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АНОТАЦІЯ 
 
 
 
Чембержі Д. А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика творення 

сучасного мистецького простору. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури». — Інститут проблем сучасного 
мистецтва Национальна академия , Київ, 2021. 

Метою дослідження є вивчення та теоретичне узагальнення феномену інсталяції 
як візуально-комунікативної практики творення сучасного мистецького простору. 
Досліджено історичні аспекти, джерела та історіографію інсталяції як мистецького 
феномену, а саме: стан світового й формування українського досвіду інсталяційних 
мистецьких практик, висвітлення недосліджених аспектів розвитку мистецької 
інсталяції у загальних процесах творення сучасної культури. Здійснено аналіз 
комплексу теоретичних джерел, матеріалів мистецьких виставок, інсталяційних 
проектів світових і українських художників. Інсталяцію як мистецьке явище 
розглянуто у теоретичних працях та статтях: В. Сидоренка, Г. Вишеславського, 
А. Єфімової, Я. Шумської, О. Барши-нової, Н. Мусієнко, К. Ботанової, Л. Смирної, 
Л. Турчак, І. Яцик, Д. Зайця, О. Чепелик. Існує група досліджень, які розглядають 
інсталяцію у контексті проблем сучасного мистецтва, їхніми авторами є українські 
мистецтвознавці (К. Станіславська, Т. Міронова, О. Петрова, Л. Смирна, 
О. Роготченко, В. Сидо-ренко, Г. Вишеславський, О. Сидор-Гібелинда, Я. Шумська, 
О. Баршинова, Н. Шпітковська, К. Ботанова, В. Бурлака, О. Островська-Люта, 
О. Соловйов, П. Гудімов, М. Гончар, Н. Заболотна, М. Щербенко та ін.), а також 
іноземних вчені (К. Бішоп, А. Капроу, Г. Колтер-Сміт, А. Боніто Оліва, Б. Гройс, 
Д. Пригов, М. Розенталь, Дж. Рейсс, Д. Озерков, І. Кабаков, Н. де Олівейра та ін.).  

Теоретичний матеріал щодо місця і ролі інсталяції у системі контем-порарного 
мистецтва України є фрагментарним, тож науковці підходять до оцінки і трактування 
інсталяцій, керуючись власними теоретичними установками і відштовхуючись від 
власних спостережень і оцінок цих творів.  

У роботі розглянуто специфічний прояв соціально адаптованих інсталяцій, для 
яких обрано матеріали, що достатньо швидко псуються чи руйнуються. Тобто без 
постійної уваги людини такий твір існувати не може (квіти в’януть, насипана земля 
пересихає, лід тане, пісок розпливається, навіть конструкції з більш стійких матеріалів 
переміщуються і таким чином руйнують інсталяційний простір). Охарактеризовано 
теоретичні, термінологічні та методологічні засади формування інсталяційних проектів 
через призму аналізу сучасного візуального мистецтва як культурного чинника 
новітньої соціокультурної діяльності. Доведено, що інсталяція — це мистецтво 
концепту, мистецтво індивіда, непересічної постаті, головний принцип якої полягає у 
пошуку сенсу у всьому, у будь-якому предметі чи явищі, і донесенні цього сенсу до 
глядача.  

Простежено процеси становлення інсталяції як джерела творення сучасного 
мистецького простору. Проаналізовано основні наукові категорії та поняття, що 
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сприяють успішній підготовці та реалізації контемпорарних проектів у мистецькій 
сфері. Висвітлено періодизацію становлення інсталяційних проектів в Україні та світі 
та охарактеризовано методи дослідження інсталяцій. Виділено чотири основні періоди 
розвитку інсталяції в Україні. Визначено структурне моделювання інсталяції як 
візуально-комунікативного засобу творення сучасного мистецького простору. 
Досліджено теоретичний і термінологічний аспект явища інсталяції як візуально-
комунікативної практики творення сучасного мистецького простору. Висвітлено 
соціокультурну складову інсталяції і виявлено, що вона є одним із найбільш соціально 
впливових важелів у сучасному мистецтві.  

Проаналізовано історико-культурні шляхи формування світових інсталяційних 
практик та досліджено їхній вплив на розвиток інсталяцій на українському ґрунті. 
Охарактеризовано мистецькі особливості інсталяційних проектів як форми художньої 
реалізації в Україні початку ХХІ століття. Це пояснюється тим, що візуально-
театралізовані та філософські сенси, характерні для інсталяційних проектів, мають 
дедалі відчутніше соціальне забарвлення. Практичне значення отриманих результатів 
полягає у можливості їхнього застосування в подальшій розробці наукових і 
практичних досліджень інсталяційних проектів, предметного з’ясування місця й ролі 
інсталяцій у розвитку культури сучасної України як держави з європейським і 
загальносвітовим вектором мистецького спрямування. Результати дослідження можуть 
бути використані у процесі викладання курсів з історії  мистецтва та теорії культури 
України, спецкурсів у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: інсталяція, інсталяційна практика, інсталяційний проект, 
візуальне мистецтво, сучасна культура, культурний чинник, мистецька трансформація. 

 
SUMARRY 

 
Chemberzhi D.A. Installation as a visual-communication practice of creating a 

contemporary art space. –– Оn the rights of the a manuscript. 
Thesis for Obtaining a Candidate Degree in Art Studies with Specialty 26.00.01 

«Theory and History of Culture». –– Modern Art Research Institute of the National Academy 
of Arts of Ukraine. Kyiv, 2021. The aim of the research is to study and theoretically 
generalize the phenomenon of installation as a visual-communicative practice of creating a 
modern art space. The historical aspects, sources and historiography of installation as an 
artistic phenomenon are studied, namely: the state of the world and the formation of 
Ukrainian experience of installation art practices, coverage of unexplored aspects of art 
installation development in general processes of modern culture. The analysis of a complex of 
theoretical sources, materials of art exhibitions, installation projects of world and Ukrainian 
artists is carried out. Installation as an artistic phenomenon is considered in theoretical works 
and articles: V. Sydorenko, G. Vysheslavsky, A. Yefimova, J. Shumska, O. Barshynova, N. 
Musienko, K. Botanova, L. Smyrna, L. Turchak, I Jacyk, D. Zaitsya, O. Chepelyk. There is a 
group of studies that consider the installation in the context of the problems of contemporary 
art, their authors are Ukrainian art critics (K. Stanislavskaya, T. Mironova, O. Petrova, L. 
Smyrna, O. Rogotchenko, V. Sido-renko, G. Vysheslavsky, O. Sidor-Gibelinda, J. Shumska, 
O. Barshinova, N. Shpitkovskaya, K. Botanova, V. Burlaka, O. Ostrovskaya-Lyuta, O. 
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Solovyov, P. Gudimov, M. Gonchar, N. Zabolotna, M. Shcherbenko etc.), as well as foreign 
scientists (K. Bishop, A. Kaprou, G. Coulter-Smith, A. Bonito Oliva, B. Groys, D. Prigov, M. 
Rosenthal, J. Reiss, D. Ozerkov, I Kabakov, N. de Oliveira, etc.). Theoretical material on the 
place and role of installation in the system of contemporary art of Ukraine is fragmentary, so 
scientists approach the evaluation and interpretation of installations, guided by their own 
theoretical attitudes and based on their own observations and evaluations of these works. 

The paper considers a specific manifestation of socially adapted installations, for which 
materials are selected that spoil or break down quickly enough. That is, without the constant 
attention of man, such a work can not exist (flowers wither, the earth dries up, the ice melts, 
the sand melts, even structures made of more stable materials move and thus destroy the 
installation space). Theoretical, terminological and methodological bases of formation of 
installation projects through the prism of the analysis of modern visual art as a cultural factor 
of the newest sociocultural activity are characterized. It is proved that installation is the art of 
a concept, the art of an individual, an extraordinary figure, the main principle of which is to 
find meaning in everything, in any object or phenomenon, and to convey this meaning to the 
viewer. The processes of formation of the installation as a source of creation of modern art 
space are traced. The main scientific categories and concepts that contribute to the successful 
preparation and implementation of contemporary projects in the field of art are analyzed. The 
periodization of the formation of installation projects in Ukraine and the world is highlighted 
and the methods of installation research are described. There are four main periods of 
installation development in Ukraine. The structural modeling of the installation as a visual-
communicative means of creating a modern art space is determined. The theoretical and 
terminological aspect of the phenomenon of installation as a visual-communicative practice of 
creating a modern art space is studied. The socio-cultural component of the installation is 
highlighted and it is found that it is one of the most socially influential levers in 
contemporary art. 

The historical and cultural ways of formation of world installation practices are 
analyzed and their influence on the development of installations on the Ukrainian soil is 
investigated. The artistic features of installation projects as a form of artistic realization in 
Ukraine at the beginning of the XXI century are characterized. This is due to the fact that the 
visual-theatrical and philosophical meanings characteristic of installation projects have an 
increasingly tangible social color. The practical significance of the obtained results lies in the 
possibility of their application in further development of scientific and practical research of 
installation projects, subject clarification of the place and role of installations in the 
development of culture of modern Ukraine as a state with European and global artistic vector. 
The results of the research can be used in the process of teaching courses in art history and 
theory of culture of Ukraine, special courses in higher educational institutions. 

Keywords: installation, installation practice, installation project, visual art, modern 
culture, cultural factor, artistic transformation. 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. Візуально-комунікативна практика творення 

сучасного мистецького простору в інсталяційних проектах, особливо останніх 

десятиліть, доводить, що інсталяція є самодостатнім культурно-мистецьким 

явищем, важливою складовою сучасної культури. Формування видової 

специфіки інсталяції зумовлено художніми процесами середини ХХ століття, 

зокрема концептуальними засадами постмод-ернізму. Художники у творенні 

просторового візуального образу (художнього об’єкту) послуговувались 

метафоричною мовою, використовуючи різні мате-ріалами та засоби задля 

впливу на глядача, активізації його культурної пам’яті, асоціацій, відчуттів. 

Конструювання нового мистецького об’єкту з різних речей та предметів, 

доповнених фото, медіа-рядом, елементами мережевого мистецтва тощо стало 

новою концептуальною формою розкриття авторської ідеї, в якій 

маніфестувалися важливі як для окремої людини, зокрема і суспільства в 

цілому проблеми буття, глобалізації, ідентифікації. Різне за часом існування 

інсталяції в експозиційному просторі музеїв чи виставкових залів, міському 

середовищі, визначало суть формування її мистецького простору як 

інтерактивного, комунікативного, діалогічного. Застосовувані в інсталяції різні 

предмети та матеріали, набували нового значення і символічної функції, 

моделюючи семантичне поле. У цьому полягає феномен інсталяції, яка активно 

розвивається і зміцнює свої позиції у мистецькому середовищі світу.  

Інсталяція є важливою складовою сучасного мистецтва, невід’ємною 

частиною історичного дискурсу. За свою історію мистецтво інсталяції репре-

зентовано у відомих художніх музеях та мистецьких галереях. Автори, які 

досягли у цій галузі значних успіхів, мають високий рейтинг. Інсталяція як 

візуально-комунікативна практика спрямована на руйнування ортодоксально-

академічного ставлення до сучасного мистецтва. Вона розширює класичні 



 

 

8 

рамки мистецтва, виводить із музею, відмовляється від пасивної глядацької 

уваги. Своїм існуванням інсталяція прагне сформувати новий тип дискурсу на 

основі інтерактивної комунікації, що має важливе значення для загальної 

світоглядної системи. Засвоєння новітнього досвіду з точки зору 

глобалізаційних процесів, з одного боку, та збереження національної культурної 

ідентичності у сучасному мистецтві, з іншого, –– актуалізують закономірність 

процесу сприйняття новітньої культури.  

