим пов’язаний особливий 

інтерес до національних павільйонів, де можна підглянути особливості 

проблематизації у сучасному мистецтві кожної окремої держави, власну 

естетику, передану сучасними медіазасобами. Масштаб події та кількість 

аудиторії сприяє створенню мистецьких об’єктів/творів  швидкого 
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сприйняття та розуміння з використанням віртуальних інструментів, відео, 

артоб’єктів, інсталяцій чи відеоперформансів. 

Українське мистецтво поновило свою участь у Бієнале 2001 р. після 

перерви у 43 роки. Того року куратор Бієнале Гарольд Земан показав 

відео Олександра Ройтбурда «Психоделічне вторгнення панцерника 

«Потьомкін» у тавтологічний галюциноз Сергія Ейзенштейна» (1998), що 

становить монтаж оригінальних кадрів німого кіно С. Ейзенштейна та кадрів 

із сучасності. 

Ідею цитування Тайної Вечері розкриває відеоінсталяція Віктора 

Сидоренка «Жорна часу» (2003) (Іл. 4.4.15), що була представлена на 50-й 

Венеційській бієнале. Основна теза проєкту: «Кожен меле своє, але всі ми 

робимо одне й те саме. Ми одинокі та байдужі один до одного, маємо 

співіснувати разом, але окремо — друзі, вороги, зрадники та зраджені...» 

[149]. Це образ перемелювання людських доль — виснажливий круговий 

рух. За словами В. Сидоренка, сюжет відео наповнений історією життя, 

циклічності та абстрактного поняття, які більше нагадують знаряддя тортур: 

кулі, хрести, опори-об’єкти, що є цілком «реалістичними» у філософському, 

метафізичному плані. Для українського глядача метафора хліба є 

недвозначною, адже травма Голодомору є закладеною в національній 

пам’яті. Водночас тема хліба перегукується з християнським символом Тіла 

Христа, що замикає коло знаків, наче рух жорен, які крутять у цій 

відеоінсталяції. На жаль, часто проєкти українського павільйону 

залишаються без уваги критиків і належного висвітлення у пресі. Причинами 

цього можуть бути надмірна автентика, чужа/незрозуміла естетика — з 

одного боку, та слабка організація — з іншого. 

Ще один відеопроєкт В. Сидоренка «Аутентифікація» (Іл. 4.4.16) був 

інстальований в київській галереї «Лавра» (2006) та Паризькій «Таїс Арт» 

(2008). В обох випадках автор по-новому презентував інсталювання проєкту. 

Футуристичний синій колір експозиції доповнювався білим неоновим 

світлом. У ньому були розташовані дванадцять скульптур чоловіків, що 
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формували асоціативний образ лабораторії. Багатофігурна композиція 

створювала ілюзію комунікації, доповнювалася фотографічним матеріалом 

під час ритуального перформанса обмазування глиною та виготовлення форм 

для двійників-клонів: «Люди-клони, що сходять з медіаконвеєрів, як 

компенсацію отримують втішну ілюзію безсмертя» [119], — читаємо в 

концепції проєкту. 

Київська художниця А. Кахідзе використовувала власне тіло як 

презентаційний об’єкт дослідження для відеоарту: «Я можу бути дівчиною з 

блакитними очима» (2005) (Іл. 4.4.17),  у якій порушувала актуальні 

проблеми суспільства. У відеопроекції розкривається проблема змін власної 

особистості, індивідуальних характерних ознак людини. Портретна зйомка 

авторки репрезентує глядачам у сповільненому режимі можливості зміни 

карих очей на блакитні. Докладна презентація одягання лінзи зблизька 

демонструє типове бажання кожної жінки змінити свою зовнішність. Відео 

розкриває інтимні, складні, психологічні, внутрішні моменти змін образу. Як 

зазначає у статті про відеоінсталяцію дослідниця Т. Злобіна: «Ми бачимо 

крупним планом, як відтягується повіка, лінза «сідає» на рогівку ока — 

неприємний фізіологічний процес є метафорою процесів соціальних та 

культурних, не менш болючих та неприємних» [77]. 

Сьогодні в інформаційному просторі спостерігаємо перенасичення 

відеоконтентом. Для актуального мистецтва відкриваються нові можливості 

для формування естетики та візуальних образів сучасного світу. Зміни у світі 

видозмінюють формат візуальності, що з навколишньої реальності 

переходить на екран: відеоконтент, онлайн-презентації, 3D-візуалізації 

музейних просторів, віртуальна реальність, віртуальна комунікація. 

