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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. відбувається 

живий процес формування нових категорій в ділянці сучасного мистецтва. 

Акціонізм — 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, 

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 
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провокативності. Втілені митцями ідеї виступають елементом інноваційного 

процесу змін і провокують розвиток сучасного мистецького руху в 

типологічних видах — гепенінґ, перформанс, лендарт, медіаарт і 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. 

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 

проаналізувати фіксації подій, літературні та архівні джерела з обраної 

проблематики; 

  з’ясувати соціальні, формальні та концептуальні передумови 

перформативних практик у мистецтві ХХ ст.; 

  розглянути творчість ключових представників акціонізму в контексті 

формування основних його типологічних форм (гепенінґ, перформанс, бодіарт, 

лендарт, інсталяція); 

  простежити особливості появи та формування акціонізму в 

українському мистецтві; 

  розглянути соціально-політичні фактори зародження та розвитку 

андеґраунду 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; 
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  визначити особливості та перспективи українського акціонізму в 

контексті розвитку світового візуального мистецтва початку ХХІ ст.  

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; 

— 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) 

підґрунтя окремих напрямів акціонізму як важливої складової сучасного 

мистецтва України; 

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

творчості та проведено хронологічну періодизацію українського 

акціонізму; 

— з’ясовано особливості та перспективи українського акціонізму в 

контексті розвитку світового візуального мистецтва на основі аналізу їх 

залучення у міжнародні проєкти та перемоги у конкурсах. 
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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.  

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» («AulaGallery», 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), проєкт 

«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, одну  

публікацію індексовано у наукометричній базі Scopus.  

Структура роботи відповідає меті дослідження і відображає 

послідовність вирішення поставлених завдань. Основний зміст дисертації 

викладено у чотирьох розділах. Загальний обсяг дисертації складає 318 

сторінок, з них 163 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано 

ступінь її наукового опрацювання, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, 

методологічні засади роботи, розкрито наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення дисертації, подано відомості про її зв’язок з науковими 

програмами, про апробацію результатів, структуру та обсяг. 

У розділі 1 «Історіографія та методика дослідження» проведено огляд 

наукової літератури з вивчення акціонізму в контексті сучасного мистецтва і 

культури постмодернізму, представлено методологічну основу 

мистецтвознавчого аналізу основних типологічних напрямів акціонізму в 

українському мистецтві наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. 

У підрозділі 1.1 «Акціонізм у мистецтвознавстві» проведено огляд 

акціонізму як одного з найактуальніших об’єктів мистецтвознавчого 

дослідження. У такому контексті аналіз українського акціонізму є чи не 

найбільш на часі та дозволить висвітлити сучасні мистецькі практики в 

Україні в більш вигідній перспективі,— як прогресивного та ультрасучасного, 

— на відміну від мистецтва радянської доби, для якого загалом був 

характерний застій естетичних і мистецьких форм.   

У роботі опрацьовано засади фундаментальних робіт низки зарубіжних 

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

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

Оскільки у дослідженні розглянуто акціонізм як органічну складову культури 

постмодернізму, синтетичне та багатовимірне явище у контексті естетико-

філософського сприйняття, то необхідним стало долучення до розгляду праць 

з філософії, культурології та соціології мистецтва. 

Проаналізовано праці низки дослідників перформативних практик в 

українському мистецтві: В. Бурлаки, Г. Вишеславського, В. Сидоренка, 

Г. Скляренко, О. Соловйова, К. Станіславської, Р. Яціва. Зроблено висновок, 

що питання актуальних перформативних практик стає предметом зацікавлення 

окремих розвідок і публікацій та потребує більш ґрунтовного дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні засади дослідження» розкрито 

засадничі методологічні принципи для мистецтвознавчого аналізу акціонізму. 

Застосування принципів системності обумовили потребу ретроспективного 

оглядувпливу аванґардних течій на формування митців-акціоністів. Такий 

підхід дозволив цілеспрямовано прослідкувати певні аналогії зі змінами, які 

прийшли значно пізніше, а також окреслено причини і наслідки деформацій у 

мистецькій сфері в період ідеологічних установок в умовах тоталітаризму. 

Фото- та відео фіксування подій, матеріали та каталоги фестивалів стали 

об’єктом мистецтвознавчого аналізу. 

У розділі 2 «Становлення та розвиток акціонізму у світових 

мистецьких практиках ХХ ст.» показано процес формування акціонізму як 

незалежного мистецького феномену. 