Мистецька інсталяція –– важлива частина творчого процесу, яка 

забезпечує соціокультурну взаємодію, вплив мистецтва на суспільство. У цьому 

ракурсі недостатньо дослідженою є проблема соціально-культурного змісту 

інсталяцій, розуміння значення цієї форми сучасних мистецьких практик для 

загальної художньої системи. Відтак нагальною є потреба історіографічного 

огляду наукових праць, що висвітлюють мистецтво інсталяції у різних його 

проявах. Важливим є вивчення сучасного стану світового мистецького процесу 

й особливостей формування українських інсталяційних мистецьких практик, 

висвітлення етапів розвитку мистецької інсталяції у загальних процесах 

творення сучасної культури, дослідження її як самоцінного явища в сучасному 

мистецтві. В українській мистецтвознавчій науці названі проблеми перебувають 

у полі наукових досліджень Г. Вишеславського, А. Єфімової, Т. Міронової, Л. 

Смирної, В. Сидо-ренка, О. Сидора, К. Станіславської, О. Петрової, О. 

Роготченка, Я. Шумської та інших науковців, які працюють над формуванням 

теоретичних підходів до визначення ролі й місця у сучасному мистецькому 

просторі творів контемпорарного мистецтва загалом та інсталяції зокрема. 

У визначенні підходів до аналізу візуально-комунікативної складової 

інсталяції значним є досвід кураторів-практиків і теоретиків: О. Баршинової, К. 

Ботанової, В. Бурлаки, М. Гончар, П. Гудімова, Г. Вишеславського, О. Вієру, Н. 

Заболотної, Т. Міронової, О. Островської-Лютої, О. Соловйова, О.Чепелик, М. 

Щербенко, Н. Шпітковської та ін. Важливими для розуміння глибинної сутності 

соціо-культурного явища інсталяцій є твори іноземних учених-

мистецтвознавців: К. Бішоп, Б. Гройса, І. Кабакова, А. Капроу, Г. Колтера-
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Сміта, Д. Озеркова, Дж. Ребентіш, Дж. Рейсс, Е. Рінг Петерсен, М. Розенталя, 

М. Фрайда та ін. 

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

Дисертацію виконано відповідно до актуальних наукових завдань, які 

поставлені перед сучасним мистецтвознавством, культурологією; наукова 

робота перебуває у колі досліджень Інституту проблем сучасного мистецтва 

Національної академії мистецтв України.  

є визначення феномену інсталяції як візуально-комунікативної практики 

творення сучасного мистецького простору.  

Відповідно до мети дослідження передбачено розв’язання таких завдань: 

– дослідити історичні аспекти, джерела та історіографію інсталяції як 

мистецького феномену, стан світового й формування українського досвіду 

інсталяційних мистецьких практик, висвітлити недосліджені аспекти розвитку 

мистецької інсталяції у загальних культуротворчих процесах; 

– розробити типологію різновидів інсталяцій за формотворчими 

принципами; 

– охарактеризувати теоретичні та методологічні засади формування 

інсталяційних проектів через призму аналізу сучасного візуального мистецтва 

як культурного чинника новітньої соціокультурної діяльності; 

– визначити методи дослідження інсталяцій та періоди реалізації 

інсталяційних проектів в Україні та світі; 

– встановити підходи до конструктивного моделювання інсталяції як 

засобу нового мислення у мистецтві;  

– дослідити понятійно-термінологічний аспект явища інсталяції як 

візуально-комунікативної практики творення сучасного мистецького простору; 

– проаналізувати історико-культурні шляхи формування інсталяційних 

практик у світовому вимірі та дослідити їхній вплив на розвиток інсталяцій на 

українському ґрунті; 

– висвітлити особливості інсталяційних проектів як форми художньої 

реалізації в Україні початку ХХІ століття. 
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Об’єкт дослідження — мистецька інсталяція як феномен візуальної 

культури. 

Предметом дослідження є інсталяція як візуально-комунікативна 

практика творення сучасного мистецького простору. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань використано методи, що відповідають культурологічному системному 

підходу до вивчення предмету дослідження: історико-культурний –– для 

розгляду загальноісторичної картини, на тлі якої формувалися і формуються 

інсталяційні мистецькі проекти; компаративний –– при зіставленні та 

порівнянні інсталяційних проектів українських і зарубіжних художників; 

семіотичний –– дозволяє розглядати інсталяцію як певний знак, через який 

здійснюється комунікація, розуміння культури; герменевтичний –– для 

вивчення варіантності інсталяцій як явища культури, їх функціонування в 

експозиційному просторі; інтегрований –– для визначення чинників впливу 

інсталяції на глядача та на стан розвитку сучасного мистецтва загалом; аналізу 

компонентів інсталяційної практики у сучасній образотворчості; метод 

узагальнення –– для підведення підсумків дослідження, та формулювання 

висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним 

науковим дослідженням інсталяції як феномену художньої культури України, 

здійсненим на широкому фактологічному матеріалі. 

У дисертації вперше: 

– досліджено соціокультурну роль інсталяційних проектів;  

– виявлено своєрідність естетично-художнього мислення на прикладі 

реалізації конкретних інсталяційних проектів;  

– з’ясовано основні тенденції розвитку українського мистецтва інсталяції 

у розрізі сучасного візуального мистецтва загалом;  

– проаналізовано розвиток українських митців у європейських та світових 

інсталяційних арт-проектах; 
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– порівняно інсталяції як візуально-комунікативної практики творення 

сучасного мистецького простору в Україні та за кордоном;  

– виділено чотири основні періоди розвитку інсталяції в Україні;  

– встановлено підходи до конструктивного моделювання інсталяцій, в 

якій особливу роль відіграють певні особливості професійного мислення 

сучасного художника; 

– показано, що соціокультурний аспект інсталяції як одного з найпопуляр-

ніших виявів сучасного мистецтва особливо активізується наприкінці ХХ –– на 

початку ХХІ століття. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

сприятимуть подальшому поглибленому висвітленню інсталяційних практик у 

контексті культурологічних та мистецтвознавчі студій. Матеріали дисертації 

можуть бути використані у процесі викладання курсів з історії та теорії мистец-

тва, культури, спецкурсів у вищих навчальних закладах, навчальних прогамах із 

мистецтвознавства та культурології, монографіях. Робота сприятиме як моні-

торинговій фіксації проведених мистецьких акцій в Україні, так і репрезентації 

українських інсталяцій на світових мистецьких форумах.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації були оприлюднені на наукових конференціях: VІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній 

культурі» (Київ, 1 грудня 2016), Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні 

тенденції розвитку української науки» (Переяслав-Хмельницький, 21–22 

листопада 2017); ІІІ Міжнародній науковій конференції «Інноваційні технології 

в галузі куль-тури» (Київ, 10 жовтня 2017), ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції розвитку науки» (Ужгород, 23–24 лютого 2018), 

міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні наукові 

дослідження: інтеграція науки та практики» (Київ, 27–28 квітня 2018), 

Національному науковому філософсько-керамологічному симпозіумі «Естетика 

буття. Діалоги епох і культур» (Опішня, 20–22 вересня 2017), ІV науково-

практичній конференції «Теорія і практика актуальних наукових досліджень» 
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(Дніпро, 22–23 лютого 2019) та науково-практичній конференції 

«Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук» (Харків, 24–25 

травня 2019). I Міжнародній науковій конференція з міждисциплінарних 

досліджень (Німеччина, м. Берлін, 19–21 січня 2021). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 17 одноосібних 

публікаціях: 7 із них –– у фахових наукових виданнях, затверджених МОН 

України за напрямом «мистецтвознавство», 2 з яких індексуються в науко-

метричній базі та РІНЦ, а також у тезах 12 наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних джерел (263 

позиції). Загальний обсяг роботи –– 189 сторінок, з них 169 сторінок становить 

основний текст. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНАБАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТАЛЯЦІЇ ЯК ВІЗУАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПРАКТИКИ ТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ 

 

 

 

1.1 Аналіз теоретичних та історико-мистецтвознавчих досліджень 

феномену інсталяції у світовому та українському мистецтвознавстві. 

Інсталяція як візуально-комунікативна практика спрямована на руйнування 

ортодоксально-академічного ставлення до сучасного мистецтва та до місця у 

ньому митця і глядача. Інсталяція переміщує мистецтво за його класичні рамки, 

виводить із музею, відмовляється від пасивної глядацької уваги. Тобто самим 

своїм існуванням інсталяція прагне переосмислити ставлення до мистецтва. 

Цей процес не може відбувається без серйозної критики та дискусій. Окрім 

того, мистецькі інсталяції здебільшого втручаються в громадський 

соціокультурний простір, специфіку цього простору. Тож їхня колажність з уже 

присутніми об’єктами та взаємодія з широкою глядацькою аудиторією нерідко 

стає приводом для серйозної критики конкретних мистецьких інсталяцій. Щоб 

дослідити ці чинники, спершу необхідно вивчити різні художні впливи, що 

формували художній твір інсталяції. Мистецтво інсталяції вкорінене у бажанні 

деконструювати ілюзію, яка історично була рушійною силою побудови 

художнього твору. Теоретики інсталяції стверджують, що у класичному 

мистецтві стосунки між твором мистецтва та глядачем не будувалися на 

реальності і справжності, оскільки глядач не може перебувати всередині твору, 

а в музеях найчастіше можливе лише візуальне, а не інтерактивне, тактильне 

сприйняття мистецької роботи. Тож постає формула: об’єкт має не просто 

представляти об’єкт, а бути ним, цим об’єктом. Середовище більше не 

використовувалось для культивування ілюзії, середовище втілювало все в собі. 

За таких умов символ було повністю ліквідовано на користь композицій 
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кольорів і форм, які визначали істотність художнього твору. Так працювали 

Джексон Поллок та Марк Ротко. 

Починаючи із середини ХХ століття інсталяція виокремлюється як 

самостійна форма сучасного мистецтва. Саме із тих пір феномен інсталяції 

активно розвивається і зміцнює свої позиції у мистецькому середовищі світу. 

Саме мистецтву інсталяції час від часу віддають свої найкращі площі 

найпрестижніші художні музеї і мистецькі галереї. Імена Рейчел Уітереад, Яйой 

Кусами та інших художників - майстрів інсталяції займають найвищі сходинки 

мистецького визнання. У той же час, дослідження цієї форми мистецтва дещо 

відстає від прогресуючого формотворення. Явище інсталяції розглядається як 

частина перформансу, що є цілком логічним. Але інсталяційні процеси, 

особливо останніх десятиліть, довели, що є абсолютно самодостатніми 

культурними явищами, що потребують серйозного наукового підходу та 

осмислення, вимагають уваги до дослідження характерних рис інсталяційних 

практик, діяльності окремих художників, типологізації і наукового аналізу 

процесів, що відбуваються. Це зумовлює потребу історіографічного огляду 

наукових праць, що висвітлюють мистецтво інсталяції у різних його проявах. 

Формат даного дослідження має на меті проаналізувати праці останніх років 

зосереджуючись на їх культурологічному контексті. 

Історіографія розвитку інсталяції як мистецького явища у минулому й 

сьогоденні є однією з найбільш розроблених порівняно з вивченням розвитку 

інших складових сучасного мистецтва (або «актуального мистецтва», 

«contemprorary art»). Водночас висвітлення ролі інсталяції у різних 

національних наукових мистецтвознавчих школах здійснювалося протягом 

останніх десятиріч недостатньо повно та узагальнено. Переходячи до оцінки 

власне літератури, яка стосується теми дослідження мистецтва інсталяції у 

період останніх 30-40 років, слід вказати на те, що вона диференціюється у 

залежності від країни походження певного дослідника – це країни ЄС (Польща, 

Чехія, Румунія, Угорщина) й США, а також Україна. Мистецтвознавці вказаних 



 

 

15 

держав обрали об’єктом свого дослідження проблематику розвитку мистецтва 

інсталяції у сучасному культурному середовищі.  