Навколишня реальність розвивається під впливом цифрових технологій та 

реклами. Для сучасного мистецтва це також стає викликом для пошуку нових 

інструментів візуального та контекстуального впливу на глядача, нових форм 

співпраці з ним. 
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2015 року для головної виставки Венеційської бієнале куратор Окуї 

Енвезор обрав відео Миколи Рідного «Звичайні місця» (2015). Це  

15-хвилинний фільм про протистояння прихильників різних політичних сил 

у Харкові. Фільм показує тонку межу між миром і війною. Копії відео 

придбала, зокрема, Мюнхенська Пінакотека та Музей Людвіґа в Будапешті. 

Українсько-російський проєкт «WARNING!» (2015, Львів; 2016, Австрія) 

постає коридором для діалогу між художниками двох країн. Митці 

порушують питання геополітичної ситуації, використовуючи засоби 

медіаарту. Куратори проєкту зазначають, що обрані твори анатомічно точно 

зображають травми, фобії, розлади та неврози, набуті у формі ідеологічного 

тягара, втрати критичного мислення та самоідентифікації, почуття провини, 

передчуття катастрофи, стану хворобливої недовіри. Серед представлених 

робіт — медіаінсталяції Антона Лапова «#герой», Олексія Шульгіна та 

Аристарха Чернишова «Дизайн неоліберального режиму» й відео Яніни 

Пруденко «Прапор», Михайла Мамсікова «Тупцювання». 

У відеоінсталяціях Сергія Петлюка є характерним використання 

текстильних поверхонь для проєктування багатоканального відео. Так, у 

інсталяції «Сни про Європу»/«DreamsaboutEurope» (2012) проєкція 

накладається на численні подушки, (Іл. 4.4.18) а в «Untitled» — на одяг (із 

секондхенду). Тему політики особливо яскраво розкрив автор у 

відеоінсталяції «Межа розуміння»/«Limit of Comprehension» (2015) (Іл. 

4.4.19). Відео оголених людей проєктується на військові уніформи, 

розкладені по долівці. Люди промовляють один до одного, називаючи шахові 

ходи. Кількість питань зростає з кількістю жертв війни. І перед кожним з нас 

стоїть вибір — прийняти чи зрозуміти. Це та інші відео С. Петлюка часто 

справляють глибоке враження та неодноразово вирізняються на міжнародних 

фестивалях. Зокрема, автор здобув перемогу в конкурсі 2015 UK/raine: 

Emerging Artists from the UK and Ukraine, Saatchi Gallery, London (GB) — 

overall winner & winner in the new media category. 
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Можна стверджувати, що нове піднесення медіамистецтва в Україні 

пов’язаний з війною на Сході країни. В цей час з’являється чимало акцій, 

зосереджених на цій проблемі. Розмірковуючи про український акціонізм, В. 

Бавикіна, зокрема, висловлює думку, що, оскільки акціонізм є протестом 

проти несправедливості, яка повсюди приймається як норма, — акціонізм у 

сучасній Україні не розвивається уповні: в країні немає застою, люди 

реагують на проблеми більше, аніж погоджуються жити в проблемах [6]. 

Дослідниця називає український акціонізм «невдалим наслідувачем 

реальності», адже, на відміну від акціонізму російського, тут не така гостра 

конфронтація художника до держави, інституцій, то «український акціонізм, 

скоріш за все, стане конфліктом художника і людини, що проходить повз, що 

стала глядачем поневолі» [6]. На нашу думку, навіть у такій ситуації в 

арсеналі митців є чимало проблемних тем і питань, на які вони готові шукати 

відповіді в діалозі з українським глядачем. Можливо, навіть, ставлячи 

питання значно ширшого поля зору, аніж базових потреб та виживання, 

випробовуючи екзистенційний вимір суспільства та виховуючи глядача-

співучасника. 

 

Висновки до розділу 4 

Серед проаналізованих процесів появи та становлення акціонізму в 

Україні слід відзначити й основні його складові типологічні частини, які 

здебільшого були присутні під час виставок сучасного мистецтва, бієнале, 

фестивалів, а саме: перформанс, гепенінґ, (енвайронмент) об’єкт, інсталяція 

та медіаарт. Флешмоб як різновид акціонізму втілився як соціальна чи 

політична акція в просторі міста (вулиці, площі) з подальшою фіксацією. 