 Підрозділ 2.1. «Особливості появи мистецтва дії у ХХ ст.» розкриває 

передумови становлення перформативних практик від поодиноких 
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експериментів із засобами та формами художнього вираження, коли митці 

ставили собі за мету активізувати участь публіки в презентаціях нового 

мистецтва, і до формування системи образності акціонізму, використання 

різноманітних засобів виразу та виокремлення ряду напрямів. 

У підрозділі 2.2. «Основні напрями акціонізму та пошук виражальних 

засобів» проведено аналіз тенденцій в мистецтві періоду 1960-х Ғ1990-х рр. 

задля визначення типологічних напрямків акціонізму. Аналіз гепенінґів 

показав, що американські та європейські митці продовжили формотворення 

дадаїстів і концептуалістів, але спрямували їх у просторові експериментальні 

практики (Дж. Дайн, А. Капроу, Дж. Кейдж, Н. Дж. Пайк, К. Шніман, 

Р. Вітмен). 

Перформанс (найпоширеніший вид акціонізму) проаналізовано як вияв 

нового мистецького руху, що зорієнтований на синтез простору, звуку, образу 

та використання новітніх технологій у соціально-політичному, культурному 

середовищі, у післявоєнний період розширює політичні та соціальні аспекти 

життя. Від 1970-х рр. митці все більше експериментують з тілом, яке стало 

пластичним матеріалом з фізичними можливостями. Розглянуто творчість 

митців перформансу М. Абрамович, В. Аккончі, Й. Бойса, К. Бурдена, Улая, 

Р. Вітмана. 

Від 1970-х рр. інсталяційні форми стають обов’язковою складовою 

перформативного дійства та повноцінним типом акціонізму. Спостерігається 

активна взаємодія перформансу з інсталяцією у творчості таких митців: 

Т. Весельман, Е. Кінхольц, Я. Кунеліс, М. Мерц, К. Ольденбурґ, 

М. Пістолетто, Дж. Сеґал, К. Швіттерс. Масштабні інсталяційні об’єкти 

активно взаємодіють з простором чи природним ландшафтом у творчості 

К. Болтанскі, Ж.-К. де Ґієбон. Від використання готових об’єктів, які були 

складовими елементами інсталяцій, почався період нових масштабних 

ландшафтно-просторових форм, що реалізовувались у навколишньому 

середовищі. Для лендарту характерним є не лише прагнення перетворити 

навколишнє середовище на мистецький твір, а також через перформативне 

дійство в природних умовах проголосити ідею. Простежено творчі 

експерименти М. Гейзера, Р. Лонґа, У. Де Марії, Д. Оппенґайма, Р. Смітсона, 

які зближують лендарт та мистецтво дії. 

Проаналізовано бодіарт як один з типологічних видів акціонізму. Перші 

акції із залученням тіла зустрічаємо у творчості І. Кляйна, П. Мандзоні, 

Дж. Поллока, Л. Фонтани. Виокремлено різновиди бодіарту, де тіло 

використовувалося в якості матеріалу дії (перформанси, гепенінґи), як 

зображальний матеріал (відеоарт, відеоінсталяція) та як «жива скульптура».  

У розділі 3 «Особливості розвитку акціонізму в українському 

мистецтві» представлено джерела формування мистецтва дії, впливи та 

специфіку появи акціонізму в Україні, процес його становлення в умовах 

цензури та соціально-політичних перетворень. 

У підрозділі 3.1 «Передумови появи перформативних практик в 

українському мистецтві» доведено, що витоки постмодернізму, так чи 

інакше, сягають мистецтва аванґарду, коли з’являються маніфести, 
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демонстраційне, епатажне заперечення попередніх естетичних категорій, 

руйнування традиційних мистецьких форм і синтез мистецтв. Серед новаторів 

колажу та асамбляжу — О. Архипенко, В. Єрмилов, В. Татлін, С. Параджанов. 

Напрямок попарту, особливо популярний у світі в середині ХХ ст. 

трансформували відповідно до суспільних обставин як пошук революційних 

виражальних форм митці-одинаки (К. Звіринський, Ф. Тетянич). Поодинокі 

експерименти в 1960-х рp. відбувались неофіційно та підпільно у формі 

андеґраунду, який у пізніх 1970-х pp. сформувався ближче до концептуалізму 

(квартирні виставки з елементами просторових інсталяцій, перформансу, 

гепенінґу). 