Серед праць, які стосуються розвитку мистецтва інсталяції, доцільно 

віднести літературу, яка охоплює набагато ширше коло питань, ніж власне 

інсталяції — це видання про мистецтво постмодерну в цілому, а також 

інноваційні організаційні заходи в його рамках (фестивалі, виставки, акції 

тощо).  

Мистецтво інсталяції описує художній жанр тривимірних, просторових 

творів, призначених для зміни сприйняття глядачем простору, що вже існує 

(або штучно створений).  

Наукова література, в якій досліджено мистецтво інсталяції, має певну 

специфіку залежно від країни походження дослідника. Найбільш активно 

вивчають інсталяцію у країнах Європи та в США. У Великобританії традиційно 

щорічно проводять чимало мистецьких інсталяційних проектів у 

всесвітньовідомих мистецьких просторах (Tate Britain and Tate Modern to 

Somerset House, the V&A and the National Gallery). Столицю Сполученого 

Королівства дуже часто обирають для своїх інсталяційних мистецьких 

інновацій художники Ай Вайвей (Ai Weiwei, «Roots», 2019), Чабалала Селф 

(Tschabalala Self, «Thigh High»), Беатрікс Поттер (Beatrix Potter’s Art, «Drawn 

with Design»), Шана Моутлон (Shana Moulton), Ентоні Гормлі (Anthony Gormley 

та Royal Academy), митці зі США, Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини, Росії, 

України. Мистецтвознавці вказаних держав обрали об’єктом свого дослідження 

проблематику розвитку мистецтва інсталяції у сучасному культурному 

середовищі.  

До праць, які стосуються розвитку мистецтва інсталяції, доцільно 

включити і літературу, яка охоплює набагато ширше коло питань, ніж власне 

інсталяції, — це видання про мистецтво постмодерну загалом, а також про 

інноваційні мистецькі заходи (фестивалі, виставки, акції тощо).  

У мистецтвознавстві Великобританії, США та країн Європи видано низку 

фундаментальних праць із проблематики інсталяцій: наприклад, у двотомннику 
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«Мистецтво тепер» здійснено докладний аналіз глобальних тенденцій у 

мистецтві на межі ХХ і ХХІ століть.  

Використання прикладів видатних художників та окремих творів 

дозволило відомій художниці, історику мистецтва й критику Клер Бішоп, 

авторці монографії «Мистецтво інсталяції» («Installation Art», 2010) 

стверджувати, що оскільки арт-інсталяція вимагає від аудиторії фізичного 

«уведення в простір художнього твору», щоб відчути його, — інсталяційні 

твори можна класифікувати за типом досвіду, який вони надають глядачеві. 

Окрім вивчення методології досліджуваних художників, авторка наведеної 

праці також пояснює концептуальну сутність їхніх творів. Вона активно 

переосмислює, а в деяких випадках сміливо повторно оцінює чимало відомих 

імен. Клер Бішоп подає історію інсталяційного мистецтва, проводить повне 

критичне вивчення цієї складної галузі сучасного мистецтва, починаючи з 

1950 року і донині. Використовуючи досвід тематичних досліджень значних 

художників та окремих творів, Окрім вивчення методологій досліджуваних 

художників, авторка також подає теоретичне підґрунтя інсталяції. Бішоп 

переосмислює досягнення відомих художників у сфері мистецької інсталяції та 

вводить до наукового обігу нові імена. Ця фундаментальна і добре ілюстрована 

праця знайомить читача із широким спектром імен молодих художників, деякі з 

яких ще не отримали достойної уваги мистецьких критиків. 

Праця Джуліани Ребентіш «Aesthetics of Installation Art» («Естетика 

мистецтва інсталяції»), видана у 2012 році, є дослідженням, що демонструє 

філософські підвалини і витоки мистецтва інсталяції. Авторка блискуче 

переосмислює концепцію «естетичної автономії» як стану існування мистецтва 

[248]. Джуліана Ребентіш знайомить читача з поглядами на інсталяцію 

видатних теоретиків та істориків мистецтва: Мартіна Гайдеґґера, Теодора 

Адорно, Климента Грінберга, Розалінди Круасс, Жака Дерріди, Стенлі Кавелла 

та інших. Авторка робить власну оцінки специфіки інсталяції, проводить 

інституційну арт-критику цієї мистецької форми. Джуліана Ребентіш 

стверджує, що естетична автономія та публічна сфера в мистецтві інсталяції, є, 
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по суті, невіддільними. Пропоновані авторкою доказові сентенції змінюють хід 

дискусії про природу естетичного досвіду, автономію мистецтва, модернізм та 

постмодернізм, а також представляють інсталяцію як яскраве явище сучасного 

мистецтва. Високо оцінив працю видатний міжнародний художник-історик Том 

Голерт, який відзначив глибоке і всебічне вивчення інсталяційних процесів 

Джуліаною Ребентіш.  

Книга Енн Рінг Петерсен «Мистецтво інсталяції: між зображенням та 

сценою» («Installation Art: Between Image and Stage», 2015) зосереджується на 

історії становлення сучасного мистецтва як міждисциплінарного жанру у 1960-

х роках, і на тому, як переплетення візуального та перформативного стало 

каталізатором для постання нових художніх явищ [250]. У цій праці Енн Рінг 

Петерсен теоретизує декілька основних питань, які стають основою для 

розуміння того, що таке інсталяційне мистецтво, як воно трактується, яке місце 

посідає у загальній системі сучасного мистецтва. Авторка підкреслює, що 

незважаючи на дедалі більшу популярність — не кажучи вже про найвищі 

місця на світових сценах мистецтва, а також нагороди на міжнародних 

виставках сучасного художнього мистецтва, — інсталяція залишається формою, 

художня лексика та концептуальна основа якої рідко стає предметом 

ретельного критичного наукового аналізу. Спираючись на творчість таких 

відомих художників, як Брюс Науман, Піпілотті Ріст, Ілля Кабаков та багатьох 

інших, Енн Рінг Петерсен розкриває підходи до розуміння термінологічних 

означень та концептуальних засад явища інсталяції як форми сучасного 

мистецтва. Таким чином, у цій та іншій працях дослідниці сучасне мистецтво 

презентовано як інтегральне культурне явище загальносвітового рівня, що 

сформувалося у другій половині ХХ століття (орієнтовно у 1960-х роках) і 

характеризувалося низкою принципових ознак, що відрізняли його від 

попередніх епох. Однією із таких важливих для сучасного мистецтва ознак і 

було поширення інсталяційних постановок.  

Дослідження відомого історика і теоретика мистецтва Марка Розенталя 

«Зрозуміти мистецтво інсталяції: від Дюшана до Хольцера» («Understanding 
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Installation Art: From Duchamp to Holzer», 2003) демонструє історію розвитку 

феномену інсталяції [251]. Автор характеризує окремі проекти, пропонує 

типологію інсталяції. На його думку, інсталяція — це насамперед форма 

концептуального мистецтва — жанр, в якому «ідеї» та «впливи» вважаються 

важливішими за якість готового «продукту» або «твору мистецтва». Якщо 

традиційний твір мистецтва дозволяє насамперед оцінити майстерність 

художника, то інсталяція — відчути «ілюстрацію об’єкта і простору» та 

переосмислити глядацьке ставлення та ціннісні орієнтири. Як і в усіх загальних 

формах концептуального мистецтва, художники, зайняті у сфері інсталяції, 

більше переймаються поданням свого послання глядачеві, ніж матеріалами чи 

технічною якістю роботи. Проте, на відміну від так званого «чистого» 

концептуального мистецтва, мистецтво інсталяції більш матеріалізоване і 

«прив’язане» до фізичного простору. Інсталяційне мистецтво є одним із 

найпопулярніших прикладів постмодерністського мистецтва, оскільки у ньому 

зосереджена загальна тенденція до якісного розширення сенсу і якості 

мистецького твору.  

Актуальні підходи до розгляду мистецької інсталяції містяться у 

дослідженні французького вченого Р. Барта [13], де автор порівнює інсталяцію з 

фотомистецтвом, проводить цікаві паралелі, звертається до порівняння статики 

фотографії і високого рівня динамізму інсталяції, тобто зіставляє ці поняття із 

точки зору того, настільки стрімко або повільно відображається перебіг часу. 

Крім того, роль інсталяції висвітлюється з огляду на такі «вічні» теми, як 

співвідношення не лише рухомого і статичного, але й життя і смерті, реального 

та міфічного тощо. Таким чином, чи не вперше проводиться аналіз культурно-

філософського контексту інсталяції. 

Ніколас де Оліва у своїй монографії «Мистецтво інсталяції у новому 

тисячолітті: імперія почуттів» («Installation Art in the New Millennium: The 

Empire of the Senses», 2004) пропонує до розгляду огляд трансформативного 

характеру інсталяційного мистецтва за десятиліття (1994–2004), висвітлює 

інсталяційні твори Дуга Айткена, Казуо Катасе, Ганса Хаакке, Крістіана 
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Болтанксі, Деміена Герста, Ванесси Бікрофт, Гарі Гілл, Маріко Морі та Білла 

Віоли. 

Майкл Фрайд у книзі «Мистецтво і Об’єкт» («Art and Objecthood», 1997) 

пропонує увазі читачів дискусійну критику і погляди на мистецтво інсталяції. 

Автор визначає контури пізнього модернізму в образотворчому мистецтві. 

Монографія містить двадцять сім окремих творів, зокрема відому статтю 

«Мистецтво та об’єкт». Опубліковані між 1962 і 1977 роками, праці Майкла 

Фрайда і досі викликають суперечки. У цих безкомпромісних, захопливих та 

безапеляційних творах дослідник гостро теоретизує про природу модернізму, 

про цілі та сутність нового мистецтва. Короткі огляди і розширені нариси з 

критикою творів Джексона Поллока, Морріса Луї, Кеннета Ноланда, Жуля 

Оліцького, Френка Стелли та Ентоні Каро, праці Майкла Фрайда встановлюють 

набір основних термінів для розуміння ключових питань високого модернізму. 

У своїх нарисах Фрайд протиставляє модерністський підхід мінімалізму у 

мистецтві, і, займаючи позицію, що залишається провокаційною і донині, 

стверджує, що мінімалізм є, по суті, жанром театру, отже, художньо 

самовиразним. Для цієї книги Фрайд також запропонував широкий вступний 

твір, де він розповідає про те, як став мистецтвознавцем, роз’яснює свої наміри 

у мистецтвознавстві, а також визначає чіткі відмінності між його 

мистецтвознавством та історією мистецтва. Ряд дослідників пов’язували явище 

інсталяції не з художнім мистецтвом, а з театром. Зокрема, Єжи Ґротовський 

[66] обстоює концепцію інсталяції як нової практики у театрі. Вважаючи саме 

людину точкою відліку в театральному мистецтві, автор пропонував усі дії 

зводити до розгляду саме її реального образу. Оскільки інсталяція трактується з 

погляду театру, то відповідним чином витоки цього явища відшуковуються у 

ритуалі, який виник відразу із заснуванням театру як культурно-цивілізаційного 

явища. При цьому ключовим поняттям для «театралізованої» інсталяції стає 

ритм. 

Такі оцінки здобули своїх прихильників у Сполучених Штатах, де автор 

М.Карльсон в монографії «Перформанс» сполучає дослідження різних 
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концептів, пов’язуючи при цьому в єдине ціле театр, танець та первісні обряди. 