Зразки інсталяцій (об’єктів, енвайронментів) під час систематизації та 

при аналізі відбору були розділені на інсталяцію, як мистецький твір і 

інсталяцію, як складовий елемент інших типів акціонізму. Зауважено, що 

лише окремі митці працюють у її «класичній» формі. Усі наступні згадані 

похідні різновиди інсталяції як, наприклад, відеоінсталяція, у процесі 



170 

 

технологічного розвитку акціонізму долучила до форм презентації та 

реалізації нові технічні можливості, які вивели інсталяцію на нові образні 

рівні візуально-естетичного ряду, розкрили та підсилили розкриття ідеї через 

відеоарт, відеоінсталяції — до звукових інсталяцій. 

До інсталяцій також можемо зарахувати: інстальовані лендарт-об’єкти в 

довкіллі та архітектурному просторі з використанням навколишніх 

природних матеріалів, ужиткових предметів (М. Вайда, М. Журавель, С. 

Якунін, Г. Сидоренко, Г. Вишеславський); текстильні інсталяції / об’єкти (О. 

Турянська, В. Ганкевич, В. Бажай, Т. Бабак), як частина перформансу (В. 

Кауфман, В. Бажай), лендарт інсталяцій/об’єктів, енвайронментів (О. 

Турянська, А. Сагайдаковський, О. Фурдіяка, М. Журавель, М. Малишко, С. 

Горський), мультимедійних відеоінсталяцій (В. Сидоренко, А. Кахідзе), 

інтерактивних відеоінсталяцій (О. Чепелик) та авторської інстальованої 

графіки та живопису дії (В. Кауфман, В. Бажай, Т. Сільваші), редімейд-

інсталяції (М. Олексяк). 

Національний вектор мистецьких пошуків акціоністів втілено чи не 

найповніше в мистецтві лендарту. Різноманітність локальної природи, 

контраст сільського ландшафту та простору міста, недоторканої природи та 

промислової потворності стали лейтмотивом творчості митців. 

Окрім того, лендарт є найбільш прийнятним для глядачів способом 

художнього втілення акціонізму. Естетично-ритмовані об’єкти та дії в межах 

природного середовища підкреслюють екологічність і збереження 

навколишнього середовища, основні формотворчі ідеї закликають до 

збереження навколишнього середовища, відображають основні моменти 

взаємодії людини і природи, розглядають залежність людини в котексті 

природних стихій, навколишніх природних умов: лісу, поля, річки, довкілля. 

Наведені попередньо приклади лендарт-об’єктів підкреслюють присутність 

елементів землеробства, переносячи глядачів до згадок пращурів, форм 

існування, культурології чи археології. 

Перебуваючи під комплексними, пластично-формотворчими ознаками 
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територіальних впливів, розвиваючись у контексті природних умов, 

мистецтво землі в українському варіанті сформувало низку синтезованих 

проєктів з відеоартом, діями в довкіллі та акціями перформансу (В. Бахтов, 

Т. Бахтова, П. Бевза, М. Вайда, Г. Вишеславський, М. Журавель, В. Кауфман, 

О. Литвиненко, Г. Сидоренко, Ф. Тетянич, С. Якунін). 

Дослідження українського медіаарту дозволяє зробити висновки про 

етапність його розвитку, формування його основних тем і, паралельно, 

презентації українського медіаарту на міжнародному рівні. Так, на початку 

1990-х років медіаарт обмежувався лише експериментальним відео (Віктор 

Довгалюк, Ганна Куц, Ігор Подольчак, Василь Цаголов та ін.). Надалі 

важливим кроком для українського мистецтва стала можливість 

представлення національного павільйону на Венеційській бієнале. Можна 

стверджувати, що для митців це був стимул переглянути свої ідеї та основні 

тематичні напрямки у контексті світових тенденцій та актуальних 

пластичних втілень. У медіаінсталяціях (Віктор Сидоренко, Оксана Чепелик) 

порушуються соціально-політичні питання, досліджуються психологічні та 

фізіологічні стани людей. З розвитком сучасних технологій та програмування 

створюються інтерактивні форми медіаарту (Akuvido, Гліб Катчук, Ольга 

Кашембекова, Оксана Чепелик). 