У підрозділі 3.2 «Соціально-політичні фактори появи та розвитку 

андеґраунду в 1960 ‒ 1980-х» висвітлено умови зародження концептуального 

мистецтва в період нонконформізму або підпільного, неофіційного мистецтва, 

що існувало в умовах тоталітаризму та значною мірою сформувало основу 

акціонізму. Андеґраунд також називають «другою хвилею аванґарду», що 

яскраво проявилася у 1960 – 1980-х рр. Осередками, де формувалася нова 

мистецька мова, були Київ (С. Параджанов, Ф. Тетянич), Львів 

(К. Звіринський), Одеса (Л. Войцехов, О. Соколов) та Харків (В. Бахчанян). У 

цьому контексті виокремлено творчість Ф. Тетянича, активного практика 

перформативного мистецтва, його авторський феномен «фрипулья» інтеґрує 

риси перформансу та гепенінґу, поєднує театральні сценки та екологічно-

шаманські ритуали. 

У 1970 – 1980-х рр. перші перформанси відбувалися в Києві 

(Г. Вишеславський), Одесі (Ю. Лейдерман, І. Чацкін), Львові (І. Барабах, 

Ю. Соколов). Спостерігається активний розвиток лендарту наприкінці 1980-х 

рp. (О. Бабак, О. Бородай, Г. Вишеславський, Л. Войцехов, Л. Петренко, 

Л. Скрипкіна, В. Хрущ). Доведено, що нечисленні виступи та акції 1980-х рр. 

стали важливими для розвитку сучасного українського мистецтва, зокрема для 

подальших пошуків вітчизняного акціонізму. 

Межу 1980 – 1990-х рp. окреслено як період, коли підпільні мистецькі 

пошуки андеґраундного руху, що зосереджувались у квартирних виставках, 

переходять у новий виставковий простір численних галерей, починається 

виставкова діяльність за кордоном і митці розглядають свою творчість у 

контексті тенденцій світового культурного процесу. 

У розділі 4 «Акціонізм в українському мистецтві кінця ХХ ― початку 

ХХІ ст.» описано новий, відкритий етап інтеграції світових тенденцій 

постмодернізму в українське мистецтво, що збігся із впровадженням 

акціонізму (гепенінґу, перформансу, інсталяції, лендарту та медіаарту). На 

початку 2000-х рр. в Україні простежуємо наступну хвилю розвитку сучасного 

мистецтва, яка продовжила формування акціонізму, відкрилися нові 

міжнародні можливості для митців. Ще одним переломним етапом став 2014 

р., коли митці відчули свою відповідальність і заанґажованість у соціально-

політичний контекст. 

У підрозділі 4.1 «Світоглядно-естетична основа гепенінґу та 

перформансу» підкреслено, що в силу об’єктивних обставин гепенінґ не 
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отримав достатнього поширення в 1990-х рр., а для творчих експериментів 

митці частіше обирали перформанс, який інтегрувався в мистецьке 

середовище та майже витіснив гепенінґ, став найяскравішою формою 

сучасного вітчизняного мистецтва.  

Початок 1990-х рр. відзначився в Україні пошуком нового стилю, 

нетрадиційних зображальних методів і матеріалів. Розпочинається діяльність 

фестивалів сучасного мистецтва, що вирізняються свободою виступів і 

своєрідністю мистецького задуму («Вивих» 1990, 1992). Спостерігається 

зацікавлення перформативними практиками в Києві (О. Гнилицький, 

О. Голосій, В. Сидоренко, О. Соловйов, В. Цаголов), Львові (В. Бажай, 

Р. Віктюк, В. Кауфман, І. Подольчак, С. Проскурня, Ю. Соколов, П. Старух, 

М. Яремак) і Харкові. 

Підкреслено, що перформанс актуалізується в Україні на початку 2000-х 

рр. До нього звертаються переважно митці молодої ґенерації, які творять 

навчаючись, запозичуючи, експериментуючи та помиляючись. Серед тем, які 

порушують митці Ғ питання часо-простору, світовідчуття, порожнечі та 

повноти, безнадії, свободи, проблеми комунікації та нерозуміння. Зауважено, 

що знаходить висвітлення тема фемінізму, виокремлюються яскраві 

художниці, що формують «жіноче» мистецтво в Україні та водночас гідно 

представляють вітчизняне мистецтво на міжнародній арені (А. Кахідзе, 

О.Чепелик). 

У підрозділі 4.2 «Інсталяція як складова/результат мистецької акції» 

охарактеризовано розвиток мистецтва інсталяції, що отримала в Україні 

широкий діапазон формального та предметного втілення на межі століть. 