Потім науковець виходить власне на дослідження мистецтва інсталяції, 

наполягаючи на його всеохопності для мистецтва на лише театру, але й у більш 

широкому розумінні. На думку цього дослідника, у різних виглядах інсталяція 

завжди існувала у мистецтві (хоча й під різними назвами) і кожна культурна 

епоха характеризувалася власними постановками. М.Карльсон наводить 

приклад музею чи галереї, що в якості окремо взятої установи також можуть 

розглядатися як певна інсталяція. 

Інтерв’ю Іллі Кабакова з Маргаритою та Віктором Тупіциними «Про 

інсталяцію» («About Installation», 1999) — це оформлений запис розмови з 

художником, яка відбулася у 1991 році напередодні відкриття виставки 

«Дислокації», організованої Робертом Сторром. В інтерв’ю проаналізовано 

представлену тоді Кабаковим інсталяцію «Міст» — дерев’яний міст, 

побудований над затемненим простором, що нагадує установи для політичного 

промивання мізків чи ідеологічних чисток у колишньому Радянському Союзі. 

На одній стороні мосту — кілька великих картин, притулених до стіни; на 

другій — багато розламаних і хаотично нагромаджених стільців. Міст був 

освітлений яскравим прожектором, а текст, написаний у бюрократичному стилі, 

описував подію, що відбулася як засідання художньої ради перед відкриттям 

виставки. Згідно з цією розповіддю, якби засідання відбулося, твори могли б 

бути визнані непридатними для виставки. Через пару біноклів, прикріплених до 

ручки, глядачі могли побачити безліч крихітних паперових воїнів («маленьких 

оголених душ», янголяток, як стверджує художник), які розійшлися по всій 

кімнаті. Вони, здавалося, були жертвами якоїсь апокаліптичної битви, яку вели 

партія та її бюрократи проти ненависного їм мистецтва. Книга наповнена 

яскравими ілюстраціями і містить глибокі теоретичні обґрунтування ролі 

інсталяційних практик у суспільстві. 

Статті Аллана Капроу «Нотатки про створення тотального мистецтва» 

(1957), «Нариси про розмиття мистецтва та життя» («Essays on the Blurring of 

Art and Life», 1993) та його програмний твір «Мистецтво як життя» («Art as 
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Life», 2008) — гімн так званому мистецтву повсякденності. Капроу виступав за 

мистецьку практику, яка витісняла мистецтво з музею в повсякдене життя. Його 

твори наполегливо розмивали межі між мистецтвом і життям, вимагаючи 

активної участі, а не пасивності глядача, інтерактивної співпраці, а не 

усамітненої роботи художника. Це багатий на ілюстрації науковий матеріал: 

задокументовано п’ять десятиліть життя і творчості Капроу. Хоча форми, які 

демонстрував автор, з часом значно менше шокували глядача, проте вони все 

ще «розширюють межі мистецтва в сучасному світі». 

Майкл Кіммелман у своїй праці («ART; Installation Art Moves In, Moves 

On», 1998) пише: «Я підозрюю, що сам термін “інсталяція” з часом здасться 

занадто розмитим, щоб ним оперували тривалий час. Мистецтво, як і всі 

жаргони, більше стосується зручності, ніж точності. Але, на відміну від поп-

арту, мистецтво інсталяції — це навіть не стиль чи рух; це стратегія, спосіб 

роботи. Сказавши це, ми не далекі від істини. Що означає говорити про те, що 

різні виконавці, такі як Ілля Кабаков, Роберт Вілсон, Роберт Гобер, Енн 

Гамільтон, Роберт Ірвін, Ганс Хаакке та Джейсон Роудс, роблять інсталяції? 

Інсталяція кожного митця може бути виражена будь-яким простором: 

земляними роботами чи простором для виконання, відеодисплеєм або просто 

звичайною скульптурою» [237]. Ще одна яскрава цитата з цієї праці: 

«Інсталяції… добре підходять для розв’язання однієї неприємної сучасної 

загрози, а саме — у нас занадто багато мистецтва. Блокбастери переповнюють 

нас. Музеї величезні. Ми забуваємо, як довго дивитися на один твір, як 

художники творять мистецтво. Інсталяції майже змушують нас це робити, 

вимагаючи власного простору (більш чи менш). Вони змушують нас 

гальмувати просто тому, що їм потрібно більше часу, щоб побачити їх. 

Інсталяції — це агресивні споживачі простору та уваги» [https://www.ny-

times.com/1998/08/09/arts/art-installation-art-moves-in-moves-on.html237]. 

Важливою у теоретичному означенні інсталяції є праця Розалінд Краусс 

«Подорож до Північного моря» (Rosalind Krauss «A Voyage on the North Sea», 

2000). Авторка пише: «Опис мистецтва в рамках режиму постмодерного 
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світовідчуття полягає в тому, що воно імітує витікання естетичного в 

загальносоціальне поле. Однак є кілька сучасних художників, які вирішили не 

дотримуватися цієї практики, тобто не займатися інсталяціями та 

інтермедійною роботою на міжнародний манер, коли мистецтво, по суті, стає 

співучасником глобалізації художнього обазу і служить капіталу. Ці ж митці 

також чинили опір відступу в етильовані форми традиційних медіа — такі як 

живопис та скульптура. Натомість художники, наприклад, Джеймс Коулман або 

Вільям Кентридж, прийняли ідею диференційної специфічності, яка полягає у 

розумінні медіа [у значенні «засіб виразності, матеріал» — Д. Ч.] як такого. 

Вони усвідомлюють, що їм доведеться це медіа перевинаходити або 

переоформульовувати» [238, с. 56]. 

Американська дослідниця Джулія Рейсс (Julie H. Reiss, «From Margin to 

Center: The Spaces of Installation Art», 1999) звертається до історії мистецтва 

інсталяції і підкреслює її соціоформативну роль. Вона зазначає: «Для деяких 

художників тимчасовий характер інсталяційного мистецтва був жестом 

протесту в час нівелювання авторитету музею як установи. Створення 

мистецтва, яке поставило під сумнів систему, також було жестом політичного 

протесту до кінця 1960-х років. Музей у художній спільноті тоді багато хто 

сприймав як втілення політичного зла» [249]. 

У роботі дослідника Грема Култера-Сміта «Деконструкція мистецтва 

інсталяції» (Graham Coulter-Smith, «Deconstructing Installation Art», 2013) 

доведено, що деконструкція як форма інсталяційного мистецтва стала особливо 

поширеною на зламі ХХ–ХХІ століть. Текст містить критичний аналіз творів, 

проведено порівняння і протиставлення «деконструктивних» стратегій у 

сучасній образотворчій інсталяції з аналогічними напрямами в новому 

медіамистецтві. 

У ґрунтовному дослідженні доктора філософії Джозефа Нейчваталя 

«Іммерсивні ідеали / критичні відстані: дослідження спорідненості між 

художніми ідеологіями, заснованими на віртуальній реальності та попередніми 

іммерсивними ідіомами» («Immersive Ideals / Critical Distances: A Study of the 
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Affinity Between Artistic Ideologies Based in Virtual Reality and Previous Immersive 

Idioms», 2009) детально розглянуто ідеали технології віртуальної реальності та 

властиву їй теорію «тотального занурення». Автор дивиться на інсталяцію через 

призму філософії візуального мистецтва.  

Еріка Судербург у своїй праці «Простір, місце, втручання: Розташування 

мистецтва інсталяції» («Space, Site, Intervention: Situating Installation Art», 2000) 

охарактеризувала мистецтво інсталяції як таке, що постійно перетинає межі, 

охоплюючи скульптуру, архітектуру, перформанс та візуальне мистецтво. Хоча 

трансформація як простору, в якому побудовано твір, так і досвіду перебування 

глядача на місці інсталяції була унікальна за своєю силою, мистецтво інсталяції 

не отримало такої критичної уваги, як інші форми мистецтва. Авторка акцентує 

увагу на тому, що найвидатніші мистецтвознавці, куратори та художники 

сьогодні розглядають інсталяційне мистецтво як різноманітну, багатогранну та 

міжнародну форму мистецтва, яка кидає виклик інституційним припущенням та 

вузьким концептуальним рамкам. Учасники обговорюють інсталяцію у 

контексті походження сучасного мистецтва, спільноти та корпоративного 

простору, мультимедійного кіберпростору, публічного та приватного ритуалу, 

галереї та музею, громадського та приватного меценатства, політичних дій. 

Авторка зосередилася на проблемах класовості, сексуальності, культурної 

ідентичності та гендеру. Висвітлено широке коло митців, чиї роботи часто були 

маргіналізовані основними мистецькими історіями та критикою. У нарисах 

«Простір», «Місце», «Інтервенція» досліджено, як інсталяція резонує у сучасній 

культурі та суспільстві, а також висвітлено її постійний вплив на сучасну 

візуальну культуру. 

Значний внесок у дослідження мистецтва інсталяції здійснила школа 

науковців східноєвропейського регіону, зокрема польських авторів. Книга 

Є. Людвінського «Мистецтво в післямистецькій епосі» [241] стосується 

численних мистецьких течій і проявів перших років і десятиліть ХХІ століття. 

Автор виступає проти хронологічного підходу до оцінки мистецтва, оскільки 

вважає мистецтво цілісним, таким, що не може бути розбитим на періоди, течії, 
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епохи чи напрями. За Є. Людвінським, творчість кожного художника має 

розглядатися як окреме явище, а не у контексті інших культурних впливів чи 

хронологічних епох. Звертаючись до особливостей саме сучасного мистецтва 

інсталяції, Є. Людвінський вивчає малодосліджений феномен — вплив на 

постмодерне мистецтво та його інституції (музеї, галереї, виставки) такого 

явища, як інтенсифікація передачі інформації. Це явище, на думку науковця, 

спричиняє зростання універсалізму мистецтва, мінімізує можливість створення 

спільної мистецької мови, деформує спільні риси окремих художніх шкіл тощо. 

Зокрема, вказану проблематику активно розкриває З.Варпеховський, 

звертаючись до художніх напрямів польського мистецтва 80-90-х років 

минулого сторіччя. У свою чергу, Я.Ваховський у науковій розвідці 

«Перфоманс» вивчає еволюцію мистецтва перфомансу й інсталяції протягом 

трьох останніх десятиліть, спостерігає співвідношення світових впливів і 

національних компонентів у польському художньому мистецтві 

досліджуваного періоду. 

Книга Є. Людвінського «Мистецтво у епосі післямистецькій» [227] 

стосується численних мистецьких течій і проявів перших років і десятиліть ХХІ 

століття. Автор виступає проти хронологічного підходу до оцінки мистецтва, 

оскільки вважає його цілісним, таким, що не може бути розбитим на періоди, 

течії, епохи чи напрями. За  Є.Людвінським, творчість кожного художника має 

розглядатися як окреме явище, а не у контексті інших культурних впливів чи 

хронологічних епох. Звертаючись до особливостей саме сучасного мистецтва 

інсталяції, Є.Людвінський вивчає такий малодосліджений феномен як вплив на 

постмодерне мистецтво та його інституції (музеї, галереї, виставки) такого 

явища як інтенсифікація передачі інформації. Це явище, на думку науковця, 

спричиняє зростання універсалізму мистецтва, що мінімізує потенціал 

створення спільної мистецької мови, деформує спільні риси окремих художніх 

шкіл тощо. 