Сьогодні відбувається паралельний розвиток медіаарту на базі швидких 

змін технологічних, індустріальних, інформаційних, що дало поштовх до 

швидкого процесу комп’ютеризації та поширення мережею Інтернет. У 

мистецькому та медійному середовищі з’являються нові форми вираження з 

використанням новітніх технологічних засобів, які долучають візуально-

звукове, пластичне наповнення, ефект доповненої реальності та роботу 

штучного інтелекту. Паралельно до типологічних напрямків, які долучаються 

до акціонізму та формуючих його максимальних проявів у синтезувальному 

аспекті, відеоарт виступав як складова частина перформансу, лендарту, 

бодіарту та інших новітніх форм розвитку мистецтва. Та поступово, 

перебуваючи під впливом технологічного розвитку, відокремився та 
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презентує акціонізм у своїй основі як окремий типологічний вид 

перформативного мистецтва. Українські мистці активно долучаються до 

світових тенденцій розвитку медіаарту та розширюють способи його 

презентації. Засоби медіаарту дозволяють митцям творити для широкої 

аудиторії через мережу, взаємодіяти з різними контекстами та глядачами по 

всьому світу, залишаючись в Україні. 

Сучасне мистецтво акціонізму на початку ХХІ ст. відіграло велику роль 

у створенні міжкультурного мистецького обміну, який активізувався в 

Україні від 2010-х рp. Відзначено декілька важливих міжнародних 

мистецьких подій, в яких українські митці беруть активну участь, а саме — 

міжнародні бієнале-фестивалі, міжнародні галерейні проєкти, авторські 

кураторські проєкти та резиденції. 

До найбільш відомих мистецьких подій можемо зарахувати: 

Венеційську бієнале (В. Сидоренко «Жорна часу» (2003), М. Бабак «Діти 

твої, Україно» (2005), І. Чічкан & М. Ясухіро «Степи мрійників» (2009), О. 

Мась «Post-vs- Proto-Renaissance» (2011), М. Журавель «Пасіка-Apiari» 

(2011); Бієнале у Сан-Пауло (І. Подольчак, «Фонд Мазоха» (1994), І. Чичкан 

(1996), С. Братков (2002); Європейська бієнале «Маніфеста»  (С. Братков 

(2004) та ін.), а також Гогольфест (2007, Київ), «Дні мистецтва перформенса 

у Львові» (2008, Львів), «Тиждень актуального мистецтва» (2008, Львів), 

«Фортмісія» (2009, с. Поповичі, Львівська обл.), Фестиваль сучасного 

сакрального мистецтва «Сакральний простір» (2012, Львів); Українською-

польська співпраця: Фестиваль-акція «L2» (2009, Люблін, Польща,) «Noc 

kultury» (2009, Люблін, Польща) та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

Задля визначення особливостей становлення та розвитку акціонізму 

наприкінці ХХ Ғ початку ХХІ ст., аналізу різних способів його художнього 

втілення в українському мистецтві розглянуто досвід українських митців і 

окреслено наступні висновки: 

1. У процесі роботи над обраною темою визначено теоретично-

методологічні засади дослідження, опрацьовано засади низки зарубіжних і 

українських теоретиків мистецтва. Методологічною основою дослідження 

стали принципи, за допомогою яких показано появу й розвиток явища 

акціонізму на ґрунті аванґардних експериментів і постмодерної естетики. 

Метод мистецтвознавчого аналізу застосовано для осмислення низки акцій, 

що доступні через фото- та відеофіксацію, з матеріалів і каталогів 

найбільших міжнародних акцій, виставок і мистецьких симпозіумів, 

здійснених упродовж досліджуваного періоду. 

Уперше вивчено та введено у науковий обіг значний обсяг невідомого в 

Україні фактологічного матеріалу з перформативних практик світового 

мистецтва, завдяки чому продемонстровано українське мистецтво дії у 

сукупності різних типологічних форм і низки творчих експериментів як таке, 

що розвивається у контексті світових тенденцій. 

2. З’ясовано соціальні, формальні та концептуальні передумови появи 

акціонізму в мистецтві ХХ ст. Мистецтво аванґарду (зокрема футуризм, 

кубізм, сюрреалізм) визначено як одне із джерел формування нових засобів 

вираження, використання його візуального та формального змісту в 

сучасному мистецтві розглянуто як діалог культурних парадигм модернізму 

та постмодернізму. Показано, що американські та європейські митці 

продовжили започатковані дадаїстами та концептуалістами традиції 

формотворення та спрямували їх у просторові експериментальні практики, 

що відрізнялися своєю масовістю, хаотичністю чи абсурдністю. 