З’явившись у період андеґраунду, інсталяція довго розвивалася у лоні 

енвайронменту. Особливого поширення набув контекстуальний енвайронмент, 

основною темою якого найчастіше була політика (С. Братков, Г. Сидоренко, 

Ю. Соколов, А. Федірко, В. Харабарук, С. Якунін). Надалі в інсталяціях 

висвітлюються критика споживацтва, проблеми сприйняття, активізація 

феміністичної самосвідомості, боротьба із суспільними стереотипами та 

філософське бачення світу (С. Братков, С. Горський, Г. Катчук, А. Кахідзе, 

С. Копистянська, М. Кульчицький, М. Малишко, А. Сагайдаковський, 

А. Федірко, В. Цаголов, О. Чепелик). 

На основі аналізу інсталяції та медіаінсталяції як мистецької акції можна 

стверджувати, що творчість українських митців тяжіє до загальносвітових 

тенденцій наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. Зазначено, що на зламі століть 

саме в західному реґіоні України мистецтво інсталяції отримало активний 

розвиток, впроваджувало оригінальні мистецькі експерименти та, що важливо, 

формувало свою аудиторію. Надалі це стало підґрунтям для мистецького руху, 

що на початку 2000-х рp. об’єднав молоде покоління митців, сучасні 

формотворчі можливості, новітні технології розвитку та стрімку динаміку 

міжкультурних практик. 

У підрозділі 4.3 «Акціонізм як основа творення лендарту» розглянуто 

історію розвитку українського лендарту та його основні риси. У процесі 

роботи було проаналізовано твори митців лендарту під час пленерів, акцій, 
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фестивалів, що набули характерної авторської специфіки виконання та 

використовували перформативну складову у втіленні ідеї. 

Лендарт 1990-х рp. можна охарактеризувати як синтез редімейду, 

асамбляжу, енвайронментів і об’єктів, що реалізовувалися в природному 

середовищі в результаті проведення акцій. Серед авторів Ғ О. Бабак, 

В. Бажай, П. Бевза, М. Журавель, А. Звіжинський, В. Кауфман, П. Ковач, 

Р. Котерлін, О. Литвиненко, В. Раєвський, Р. Саллер, В. Харабарук, С. Якунін, 

Я. Яновський. Підкреслено на значенні фестивалів і симпозіумів у розвитку 

лендарту («Шешори» (2004, 2006), «Простір прикордоння» (1997-2019), 

«Трансгресія» (2009) та ін.). 

Показано, що через брак інформації та відсутність досвіду українські 

митці часто вибудовували власний варіант і розуміння лендарту, який лише в 

2010-х рр. зумів наблизитися до загальносвітового формотворчого розвитку. 

Специфіка лендарту в Україні загалом набула своєрідного ідеологічно-

національного, а подекуди і виразно локального характеру, хоча принцип 

створення відповідав світовим тенденціям.  

У підрозділі 4.4 «Фіксування акціонізму в медіамистецтві» простежено 

етапи формування медіаарту та їхні особливості. Відеоарт 1990-х рр. 

представлено відео документацією перформансів, гепенінґів, акцій, концертів 

(Г. Вишеславський, І. Подольчак), відеодоповненням до енвайронменту, 

інсталяції (Г. Катчук, Е. Колодій, В. Сидоренко, І. Ходзинський), а також 

експериментальним або «авторським» відео (А. Блудов, О. Гнилицький, 

В. Довгалюк, Г. Куц, М. Мамсіков, А. Савадов, Н. Філоненко, В. Цаголов, 

О. Чепелик). Також позитивним фактом є поява численних фестивалів (Бієнале 

«Імпреза» (1989-1997), Фестиваль сучасного мистецтва «TerraFutura» (2002) та 

ін). У 2000-х рр. представлення українських художників на міжнародній 

мистецькій арені спровокувало наступний етап медіаекспериментів. 

Знаковими для України стали відеороботи В. Сидоренка «Жорна часу» (2003), 

О. Чепелик «Початок» (2006). 

Від 2014 р., з початком війни на Сході країни, простежуємо піднесення 

медіаарту та акціонізму загалом. Сучасне мистецтво проблематизує актуальні 

протести проти бід, несправедливості. Митці часто виступають з груповими 

проєктами, розкриваючи тему широкій аудиторії (А. Кахідзе, С. Петлюк, 

Я. Пруденко, М. Рідний, О. Чепелик). 

 

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 
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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, 

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, 
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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.  