У публікаціях Оронського центру скульптури про мистецтво інсталяції 

здійснено аналіз перформативних просторових форм, які взаємодіють зі 
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скульптурою. Що ж до визначення інсталяції, то автори розуміють його як 

комбінування елементів оточення і долучення їх до мистецтва. Таким чином, 

окремі предмети, які спершу не могли вважатися творами мистецтва, разом 

формують певний мистецький месидж. Ці думки, зокрема, відображаються у 

статтях А. Клімчака і Б. Фридричака, де проведено диференціацію творів 

інсталяції на ті, що виставляють у галереях, і ті, які існують у громадських і 

приватних просторах, тобто входять у щоденне соціальне життя. Відповідно до 

вказаних праць, у т.ч. польських авторів, на просторі соціалістичних країн 

Центральної та Східної Європи мистецькі інсталяції упродовж 1970-1980-х 

років характеризувалися такими трендами: 

– задіяння персоніфікації. Починає використовуватися так званий 

«персонажний автор» і переродження, причому персонажність виявляється у 

тому, що автор інсталяції може представляти себе і як художник, творець, і як 

вчений, і як сміливий експериментатор; 

– може бути необов’язково присутнім. Усі дії інсталяційної дії проходять 

в певному інформаційному матеріалі, причому провокативність заміняється 

візуалізацією. Глядач може бути присутнім пізніше, і головне завдання 

інсталяції – шокувати і приголомшити його, а вже потім дати можливий привід 

для міркування; 

– активне використання елементів імітації й пародії. Зазначене, зокрема, 

було вимушеним заходом боротьби з радянською ідеологією, яку 

нонконформістське мистецтво активно заперечувало, а тому – доводило до 

абсурду й висміювало; 

– звертання до існуючої реальності замість створення нової дійсності. 

Механізм встановлення кордоном між мистецтвом і реальністю склався істотно 

пізніше, а поки мистецтво інсталяції виражалося через вже згадану іронію і 

гротескність відносно пануючої ідеології; 

– інсталяція не виділяється окремо серед інших компонентів 

нонконформістського мистецтва, яке протистоїть тогочасній офіційній 

соціалістичній культурі. 
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Оскільки мистецтво інсталяції, як і інші постмодерністські практики, з 

відомих причин виникли в Україні дещо пізніше, ніж у країнах Заходу, це 

позначилося на відповідній науково-дослідницькій інтерпретації. Лише з 1991 

року вітчизняна наука починає вивчати тему інсталяції на системній основі. 

Розглядом проблематики інсталяційних практик в Україні, їхніх витоків, 

пов’язаних із так званими «протоінсталяційними» проектами, термінологічним 

визначенням мистецьких явищ і подій займаються українські мистецтвознавці, 

культурологи та філософи. Пік аналітичних праць цього напряму припадає на 

середину 1990-х — початок 2000-х років. В українському мистецтвознавстві 

дослідженням інсталяцій займаються Гліб Вишеславський [29–32], Галина 

Скляренко [157–160], Катерина Ботанова [20], Олег Сидор-Гібелинда [31, 153, 

154], Ярина Шумська [207–216] та інші дослідники. Однак у вітчизняному 

мистецтвознавстві досі немає ґрунтовного наукового огляду, присвяченого 

інсталяції як явищу сучасного мистецтва. 

Для узагальнення матеріалу щодо ролі інсталяційних практик у 

сучасному мистецтві необхідно з’ясувати культурно-історичні засади прояву 

тих чи інших мистецьких явищ, виявити їхнє культурологічне й естетичне 

підґрунтя. Саме збереження й узагальнення фактів дає змогу окреслити і 

переосмислити мистецтво інсталяції з історико-культурної та теоретичної точок 

зору. Дещо виправила наявний стан речей дисертація Ярини Шумської 

«Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ — початку ХХІ століття: 

українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи», 

захищена у 2017 році у Львівській національній академії мистецтв [208]. 

Віддаючи належне цій ґрунтовній праці, слід зауважити, що її специфіка 

полягає, насамперед, у дослідженні конкретних українсько-польських проектів 

та взаємовпливів їхнього перетину. Окрім того, основна частина роботи 

зосереджена у площині перформансу, тоді як саму інсталяцію розглянуто як 

частину загального мистецького дійства.  

Дотичною до теми, яка розглядається, є й дисертаційне дослідження 

А. Єфімової «Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ — 
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початку ХХІ століття (Досвід Західної України)», яке містить аналіз 

регіональних особливостей становлення й розвитку художніх практик у містах 

на заході нашої держави [71].  

В останні роки, інсталяційні процеси в мистецтві України з оглядом на 

інтеграційний контекст, розглядаються у статтях А. Гуренко, Д. Кольцової, 

К. Ботанової, О. Баршинової, М. Рашковецького. Питанням взаємоз’язку 

інсталяцій і перформансу в Україні і в Польщі присвячені статті і нещодавно 

захищена у Львові дисертаційна робота Я. Шумської.  

Г. Вишеславський і О. Сидор-Гібелинда, використовуючи велику 

науково-методологічну базу, вивчають перші прояви постмодерністського 

мистецтва у нашій країні [31]. В їхньому дослідженні «Термінологія сучасного 

мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального 

мистецтва України» вперше розглянуто школи художньої інсталяції в столиці 

України, у Львові й у Миколаєві, а також запропоновано характеристику 

окремих найбільш визначних творів. 

Львівський мистецтвознавець О. Голубець [47] проводить 

ретроспективний аналіз авангардного мистецтва в українській культурі, яке 

заклало основи прагнення до вираження художнього образу в просторі і 

ознаменувало формування підвалин до інсталяційних практик. У монографії 

«Мистецтво ХХ ст.: український шлях» розглянуто передумови формування 

«українського шляху» в мистецтві постмодерну другої половини минулого 

століття. У період до появи цієї праці співвідношення західного і власне 

національного українського у вітчизняних художніх творах постмодерну 

лишалося відносно малодослідженим питанням. 

Наукове дослідження О. Сидора-Гібелинди «Невідома Україна. Українці 

на Венеційській бієнале: сто років присутності» [153] характеризує різні 

мистецькі події культурного життя нашої країни з точки зору виставкової 

діяльності, а також окремих інноваційних проектів, зокрема інсталяцій. Автор 

активно використовує хронологічний метод, розглядаючи зародження і 

розвиток мистецтва інсталяції в Україні.  
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У дослідженнях української авторки М. Моляр [117] детально розглянуто 

одеську школу інсталяції (нонконформізм, який виражався, зокрема, через 

приховані від влади виставки постмодерного мистецтва). З іншого боку, 

інсталяційним практикам львівської школи присвячені публікації 

Г. Вишеславського [30; 32], які разом із заміткою «Новий конформізм» [29] 

стосуються переосмислення розуміння внеску художників Львова у входження 

українського мистецтва в загальноєвропейський художній контекст, зокрема з 

огляду на поширення інсталяції. 

Наукове осягнення зазначеної проблематики тривало і надалі — в 2000-ті 

й 2010-ті роки. Наприклад, основними тезами статті З. Алфьорової 

«Перформанс як візуальне мистецтво» [7] є такі: 

– черговими межовими подіями у поширенні нових течій візуального 

мистецтва, у т. ч. інсталяційних практик, стали Венеційські бієнале; 

– базовою умовою розвитку мистецтва інсталяції у нинішньому столітті 

стає швидка заміна і динамізм форм; водночас варто наголосити на тому, що це 

ускладнює наукове дослідження вказаного питання, оскільки одна традиція у 

цій культурній сфері швидко витісняє попередню; 

– глобалізм культурного розвитку призводить до «зміни коду» 

українського мистецтва, яке поступово перестає бути традиціоналістським і 

вдається до запозичень найбільш передових західних практик, зокрема 

інсталяції. 

Упродовж останніх років побачили світ досить ґрунтовні теоретичні 

праці, де автори провели фундаментальний аналіз та характеристику основних 

етапів розвитку сучасного візуального мистецтва на території нашої країни 

(В. Сидоренко), дослідили базові детермінанти модерної художньої культури 

(О. Роготченко), а також розвиток сучасної української скульптури (М. Протас), 

проблеми термінологічної визначеності мистецьких явищ (Г. Вишеславський) 

тощо. У цих публікаціях подано трактування того, яке місце займає інсталяція у 

загальній системі сучасного мистецтва. Утім, незважаючи на дедалі більшу 

популярність інсталяцій (не кажучи вже про її найвищі місця на світових сценах 
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мистецтва, а також на міжнародних виставках сучасного художнього 

мистецтва), вона лишається формою, художня лексика та концептуальна основа 

якої рідко зазнають ретельного критичного наукового аналізу. Спираючись на 

творчість відомих художників, важливо дослідити підходи до розуміння 

термінологічних означень та концептуальних засад явища інсталяції як форми 

сучасного мистецтва. 

Зрештою, у рамках даного дослідження слід згадати спеціальну 

енциклопедичну літературу, яка містить стислу, проте досить концентровану й 

докладну інформацію про об’єкт дослідження. Зокрема, окремими науковцями 

у відповідному ілюстрованому словнику-довіднику [134] був здійснений 

компаративний аналіз визначень, що безпосередньо чи опосередковано 

стосувалися мистецтва інсталяції, а також відповідних оцінок і точок зору 

фахівці, які спеціалізуються на вказаній проблематиці. Таким чином, аналіз 

термінології ставав більш повним і комплексним. 

Трактується те, яке місце займає інсталяція у загальній системі сучасного 

мистецтва. Але у той же час, незважаючи на велику і зростаючу популярність 

інсталяцій – не кажучи вже про її найвищі місця на світових сценах мистецтва, 

а також міжнародні виставки сучасного художнього мистецтва, інсталяція 

лишається формою, художня лексика та концептуальна основа якої рідко 

піддаються ретельному критичному науковому аналізу. Спираючись на 

творчість відомих художників, важливим є дослідження підходів до розуміння 

термінологічних означень та концептуальних засад явища інсталяції як форми 

сучасного мистецтва. 

Аналіз історіографії досліджуваної теми загалом свідчить про те, що 

історія розвитку інсталяції складається з окремих інсталяційних проектів, які 

дозволяють скласти типологію інсталяції. Насамперед, інсталяція — це форма 

концептуального мистецтва — жанр, в якому «ідеї» та «впливи» вважаються 

важливішими за якість готового «продукту» або «твору мистецтва». 

Досліджень, присвячених безпосередньо історії виникнення та розвитку 

інсталяції як явища мистецтва в Україні, — вкрай мало. Серед кількох робіт, 
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окремі аспекти яких присвячені цій проблематиці, слід виокреми статтю 

К. Станіславської «Інсталяція як візуально-видовищна форма сучасного 

образотворчого мистецтва». У роботі поставлено завдання дати історичний 

аналіз особливостей інсталяції як сучасної форми візуального мистецтва та 

виділити саме видовищний аспект її виражальної системи. Однак з «батьків-

фундаторів» цього напряму згадано лише М. Дюшана та Ель Лисицького [165, 

с. 97]. Також слід відзначити статтю О. Ременяки «Перформанс: мистецтво 

приватного жесту», де з’ясовуються витоки та сучасний стан візуального 

мистецтва України та стверджується, що його символом можна вважати реді-

мейд, який стає повноцінною складовою інсталяцій та інших актуальних арт-

практик. При висвітленні зазначеної теми авторка згадує художників авангарду, 

які значною мірою вплинули на становлення мистецтва інсталяції [139]. Обидві 

дослідниці розглядають розвиток інсталяції у контексті тенденцій 

постмодернізму. Постмодерністський підхід визначає дослідження провідних 

західних мистецтвознавців Ч. Дженкса, А. Боніто Оліви, В. Гофмана, Р. Краусс, 

Р. Салецл, С. Фріммель, які аналізували різні види і форми сучасного 

мистецтва. Отже, проблема становлення інсталяції як явища мистецтва досі 

залишається відкритою до розв’язання і вимагає спеціальних досліджень для 

доповнення картини розвитку світового та вітчизняного мистецтва XXІ 

століття. 