3. Розглянуто творчість знакових для акціонізму митців (Й. Бойс,  

А. Буррі, Дж. Дайн, А. Капроу, Дж. Кейдж, І. Кляйн, П. Мандзоні,  
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Р. Раушенберг, Р. Вітмен, В. Фостель, К. Шніман). Підкреслено, що 

більшість мистецьких акцій другої половини ХХ ст. відбувалися у форматі 

просторових конфігурацій, в яких художники порушували політичні, 

соціальні, ґендерні, екологічні та інші актуальні теми. Перформанс як 

квінтесенція нового мистецького руху позначає присутність художника в 

суспільстві, синтез простору, звуку, образу та використання новітніх 

технологій у соціально-політичному середовищі. Гепенінґ охарактеризовано 

як найбільш дієву форму акції, що залучає глядачів до його створення та 

активної участі в реалізації ідей художників. Мистецькі акції з тілом у 

бодіарті представлено як особистісний протест проти воєнних конфліктів  

(Й. Бойс, М. Абрамович), як протистояння страху, болю, шоку, що 

накопичилися в суспільстві. Лендарт окреслено як активну дію художників 

щодо перетворення навколишнього середовища на мистецький твір, 

намагання втрутитися у природні процеси ентропії, деградації та розладу 

системи. 

4. Простежено особливості появи та формування акціонізму в 

українському мистецтві. Окреслено витоки мистецтва акціонізму, що 

сягають філософсько-теоретичних засад аванґарду (здебільшого футуризму 

та кверофутуризму). Заперечення образності, відмова від традиційних 

живописних засобів, поєднання нетрадиційних матеріалів (О. Архипенко,  

В. Єрмилов, В. Татлін) та особливо синтез мистецтв, що найактивніше 

проявився в театрі аванґарду, стали вагомим підґрунтям акціонізму. 

Підкреслено, що надовго українське мистецтво опиняється в ізоляції і лише 

від кінця 1960-х рр. спостерігаємо перші поодинокі експерименти митців у 

прагненні наслідувати актуальні західні перформативні практики. Виявлено, 

що перші прояви акціонізму в українському мистецтві відбуваються на 

початку 1970-х рр. у формі об’єктів, інсталяцій та енвайронментів (Л. 

Войцеховський, Ю. Соколов, Ф. Тетянич, М. Яремак). Проаналізовано 

формування ідейного підґрунтя окремих напрямів акціонізму та зазначено, 

що політичний контекст акцій часто був прихованим.  
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5. Розглянуто соціально-політичні фактори зародження та розвитку 

андеґраунду, що існував як найрадикальніша альтернативна форма творчості 

в умовах тоталітарного режиму 1960 – 1980-х рp. та значною мірою 

сформував основу акціонізму. Неможливість засвоєння досвіду західного 

мистецтва та активна полеміка з офіційним мистецтвом соцреалізму 

породжувала бунтарські настрої та сміливі авторські експерименти у сфері 

концептуального мистецтва. Осередками формування нетрадиційних 

мистецьких напрямів були Київ (М. Малишко, С. Параджанов, Б. Плаксій,  

Ф. Тетянич), Львів (К. Звіринський, Ю. Соколов), Одеса (О. Соколов,  

Л. Войцехов, Ю. Лейдерман, О. Петренко) та Харків (В. Бахчанян). 

Виокремлено імпровізації та об’єкти Ф. Тетянича, що були введені в 

перформативне дійство, та епатажні виступи-ритуали митця як авторську 

інтерпретацію гепенінґу. Підсумовано, що завдяки андеґраунду були 

запозичені та творчо переосмислені популярні на у світі асамбляж, інсталяція 

та перформанс, що стало етапним для розвитку акціонізму в українському 

мистецтві. 

6. Охарактеризовано період 1990-х pp. як новий, відкритий етап 

інтеграції світових тенденцій постмодернізму в українське мистецтво. 

Зокрема, наголошено на поширенні перформативних практик, акцій, що 

дозволяють митцям висловлюватись у найбільш революційний спосіб. 