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: 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 
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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). 

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 
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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 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). 

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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АНОТАЦІЯ 

 

Грідяєва Т. Акціонізм: мистецтво дії та способи його художнього 
втілення (досвід українських митців). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Львівська 

національна академія мистецтв. Львів, 2021. 

У дисертації здійснено дослідження розвитку акціонізму наприкінці ХХ 

— початку ХХІ ст., окреслено основні його типологічні види, з’ясовано 

специфіку його формування та становлення у світовому та вітчизняному 

мистецтві. Охарактеризовано основні зміни у мистецтві другої половини 1960 

— 1970-х рр., що полягали в поєднанні мистецтва з життям та появою 

гепенінґу, перформансу, об’єкту, асамбляжу та бодіарту. Описано творчість 

знакових для акціонізму постатей. 
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Простежено витоки формування акціонізму в українському мистецтві, що 

сягають філософсько-теоретичних засад аванґарду (здебільшого 

футуризму/кверофутуризму), а також мистецтва андеґраунду 1960 ‒ 1980-х рр.  

У дисертації охарактеризовано особливості інтеграції світових тенденцій 

постмодернізму в українське мистецтво. Здійснено системний 

мистецтвознавчий аналіз проєктів українських митців кінця ХХ — початку 

ХХІ ст. за типологічними напрямами акціонізму: гепенінґ, перформанс, 

інсталяція, лендарт, бодіарт, медіаарт. Також охарактеризовано основні етапи 

розвитку українського акціонізму. Зазначено, що масштабний розвиток 

перформативних практик спостерігається від початку 2000-х рр. з об’єднанням 

сучасних формотворчих засобів, новітніх технологій та стрімкою динамікою 

міжкультурних практик. 

Виокремлено та систематизовано основні теми у творчості митців-

акціоністів. Проєкти українських акціоністів розглянуто через призму пошуку 

нових форм виразу, суспільної та національної ідентифікації, культурного 

дискурсу та спроб євроінтеграції. 

Визначено особливості та перспективи розвитку українського акціонізму 

в контексті розвитку світового візуального мистецтва початку ХХІ ст. 

Ключові слова: акціонізм, перформанс, гепенінґ, інсталяція, 

енвайронмент, лендарт, бодіарт, медіаарт. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Гридяева Т. А. Акционизм: искусство действия и способы его 
художественного воплощения (опит украинских художников). – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 — изобразительное искусство — Львовская 

национальная академия искусств. Львов, 2021.  

В диссертации проведено исследование развития акционизма конца ХХ 

— начала XXI в., обозначены основные его типологические виды, выяснено 

специфику его формирования и становления в мировом и отечественном 

искусстве. Охарактеризованы основные изменения в искусстве второй 

половины 1960 - 1970-х гг., которые заключались в сочетании искусства с 

жизнью и появлением хеппенинга, перформанса, объекта, ассамбляжа и 

бодиарта. Описано творчество знаковых для акционизма фигур.  

Прослежены истоки формирования акционизма в украинском искусстве, 

достигающие философско-теоретических основ авангарда (в основном 

футуризма/кверофутуризма), а также искусства андеграунда 1960 ‒ 1980-х гг. 

В диссертации охарактеризованы особенности интеграции мировых 

тенденций постмодернизма в украинское искусство. Осуществлен системный 

искусствоведческий анализ проектов украинских художников конца ХХ — 

начала ХХI в. по типологическим направлениям акционизма: хеппенинг, 
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перформанс, инсталляция, лендарт, бодиарт, медиаарт. Также 

охарактеризованы основные этапы развития украинского акционизма. 

Отмечено, что масштабное развитие перформативных практик 

наблюдается с начала 2000-х гг. с объединением современных 

формообразующие средств, новейших технологий и стремительной динамикой 

межкультурных практик. 

Выделены и систематизированы основные темы в творчестве 

художников-акционистов. Проекты украинских акционистов рассмотрено 

через призму поиска новых форм выражения, общественной и национальной 

идентификации, культурного дискурса и попыток евроинтеграции. 

Определены особенности и перспективы развития украинского 

акционизма в контексте развития мирового визуального искусства начала XXI 

века. 

Ключевые слова: акционизм, перформанс, хеппенинг, инсталяция, 

энвайронмент, лэндарт, бодиарт, медиаарт. 

 

ABSTRACT 

 

Hridyayeva T. Actionism: the art of action and the ways of its artistic 

embodiment (experience of Ukrainian artists). – Manuscript.  