На думку провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників з означеної 

теми, як і в усіх загальних формах концептуального мистецтва, художники, 

зайняті у сфері інсталяції, більше переймаються поданням свого послання 

глядачеві, ніж матеріалами чи технічною якістю роботи. Проте, на відміну від 

так званого «чистого» концептуального мистецтва, мистецтво інсталяції більш 

матеріалізоване і «прив’язане» до фізичного простору. Як свідчать провідні 

мистецтвознавці, інсталяційне мистецтво є одним із найпопулярніших 

прикладів постмодерністського мистецтва, оскільки у ньому зосереджена 

загальна тенденція до якісного розширення сенсу і якості мистецького твору.  
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Автори монографій і публікацій, що досліджують явища мистецтва 

інсталяції, пропонують до наукового розгляду як історію, так і повну критичну 

експертизу цієї складної сфери сучасного мистецтва, починаючи з 1950-х років і 

донині. Аналіз історії мистецької інсталяції здійснено на прикладах розгляду 

досвіду видатних художників та окремих творів.  

Загалом, за останні десятиліття стала актуальнішою проблематика 

наукових досліджень, зосереджених на різносторонньому вивченні 

інсталяційних проектів та визначенні подальших тенденцій і перспектив 

розвитку інсталяцій у контексті загального розвитку контемпорарного 

мистецтва. Якщо у зарубіжному мистецтвознавстві, що віддзеркалює 

предметний досвід конкретної країни в організації і проведеннні інсталяційних 

мистецьких практик, здійснено комплексні студії з цього питання, з огляду на 

історико-культурну специфіку й складені традиції у підходах до розвитку 

мистецтва інсталяцій в Україні досвід такого формування та його ідейні 

засновки не отримали належного цілісного висвітлення. Цим визначається 

наукова лакуна в українському мистецтвознавстві. 

Варто також вказати, що, крім фундаментальних наукових досліджень, до 

інформаційного масиву даних щодо вивчення мистецтва інсталяції належать 

спеціальні веб-сайти, відеопрограми та критичні статті. Однак в українському 

мистецтвознавстві досі немає ґрунтовного наукового дослідження, 

присвяченого інсталяції у контексті розвитку сучасного мистецтва.  

Крім художніх практик, інсталяції також є центральними у практиці 

кураторства. Куратори, як правило, займаються фактичним встановленням 

предметів у виставкових приміщеннях, звертають увагу на просторові зв’язки 

між об’єктами, просторами та глядачами і на точки зору, з яких вони хочуть 

представити об’єкти. Це складає окрему тему дослідження мистецтва: 

інсталяції, виконані кураторами та іншими практиками мистецтва, — як діалог 

міждисциплінарності між філософами та практиками мистецтва, що виявляє 

сильні та слабкі сторони обох. Це питання нині активно вивчають у західному 

мистецтвознавстві. Утім, філософські дослідження щодо специфічного 
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мистецтва інсталяції, виконаного кураторами та іншими практиками мистецтва, 

все ще досить однобічні. Культурологи і філософи виводять свої висновки на 

основі праць практиків мистецтва: займаються побудовою теорії, застосовуючи 

підходи з інших галузей. Отже, ретельна увага до роботи мистецтвознавців має 

вирішальне значення для розширення філософського дослідження недостатньо 

розроблених тем естетики та філософії мистецтва інсталяції. Практики 

мистецтва також вчаться на цьому «обміні» із філософами-теоретиками: коли 

предметом розгляду є об’єкти настільки різноманітні, як, наприклад, спеціальні 

музичні твори, мультимедійні твори інсталяційного мистецтва та виставкові 

експонати, необхідно зрозуміти категорії, до яких вони належать. Філософи 

спеціалізуються на точних визначеннях категорій об’єктів. Крім того, для 

осягнення специфічного в інсталяції слід зрозуміти, що ж саме у цьому 

мистцетві (у виконанні кураторів та інших фахівців) дозволяє нам цінувати 

його. Іншими словами, філософський виклад цінності творів таких практик є 

безумовно корисним і своєчасним. Ця міждисциплінарна проблема порушує 

низку запитань. Які критерії хорошої інсталяції? Які категорії арт-інсталяцій 

існують? У чому полягає феноменологія інсталяційних творів? Що таке 

метафізика інсталяції? У чому паралелі й перетини між інсталяцією та 

публічним простором? У цьому контексті безперечно вартими уваги є 

дослідження та аналіз окремих творів, як інноваційних для інсталяційного 

мистецтва, так і тих, які переосмислювали практику створення конкретної 

інсталяції. Дослідників цікавить також перспектива та тенденції розвитку 

мистецтва інсталяції, проблеми купівлі таких творів, проблема їхнього 

збереження, музеєфікації та атрибуції. Розгляду цих та інших питань присвячені 

міжнародні конференції, симпозіуми та конгреси. 

Загалом, твори українських і зарубіжних мистецтвознавців і митців 

стосовно інсталяції доводять велику роль і значення цієї форми мистецтва у 

сучасному культурному процесі. У перелічених вище дослідженнях детально 

проаналізовано й узагальнено численні мистецькі проекти, зокрема арт-об’єкти, 

виконані майстрами у населених пунктах на Заході України. Крім того, 
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відзначено системне опрацювання глобального та вітчизняного досвіду 

створення творів мистецтва в урбанізованому просторі. Це вповні стосується й 

інсталяції. 

 

1.2 Періодизація становлення інсталяційних проектів в Україні та 

світі. При визначенні інсталяції мистецтвознавці спершу зосереджувались лише 

на таких її характеристиках, як ефемерність та залежність від розміщення в 

конкретному просторі. Проте коли з’явилися твори, що посилаються на 

культурні контексти та соціальні проблеми, цей фокус змістився. Говорячи про 

умови формування інсталяції, слід вказати, що вона була створена шляхом 

поєднання авангардних технік першої половини ХХ століття і художніх 

цінностей модернізму. Мистецтво стало причетним до формування поля 

суб'єктивності і сфери людських відносин. Творець інсталяцій є не лише 

організатором форм, а скоріше творцем комунікацій. Водночас у ході створення 

інсталяції відбувається виникнення нових форм, які разом із тим досить 

проблемно розподілити на жанри і види, оскільки інсталяція як мистецький 

феномен так само важко піддається класифікації. 

Періодизація становлення інсталяційних проектів в Україні та світі 

істотним чином відрізняється, оскільки вітчизняне мистецтво упродовж 

середини — другої половини ХХ століття через певні суб’єктивні та об’єктивні 

причини «наздоганяло» західні тренди. Це повною мірою стосувалося і 

мистецтва інсталяції, яке в Україні еволюціонувало від «протоінсталяції» 1960-

х — 1980-х років до сучасних  проектів. Соціокультурна спрямованість 

інсталяцій проявляється в їхній здатності глибоко впливати на глядача 

емоційно. 

Серед художніх напрямів мистецтва ХХ століття (різних його періодів), 

які стали «поживним середовищем» для інсталяційних практик, можна 

виокремити такі: дадаїзм (1910-ті — 1920-ті рокт), поп-арт (1950-ті — 1970-ті), 

а також концептуальне мистецтво (класичний перформанс). 
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Слід також згадати про хеппенінг й енвайромент, які, засновані на 

експериментаторстві, перейняли багато елементів у дадаїстів (зокрема 

епатажність і принцип «я дію»).  

У цьому дисертаційному дослідженні запропоновано таку періодизацію 

інсталяції як явища сучасного мистецтва:  

– перший етап («протоінсталяцій») — був пов’язаний із 

нонконформіськими проявами у мистецтві радянської доби і хронологічно 

охоплює 1960-ті — 1980-ті роки;  

– другий — припадає на кінець 1980-х — початок 1990-х;  

– третій — на межові десятиліття ХХ і ХХІ століть; у цей час інсталяції 

вже не так шокують суспільство, а сама інсталяція починає виходити з 

галерейних та музейних приміщень на вулиці міст — у громадські та публічні 

простори тощо; 

– четвертий етап — починається в середині 2000-х років і триває донині 

— для нього характерна яскрава екологічна, соціальна, політична тематика, 

використання великих масштабів і несподіваних форм. 

Інсталяція від початку своєї еволюції розвивалася у межах не лише 

художніх галерей, виставкових залів і музеїв, але й у відкритих просторах і 

громадських місцях. Водночас, орієнтовно з другої половини ХХ століття, до 

створення інсталяцій долучаються не лише художники, але й актори, 

музиканти, а також режисери різних танцювальних шоу. Зрештою, стало 

можливим називати інсталяціями різні творчі експерименти та імпровізації 

згаданих режисерів. Крім того, цікавою є тенденція інсталяційних постановок 

художників, музикантів і акторів, які раніше вважали себе прихильниками 

більш традиційних жанрів і сфер культури. 

Говорячи про перші періоди розвитку інсталяцій, безперечно можна 

зауважити, що для інсталяцій 1970-х років і раніших була характерна певна 

маргінальність. Вона могла бути двох видів — навмисна або така, що виникала 

через непідготовленість глядача до цього дійства. Крім того, варто згадати, що у 
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той час інсталяції були компонентом неофіційного мистецтва, що протистояло 

соціалістичній ідеології. 

Аналіз численних моделей художніх практик, пов’язаних з інсталяцією, 

аналіз їхньої дотичності до соціального й культурного середовища, а також 

мистецького контексту свідчить про формування мистецтва інсталяції у нашій 

країні в окреме й цілком повноцінне художнє явище орієнтовно 20–25 років 

тому. Звичайно, це також актуалізувало потребу у всебічному теоретичному 

осмисленні й практичному аналізі інсталяції. При цьому принципово 

необхідним є застосування іноземного досвіду науковців (культурологів і 

мистецтвознавців) і практиків (художників), оскільки саме закордоном художня 

інсталяція як інноваційна форма художнього вираження набагато раніше, ніж в 

Україні стала однією з найважливіших і природних складових постмодерного 

мистецтва й культури. 

У рамках періодизаційного підходу, стисло оцінюючи історію перших 

мистецьких інсталяцій в Україні, слід зазначити, що формування цих 

початкових інсталяційних практик припадає на часи нонконформізму, тобто 

мистецтва, яке було неформальним щодо офіційної культурної політики СРСР. 

Тобто нонконформізм передбачає культурний, світоглядний протест і незгоду із 

відповідною ідеологічною стилістикою. Як приклад мистецьких інсталяцій того 

часу дослідники наводять інтер’єр житла відомого режисера С. Параджанова, 

який розміщував у своїй квартирі інсталяції, виконані із декорацій до фільму 

«Тіні забутих предків». Пізнішими авторами відомих інсталяцій в Україні 

вважають Л. Войцехова і Ф. Тетянича (1970-ті — 1980-ті роки) [31, с. 138]. 

Надалі (орієнтовно з кінця ХХ століття) розпочався новий етап 

інсталяційних практик в Україні, пов’язаний з їхньою експансією майже по всіх 

регіонах нашої держави. Творчість авторів інсталяцій поширюється із Києва, 

Одеси й Харкова до західних регіонів України (Львів, Ужгород, Івано-

Франківськ, Тернопіль, окремі районні центри). Досить популярним саме у цей 

період стають інсталяції з матеріальних об’єктів, які не належать до мистецтва, 

а є побутовими й сільськогосподарськими речами. 
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Як і в багатьох інших жанрах і напрямах мистецтва, самобутнім центром 

інсталяційних практик в Україні у перші роки після здобуття незалежності став 

Львів (галереї «ГалАрт», мистецькі групи «Центр Європи», учасники 

фестивалю «ВиВих»). Найвідомішими авторами талановитих інсталяцій того 

часу були Ю. Соколов, А. Сагайдаковський, П. Сильвестров. Тематика їхніх 

творів полягала як у суміщенні цілком побутових речей (меблів, елементів 

інтер’єру тощо), так і у критиці ідеологічних радянських настанов [31, с. 135].  