Відзначено важливу роль численних бієнале сучасного мистецтва, що 

активізують появу нових творів і нових митців, піднімають якісно рівень 

акцій («Плюс 90», «Відродження», «Інтердрук» у Львові; «Імпреза» в Івано-

Франківську). З’являються галереї сучасного мистецтва, що акумулюють 

довкола себе молоде покоління митців («Три крапки», «Ґердан» і «Шлях» у 

Львові; «Панорама» у Харкові; «Совіарт», сквот «Паризька комуна» та 

галерея «Інко Арт» у Києві; «Тірс» і «Творче об’єднання художників ТОХ» в 

Одесі). 

7. Здійснено системний мистецтвознавчий аналіз проєктів українських 

митців кінця ХХ — початку ХХІ ст. за типологічними напрямами акціонізму: 
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гепенінґ, перформанс, інсталяція, лендарт, бодіарт, медіаарт. Простежено, що 

вітчизняне мистецтво в контексті загальносвітових процесів становлення 

акціонізму, на жаль, має низку прогалин, невідповідностей зі світовим 

мистецьким розвитком, які помітно позначилися на формуванні типологічної 

різноманітності українського акціонізму. Лише на початку ХХІ ст. стає 

можливою систематизація сучасних напрямків акціонізму, що засвідчують 

фестивалі сучасного мистецтва та міжнародні мистецькі контакти. 

Зазначено, що через історичні та політичні обставини глядацька 

аудиторія була позбавлена інформаційно-візуальних відомостей про сучасне 

світове мистецтво та вкрай рідко долучалася до процесу створення акції. За 

таких умов існування гепенінґу в Україні було просто неможливим, тому 

митці частіше обирали для реалізації задуму перформанс (В. Бажай,  

А. Звіжинський, В. Кауфман, П. Ковач, Г. Сидоренко, Ю. Соколов,  

П. Старух, А. Федірко, В. Цаголов, О. Чепелик, М. Яремак).  

Підкреслено, що найяскравіше в українському мистецтві 1990-х Ғ 2010-

х рр. розвинулася інсталяція як результат мистецької акції, з’явившись ще в 

час андеґраунду як складова частина енвайронменту й отримавши широкий 

діапазон формального та предметного втілення. Предметом дослідження 

митців стає суб’єктивний простір, що синтезує історичний, ідеологічний, 

естетичний, міфологічний та побутовий контексти (О. Голосій,  

О. Гнилицький, О. Соловйов, М. Мамсиков, М. Маценко, О. Тістол, І. Чічкан, 

М. Яремак). 

Охарактеризовано акціонізм як основу творення лендарту в 

українському мистецтві Ғ своєрідного ідеологічно-національного, а 

подекуди й виразно локального явища, що, загалом, відповідало світовим 

тенденціям. Лендарт став доволі розповсюдженим явищем на українських 

теренах, чому сприяло проведення фестивалів у Шешорах, Могриці, на 

Хуторі Сіда (П. Бевза, М. Вайда, М. Журавель, П. Ковач, О. Литвиненко,  

Г. Сидоренко, С. Якунін). 
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Медіамистецтво розвивається особливо активно з формуванням 

екранної культури поза цензурою від 1990-х рр. Найчастіше відеоарт був 

фіксуванням перформансу чи іншої мистецької акції (В. Бажай, С. Горський, 

І. та С. Копистянські, М. Кульчицький, А. Сагайдаковський, Ю. Соломко,   

О. Чепелик, В. Харабарук). Масштабний розвиток медіамистецтва 

спостерігається від початку 2000-х рр. з об’єднанням сучасних 

формотворчих засобів, новітніх технологій та стрімкою динамікою 

міжкультурних практик. 

8. Визначено особливості та перспективи українського акціонізму в 

контексті розвитку світового візуального мистецтва початку ХХІ ст. Початок 

2000-х рp. охарактеризовано як період активного розвитку сучасного 

мистецтва завдяки відкриттю можливостей міжнародної інтеграції митців 

через різні фінансові фонди, організації, спільні проєкти українських митців 

за межами країни, які репрезентували розвиток сучасного мистецтва на 

державному рівні. Підкреслено, що значна робота художників і кураторів 

спрямована на розвиток мистецьких подій, які розширили межі сучасного 

мистецтва («ТАМ» (Львів), «Дні мистецтва перформансу» (Львів), 

«ГогольФест» (Київ), «Nonstopmedia» (Харків) та інші, що вплинули на 

формування нового покоління митців.  