Thesis for obtaining a scientific degree of the candidate in Fine Arts Sciences 

(IE PhD) for the specialty 17.00.05 — Fine Arts — Lviv National Academy of Arts. 

Lviv, 2021. 

The study seeks to examine the specifics of the development of actionism in the 

20th – 21st centuries, to outline its basic types, to explore the peculiar characteristics 

of its forming in the national art. For the first time, a considerable amount of 

unknown factual material on current practices in Western art has been studied and 

put into scientific use, thus demonstrating Ukrainian art as the one which developed 

in the context of global trends having the prospects for scientific coverage by 

historians, critics, and theorists. 

The art of avant-garde is defined as one of the sources which contributed to 

new means of expression in actionism. The main changes in the art of the second 

half of the 1950s-1960s were characterized by the combination of art with the life 

and emergence of new forms of artistic expression: happenings, performances, 

objects, assemblage, and body art. In most artistic events, the artists emphasized 

political, social, gender, environmental and other pressing (social) issues.  

The work explores the disctinctive features of the emergence and formation of 

actionism in Ukrainian art. It is shown that the origins of the art of actionism are in 

the philosophical and theoretical foundations of the avant-garde (mainly futurism / 

quero-futurism). The paper considers the socio-political factors of the emergence 

and development of the underground as "unofficial art" in Ukraine under the 

conditions of the totalitarian regime of the 1960s-1980s. The inability to absorb the 

experience of Western art and active polemics with the official art of social realism 

gave rise to rebellious moods and authorial experiments in the field of conceptual 
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art. The new art was formed first of all in Kyiv (M. Malyshko, S. Paradzhanov, 

B. Plaksii, F. Tetianych), Lviv (K. Zvirynskyi, Yu. Sokolov), Odesa (O. Sokolov, 

L. Voitsekhov, Yu. Leiderman, O. Petrenko) and Kharkiv (V. Bakhchanian). It has 

been summarized that owing to the underground, the assemblage, installations, and 

performances popular in the West were borrowed and creatively re-imagined, which 

became a milestone for the development of activism in Ukrainian art. 

The systematic art analysis of the projects of Ukrainian artists of the late 20th 

— early 21 centuries is performed in the study. Typological directions of actionism 

are happening, performance, installation, land art, body art, and media art. It is 

emphasized that the most striking thing in the Ukrainian art in 1990-2010 was the 

installation, having received a wide range of formal and substantive embodiment. 

Based on the systematization of the installation and the environment, the following 

were distinguished: installation as a separate work of art (T. Babak, V. Bazhai, 

V. Hankevych, O. Turianska), installation as a component of other actions 

(M. Vaida, H. Vysheslavskyi, M. Zhuravel, V. Kaufman, A. Sahaidakovskyi, 

H. Sydorenko, S. Yakunin), and video installation (A. Kakhidze, S. Petliuk, 

V. Sydorenko, O. Chepelyk). 

Happening and performance made a shift from a single art event to positioning 

itself as an open art form at the turn of the 1980s-1990s. However, due to objective 

circumstances, the Ukrainian viewer did not take part in the actions and events. The 

existence of happening under such conditions was impossible, so artists often chose 

performance (V. Bazhai, A. Zvizhynskyi, V. Kaufman, H. Sydorenko, Yu. Sokolov, 

P. Starukh, A. Fedirko, V. Tsaholov, O. Chepelyk, N. Shymin, M. Yaremak). 

Land art in Ukrainian art has been characterized as ideologically national and in 

some cases a distinctly local phenomenon with global trends. The diversity of the 

local nature, the contrast of rural landscape and city space, untouched nature and 

industrial ugliness have become the leitmotif of the creativity of the artists 

(P. Bevza, M. Vaida, M. Zhuravel, P. Kovach, H. Sydorenko, S. Yakunin). 

The development of modern media art is analyzed - from the initial stages of its 

formation in the early 1990s till today. It has been noted that demand for media art 

in the context of video content glut is still significant. 

Among the main themes of Ukrainian artists are sensory experience and limited 

sensory capabilities, utopia as an opportunity to compensate for unresolved issues, 

art feminism, religion, politics, revolution and war, the Chernobyl disaster, new 

technologies, and consumer critic. 

In the context of the world processes of actionism formation, the Ukrainian art, 

unfortunately, suffered many gaps and inconsistencies. Only at the beginning of the 

21st century, it is possible to systematize modern streams of actionism owing to 

contemporary art festivals and communication with international artists. 

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

art, body art, media art. 