Розглядаючи інші школи інсталяцій, які зароджувалися в Україні на зламі 

епох, можна класифікувати їх за географічною ознакою: 

– Київ: В. Ажажа, О. Бабак, О. Бородай, Г. Вишеславський, Д. Кавсан, 

К. Реунов, А. Степаненко, О. Сухоліт, О. Тістол; 

– Одеса: О. Ройтбурт, О. Шевчук, О. Лісовський, Д. Орєшніков; 

– Івано-Франківськ: А. Звіжинський, Ю. Іздрик, Р. Котерлін, В. Мулик, 

Я. Яновський, М. Яремак та ін. 

Серед відомих виставок мистецьких інсталяцій того часу слід виокремити 

такі: «Спалах» (1990), «Штиль» (1992), «Простір культурної революції» й 

«Мистецькі імпресії» (1994), а також «Барбарос», «Аналіз крові» й «Київська 

мистецька зустріч. Нове мистецтво Польщі, України, Росії» (усі — 1995). 

В інституційному вимірі інсталяції виставляли у низці мистецьких 

просторів — це були галереї «Бланк Арт», «Ірена» (Київ), «Тірс» (Одеса), 

«Децима» (Львів), а також у численних центрах сучасного мистецтва в інших 

великих містах України [31, с. 135–138]. 

У зв’язку з таким поширенням інсталяційних практик містами нашої 

країни, дослідники почали говорити про «київський постмодернізм», 

«львівський постмодернізм» тощо [32, с. 30]. У рамках цих течій виокремилися 

вужчі напрями: наприклад, трансавангард, відбувалися експерименти з 

просторовими інсталяціями тощо. 

Черговий етап розвитку мистецтва інсталяції в Україні припадає на 

середину 1990-х — 2000-ті роки. У цей час вітчизняне художнє мистецтво 

остаточно відійшло від офіційних канонів й ідеологічних нашарувань 
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радянського періоду та значною мірою інтегрувалося в єдиний європейський 

культурний простір. Це вповні стосувалося й інсталяційних практик, які соціум 

уже не сприймав як елемент несподіванки й шоку, а радше як звичайне, але 

водночас інноваційне за формою й змістом мистецтво. 

Характерними рисами цього третього історичного етапу розвитку 

художніх інсталяцій у вітчизняному мистецтві стали: 

– зростання інтересу до іноземного (Західна Європа, США) досвіду 

інсталяційних практик; 

– прагнення спровокувати і здивувати глядача; 

– збільшення кількості майстрів інсталяційного мистецтва; 

– перехід інсталяції до мистецтва ленд-арту, що характеризувалося 

створенням як музейних, галерейних, так і вуличних камерних інсталяційних 

постановок; 

– широке застосування для презентації інсталяцій не лише виставок 

традиційної спрямованості, але й симпозіумів ленд-арту, фестивалів та інших 

схожих масштабних заходів. 

Орієнтовно протягом першого десятиліття ХХІ століття в Україні 

стартував сучасний етап розвитку інсталяційних проектів, який триває і досі 

[40, с. 155]. 

У цей час виникають цілком нові техніки інсталяції, серед яких можна 

вказати керамічну скульптуру. Представниками художніх шкіл, які віддавали 

перевагу саме цій техніці, є О. Бабак, Т. Бабак, В. Віньковський, В. Кущенко, 

Н. Маріненко, О. Мірошніченко, М. Росул, А. Собянін. Як уже стверджувалося, 

низка інсталяційних практик стосувалися протидії насильству, пацифізму 

(проект «Мистецтво замість гармат», який тривав у Полтаві у червні 2009 року 

в рамках відзначення 300-річного ювілею Полтавської битви). Перевагами 

кераміки можна вважати те, що вона дозволяє поєднати архаїчне та 

інноваційне, сприяє чіткішому вираженню почуттів і думок певної людини або 

групи. При цьому активно використовується міфологічний компонент. 
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Через динамічне і водночас комплексне задіяння матеріалу, силуету й 

кольору відбувається ефективне за змістом і формою передання образів і 

символіки, трансльованої через ці образи. Крім того, кераміка на сучасному 

етапі розвитку мистецтва дозволяє зберегти у рамках інсталяції чуттєвість і 

природність. Фактично, через інсталяцію автор передає (якщо можливо) не 

окрему думку, а всю подію [64]. Прикладом реалізованих проектів сучасного 

етапу можна назвати інтерактивну інсталяцію «Часові розрахунки», створену 

для проекту «МУХі –2015» львівською художницею Яриною Шумською. При 

цьому робота позначена невидимим ефектом часу, який спливає і тому не може 

бути у повній мірі порахований. Водночас цей час є супутником кожної людини 

у кожен день її існування. Як стверджується самою Я.Шумською у 

відповідному дослідженні про вказану інсталяцію, «звертаючись до рахівниці, 

уявляється один з елементів обчислювальної системи, котрий в сучасному світі 

технологій вважається застарілим, але досі залишається дієвим. Презентована 

робота – натяк на ситуацію завчасної визначеності й обмежень, котрі існують 

поза загальними інтенціями волі й ідейної свободи. Кістки цукру, завішані на 

нитках у горизонтальному положенні, нагадують рахівницю, але стають 

абсурдом, оскільки здатні пересуватися лише на завчасно визначені вузлами 

відстані. Використовую цукор і саме таку його форму, оскільки цей матеріал 

притаманний моїй творчості, окрім того існує як привабливий простий елемент, 

котрий часто з’являється у нашому повсякденні, але легко може перетворитися 

у надмір і стати нудним, що змушує бути на межі передозування. Циферблат – 

Кожна ідеальна система має свої недосконалості, неточності. Але саме вони 

творять ту гармонію, яка дозволяє помічати щось більше ніж матеріальні якості 

і їх удосконалювати. Тут у кожній вертикалі з’являється неточність вимірів, що 

додає гнучкості візуальному вигляду роботи), але підкреслюючи силу земного 

тяжіння, нагадує про абстрактне тяжіння світу до часу і залежність від нього» 

[212, с. 23]. Загалом явище інтерактивної інсталяції, набуває особливої 

популярності на сучасному етапі. Це вочевидь пов’язано з соціокультурним 

контекстом таких творів. За своїм означенням, інтерактивна інсталяція 



 

 

39 

покликана провокувати глядача, спонукати його до співпраці. Такі твори 

орієнтовані на враження і емоції будь-якої градації:  захоплення, здивування, 

нерозуміння. Формат інтерактивності передбачає взаємодію між інсталяцією і 

глядачем. Причому, чим цікавіша ця взаємодія – тим успішніша інсталяція. 

Особливістю творів такого типу є те, що глядач повинен ніби знаходитися в 

епіцентрі інсталяції (якщо не фізично, то емоційно). Простір в інсталяції такого 

типу є своєрідною частиною інсталяції, з якою можна взаємодіяти і отримувати 

відповідні реакції. Тобто емоційна, «оживляюча» складова є необхідним 

елементом інтерактивної інсталяції. В той же час, залишаючи глядачеві простір 

для співтворчості, інсталяція все ж несе у собі провідну авторську концепцію, 

має чітку і закінчену нарративну складову. 

Один із найпомітніших інсталяційних проектів 2017 року – твір Дар’ї 

Кольцової «Новин немає. Але я вірю. Сім’ї зниклих без вісті – нескінченні 

пошуки рідних в лабіринті невідомості» (Київ, 2017) також характеризується 

яскравою соціокультурною й соціополітичною спрямованістю [10]. Сутність 

проекту в тому, щоби привернути увагу спільноти до конфлікту на Донбасі, до 

відчуття людей, які втратили своїх рідних у ході воєнних дій. Дар’я Кольцова 

побудувала на Софіївській площі в Києві лабіринт зі старих віконних рам і 

дверей, створивши таким чином блукання у безвиході. 

Таким чином, характеризуючи періодизацію мистецтва інсталяції, слід 

вказати, що в Україні воно пройшло складний і суперечливий шлях від 

«протоінсталяції» 1960-1980 років до сучасних масштабних. технологічно 

складних і фінансово затратних проектів. Соціокультурна спрямованість 

інсталяцій проявляється в їх можливості глибокого емоційного впливу на 

глядача. Своєрідний поділ розвитку мистецтва інсталяції в нашій країні на 

чотири неоднакові за часом етапи демонструє історію становлення і розвитку 

даного виду мистецтва, пошуки концептуальних рішень художників, 

рафінування відповідності ідеї та її технічного втілення. Аналіз наявних 

інсталяційних практик дає підстави стверджувати, що, починаючи з рубежа 80-

90-х років ХХ століття, коли інсталяції були представлені в основному в 
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мистецькому просторі галерей, у наступні етапи спостерігається їх вихід на 

майдани  і вулиці міст, у простори ленд-арту та інші локації. У такий спосіб 

громадські / публічні простори у населених пунктах нашої країни набувають 

мистецьких ознак саме завдяки інсталяціям. 

Переходячи до періодизації становлення інсталяційних проектів у 

світовому вимірі, слід насамперед вказати, що їх доцільно розглядати як явище 

сучасного мистецтва (або «актуального мистецтва», «contemprorary art»), що 

сформувалося у загальних рисах у другій половині ХХ століття. Саме у 1960-х 

— 1970-х роках пошук нових стилів і нових художніх практик остаточно 

усталився й оформився у рамках саме сучасного мистецтва. При цьому, завдяки 

поєднанню стилів у різних видах мистецтва, створюються і сполучаються нові 

образи, засоби й матеріали. З’являються перфоманси (дії за певними правилами, 

в яких домінують програмність і структурність і водночас відсутня 

імпровізація), хеппенінги (форма заходів, коли митці прагнуть залучити 

поціновувачів мистецтва до певного дійства, гри) й енвайроменти 

(композиційне формування арт-простору, що охоплює глядача і стає реальним 

оточенням для нього) як форми фактичної дематеріалізації об’єкта. При цьому 

ключовим принципом був плюралізм думок, стилів і напрямів [250, с. 20]. 

Серед засновників інсталяції доцільно виокремити таких митців, як 

Й. Бойс, М. Дюшан, Р. Раушенберг, Л. Фонтана, Г. Юккер та інші. Зусиллями 

зазначених діячів у 1960-х — 1980-х роках було сформовано концептуальні 

підвалини і засадничі положення «теорії інсталяції», відповідно до яких кожна 

річ може змінити своє призначення згідно із авторським задумом. Таким чином, 

будь-який об’єкт матеріального світу міг бути трансформований у твір 

мистецтва в разі залучення його до інсталяційного постановки.  

У сучасному мистецтві присутня тісна взаємодія художніх творів і 

людської спільноти, де основним процесом творчості є співдіяння митця і 

людини/глядача/учасника/елемента процесу творчості. Мистецька інсталяція, 

власне, і є однією з форм впливу мистецтва на суспільство. 
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Період 1960-х — 1980-х років для мистецької інсталяції як нової 

тенденції — це час еклектики різних стилів і напрямів у розвитку мистецтва на 

міжнародному рівні, у різних країнах і регіонах світу. Кожне десятиліття 

характеризувалося різними культурними трендами: у 1960-х роках це було 

концептуальне мистецтво й мінімалізм, в 1970-х — арт-процес та етнічність, а у 

1980-х — так званий «нео-поп», а також фото- й гіперреалізм. Загалом, 

протягом 1960-х — 1980-х років на культуру й різні мистецькі стилі впливали 

феміністичні й соціалістичні рухи, причому для останнього десятиліття було 

характерним поєднання інтересу до фігуративності, кольору й зображуваності 

(прикладом є рух «Нові дикі»). Межа 1980-х і 1990-х може вважатися періодом 

розквіту масової культури. 