Зазначено, що лендарт є найбільш прийнятним для глядачів з-поміж усіх 

наявних типологічних форм акціонізму. Через лендарт втілюється 

національний вектор мистецьких пошуків, і, безумовно, така тенденція має 

перспективи щодо популяризації та дослідження унікальних локацій для 

брендинґу країни. 

Проаналізовано специфіку сучасного медіаарту та виявлено етапи його 

розвитку — від становлення на початку 1990-х рp., коли відеоряд був 

доповняльним елементом експозицій; активних творчих експериментів на 

початку 2000-х рр.; від 2010-х рр. і до сьогодні, коли відбувається 

паралельний його розвиток на основі швидких змін (технологічних, 

індустріальних, інформаційних), що дало поштовх до швидкого процесу 
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комп’ютеризації та поширення мережею Інтернет. Український медіаарт 

активно долучається до світових тенденцій розвитку та презентацій на 

міжнародній виставковій арені (А. Блудов, С. Братков, В. Бабак В. Гуліч,  

О. Гнатів, В. Довгалюк, Г. Куц, І. Подольчак, В. Сидоренко, В. Цаголов,  

О. Чепелик). Зазначено, що в умовах перенасичення відеоконтентом попит на 

відеоарт, як ніколи, великий, а для актуального мистецтва відкриваються 

нові можливості для формування сучасної естетики та пошуку нових 

інструментів візуального та контекстуального впливу на глядача, нових форм 

співпраці з ним. 

Показано, що проєкти українських митців отримали високу оцінку на 

провідних фестивалях: Бієнале у Сан-Пауло (І. Подольчак «Фонд Мазоха» 

(1994), С. Братков (2002); Венеційська бієнале (В. Сидоренко «Жорна часу» 

(2003), М. Бабак «Діти твої, Україно» (2005), І. Чічкан та М. Ясухіро «Степи 

мрійників» (2009), О. Мась «Post-vs-Proto-Renaissance» (2011), М. Журавель 

«Пасіка-Apiari» (2011), М. Рідний «Звичайні місця» (2015); Європейська 

бієнале «Маніфеста» (С. Братков (2004), Фестиваль-акція «L2» (Люблін, 

Польща, 2009) «Nockultury» (Люблін, Польща), «Джерела свободи: Берлін-

Вроцлав-Львів» (1997), «Мистецтво на переломі тисячоліття» (1998) та ін.  

Серед основних тем, до яких звертаються молоді українські художники-

акціоністи Ғ чуттєвий досвід і обмежені сенсорні можливості (М. Вайда,  

А. Звіжинський, В. Кауфман, П. Ковач, Ю. Кручак, С. Петлюк, О. Чепелик), 

утопія як можливість компенсації невирішених проблем (Akuvido,   

О. Чепелик), артфемінізм (А. Кахідзе, Р.Е.П., О. Чепелик), релігія (Т. Бабак, 

В. Бажай, П. Бевза, В. Кауфман, А. Федірко), політика (С. Братков, Р. Віктюк, 

М. Кульчицький, А. Сагайдаковський, А. Федірко), революція та війна  

(П. Армяновський, Г. Катчук, О. Кашембекова, А. Кахідзе, С. Петлюк,  

Я. Пруденко,  М. Рідний), Чорнобильська катастрофа та проблеми екології 

(В. Коршунов, Т. Кабаєва, Я. Яновський), експансія нових технологій  

(Г. Катчук, В. Цаголов), критика споживацтва (А. Кахідзе). 
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Сьогодні українські мистці активно долучаються до світових тенденцій 

розвитку акціонізму та розширюють способи презентації сучасного 

мистецтва дії. Художники порушують у своїх акціях важливі соціально-

політичні питання, досліджують психологічні та фізіологічні стани. 

Інтерактивні форми медіаарту покликані шукати компроміс між людиною та 

світом технологій. Частка використання технологій щораз збільшується. 

Українські митці також використовують можливості цифрового мистецтва, 

зокрема, через презентацію своєї творчості на онлайн-ресурсах, фестивалях в 

умовах пандемії. За таких обставин мистецтво як засіб транслювання 

цінностей та проблематизації суспільних питань переживає значні 

трансформації.  

Загалом мистецтво акціонізму активно прогресує в контексті світових 

соціокультурних, політичних, ґендерних, психологічних, технологічних змін. 
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