Якщо перший період у глобальному мистецтві інсталяції розпочався у 

1960-х роках і тривав орієнтовно два найближчі десятиліття, то з останнього 

десятиріччя ХХ століття починається другий умовний великий етап. 

Починаючи з 1990-х років дедалі більшого значення у мистецтві інсталяції 

набувають технічні засоби — відео-, аудіо- й комп’ютерна техніка. Надалі 

відбувається синтез цих технологій, перехід інсталяцій у віртуальність, в 

Інтернет. На думку ряду науковців, орієнтовно на рубежі 2000 – 2010-х років 

відбувся поступовий відхід від постмодерної парадигми у трактуванні 

сучасного мистецтва. Оскільки художні школи відчувають потребу у зміні не 

лише власних технік, але й філософсько-ціннісних канонів, мистецтвознавці 

починають стверджувати, що на зміну постмодерну висувається інша епоха під 

назвою метамодерн. Звичайно не можна однозначно стверджувати про чіткий 

рубіж між постмодернізмом і періодом, який слідує йому на заміну – найбільш 

імовірно, що зазначені стилі й напрями у культурі ще довгий час будуть 

співіснувати (як це, зокрема, мало місце у випадку із модерном і постмодерном 

у середині ХХ сторіччя). 

Оскільки саме метамодерн впливає на мистецтво інсталяції на Заході 

упродовж останніх років, на цьому питанні слід зупинитися більш докладно. 

Метамодернізм (трансмодерн, альтмодерн, футуристичний модерн) є виходом 
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за межі естетики і цінностей постмодерну, причому не шляхом їх прямого 

заперечення, а шляхом повернення до більшою мірою класичних цінностей. 

Власне відхід від постмодерну спричинили кризи за останні 2 десятиліття, 

пов’язані з руйнуванням попередньої архітектури політико-безпекового 

світоустрою, культурних парадигм, пов’язаних із ним, а також зміною 

ставлення до таких основоположних компонентів людської свідомості, як, 

наприклад, релігія. Актуально, що метамодерн виник фактично на хвилі 

небаченого у ХХ столітті релігійного ренесансу, тобто відродження 

традиційних цінностей (на противагу постмодерну) [240]. 

Таким чином, метамодерн може розглядатися як глобальна культурна 

парадигма принаймні першої половини ХХІ століття. Мабуть ні в кого не 

виникає заперечення те, що епоха постмодерну близька до завершення (хоча це 

твердження може вважатися досить спірним, оскільки значна частина країн 

світу знаходиться у рамках модерної парадигми (тобто поширеної станом на 

початок ХХ століття), а частина традиційних суспільств у країнах» третього 

світу» взагалі є архаїзованими. 

Як відомо, базові програмні настанови метамодерністів були 

актуалізовані в 2010 році нідерландськими мислителями й культурологами 

Тімотеусом Вермюленом та Робін ван ден Аккером, які ввели  сам термін 

«метамодерн» у науковій обіг, розглянувши його як структуру почуття,  не 

систему мислення. При цьому в так званому «Маніфесті метамодерну» 

зазначалося таке: «Надалі рух має здійснюватися шляхом коливань між 

положеннями з діаметрально протилежними ідеями, що діють як пульсуючі 

полюси колосальної електричної машини, яка приводить світ у дію» [117]. 

Саме концепція коливань виявилася наріжної у цінностях метамодерну 

(натомість у постмодерні це був культ заперечення, іронії, критики, 

висміювання). Автори «Маніфесту метамодерну» вважають, що коливання як 

раціональна синкретика представляють собою еклектику (поєднання) раніше 

неспівставних і протилежних явищ в єдиному цілому. Способом здійснення 

зазначеного у культурі є сполучення в ній мистецьких, філософських, 
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релігійних, психологічних, соціальних та інших засад. Власне саме тому 

інсталяція отримала настільки значне поширення у сучасній культурі 

метамодерну, адже це також було поєднання раніше несвпівставних та 

існуючих окремо речей. Навіть якщо таке коливання буде шокуючим, 

абсурдним, недоречним – воно буде водночас щирим, а вже через це може бути 

віднесеним до естетики і культури метамодерну [117]. 

Іншим важливим для розуміння компонентом мистецтва метамодерну є 

так вазана «структура почуття» або «неявна атмосфера», яка сполучає у собі 

почуттєве й трансцендентне. Оскільки атмосфера присутня у кожному творі, в 

кожному митцеві, то вона моеж передаватися через власний стиль автора та 

його талант. Таким чином, однією із цілей і завдань нового мистецтва, 

мистецтва метамодерну є пошук єдиного джерела різних атмосфер, навіть 

всупереч відмінностей між ними. Оскільки метамодерн символізує собою 

повернення до класики, у рамках творчості його прибічників відбувається нове 

переосмислення поширених раніше стилів і культурних епох. При цьому мета 

модерністи виходять із того, що змістом класики, певного класичного твору є 

художня правда, заперечення якої розпочалося у період модерну (перша 

половина ХХ століття), а в епоху метамодерну (друга половина ХХ століття) 

перейшло до прямого відкидання через заперечення й іронію. Ось чому в 

рамках інсталяцій, створених у відповідності до етики метамодерну, можуть 

зустрічатися твори мистецтва із різних стилів і культурних напрямів [240]. 

Метамодерні «коливання» в творчості авторів інсталяцій передбачають також 

звернення у постановках до різних «вічних тем»: людські переживання, любов, 

дружба, віра, негативні якості характеру тощо. У сукупності з матеріалом та 

формою інсталяцій це значною мірою створює вражаючий ефект. У випадку 

України метамодерн може також виражатися у прагненні авторів звернутися до 

такої «вічної» тематики як національна історія і свідомість та пов’язані з нею 

концепти – патріотизм, самопожертва, прагнення віднайти своє національне 

коріння та обстоювати його тощо. 
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Зазначені «коливання» є основою для нових наукових концепцій у 

культурології та філософії. Звичайно, що це знайшло своє безпосереднє 

вираження у мистецьких інсталяціях, де сполучалися ті речі, які не могли 

вважатися творами мистецтва якщо вони розглядалися окремо. Водночас 

перехід від мови постмодерну до мови метамодерну у практиці інсталяції 

відбувається поступово і модна стверджувати, що ці два стилі можуть цілком 

природньо співіснувати. 

Розвиток ідей коливань метамодерністів також знайшов своє вираження у 

філософії. Так звана «філософія метамодерну» не може вважатися чимось 

єдиним цілим, оскільки вона диференціюється на значне число окремих 

напрямів. Однак вплив метамодерну тут полягає у тому, що кожен напрям може 

розглядатися як унікальна частина іншого. Варто також згадати, що, оскільки 

метамодерн передбачає повернення до цінностей класики, це також 

позначається на відродженні інтересу до класичної філософії у тому числі. 

Орієнтовно на межі 2000-х — 2010-х років відбувся поступовий відхід від 

постмодерної парадигми у трактуванні сучасного мистецтва. Оскільки художні 

школи відчувають потребу у зміні не лише власних технік, але й філософсько-

ціннісних канонів, мистецтвознавці починають стверджувати, що на зміну 

постмодерну приходить інша епоха — метамодерн. Звичайно, не можна 

однозначно говорити про існування чіткої межі між постмодернізмом і 

періодом після нього — найбільш імовірно, що зазначені стилі й напрями у 

культурі ще довгий час співіснуватимуть (як це, зокрема, відбувалося із 

модерном і постмодерном у середині ХХ сторіччя). 

Складно стверджувати, скільки триватиме епоха культурних цінностей 

метамодерну, і коли вона закінчиться. Можливо, це буде пов’язано зі змінами 

технологій, якими оперує людство, можливо — з появою нових цивілізаційних 

укладів. Зрозуміло одне — мистецтво інсталяції повною мірою відповідає 

заявленим інноваційним світоглядним трендам і тому, найімовірніше, 

динамічно ровиватиметься. 
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Наразі універсальний характер інсталяцій, презенованих на численних 

міжнародних заходах, де експонують твори сучасного мистецтва провідних 

країн світу, підкреслюється тим фактом, що простір, в якому розміщено 

інсталяцію, може сполучати різні, навіть малопоєднувані речі й зображення. 

Узагальнюючи, слід підсумувати: інсталяція є системним вираженням сучасної 

їй цивілізації, оскільки може об’єднувати зображення, світлини, тексти, 

картини, а також елементи віртуальної реальності, які є актуальними і модними 

в певний час. 

 

1.3 Методи та джерела дослідження. Розвиток сучасної 

мистецтвознавчої науки, зокрема й у сфері дослідження таких інноваційних 

форм художнього мистецтва, як інсталяція, неможливий без використання 

дослідниками відповідного методологічного інструментарію. Вивчення 

проблематики дисертаційного дослідження спирається на широку методологію, 

яка складається із сукупності загальнонаукових та спеціальних методів, що 

формують методологічний інструментарій дослідження вказаної сфери. У 

сукупності зазначені методи дозволяють повною мірою забезпечити 

розв’язання дослідницьких завдань. 

Оскільки проведене дослідження наукових праць щодо ролі інсталяцій у 

культурному процесі України й світу виявило, що наявні роботи лише частково 

розкривають проблему, слід застосувати низку методологічних підходів, які б 

сприяли більш комплексному вивченню цього питання. 

Як відомо, методологія культурології пройшла тривалий період 

становлення та розвитку і наразі має чимало методологічних шкіл і напрямів. У 

розвинених державах посилення уваги до проблем людини спричиняє 

формування соціальної, тобто антропологічно орієнтованої культурології. При 

цьому, як стверджують вітчизняні дослідники, вивчення соціальної 

культурології актуальне для науковців з огляду на те, що узагальнення такого 

досвіду дозволяє підготувати практичні рекомендації для майбутніх поколінь 

діячів культури й мистецтва та уникнути негативного досвіду попередників. 
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Також актуальним є використання комплексного методологічного 

підходу — міждисциплінарного, що дозволяє розв’язати поставлені наукові 

завдання за умови дотримання базових принципів культурологічного, 

історичного та історіографічного пізнання. 

Для досягнення мети та реалізації поставлених завдань дисертації було 

використано методи дослідження, які відповідають культурологічному пошуку, 

а саме:  

1. Аналітичний, що застосований у студіюванні понятійно-категорійного 

апарату, концепцій контемпорарної інсталяційної практики у контексті 

сучасного українського мистецтва, для узагальнення наукової літератури. 

Складовою аналітичного методу може вважатися метод історіографічного 

аналізу й синтезу, який передбачає вивчення наукового доробку дослідників із 

компаративним аналізом здобутих результатів і виявленням комплексності 

аналізу теми. Історіографічний аналіз сприяє персоніфікації доробку кожного 

вченого і рівня його внеску у вивчення інсталяційних постановок. Крім того, 

історіографічний аналіз і синтез сприяють комплексному вивченню джерельної 

бази дослідження. Слід згадати також і про якісний аналіз культурознавчих 

джерел, коли особливу увагу при роботі з текстом джерела приділено тим 

назвам, що позначають культурні реалії (наприклад, мистецтво інсталяції 

загалом). Що ж до синтезу, то він як метод з’єднання окремих частин та рис 

досліджуваних предметів в єдине ціле був застосований при написанні 

висновків до розділів та загального висновку до дисертаційного дослідження. 

Важливим також є метод системного аналізу як різновиду власне аналізу. 

Метод системного аналізу (або системно-структурного аналізу), що передбачає 

інтеграцію кількох напрямів системного підходу до аналізу розвитку певних 

культурних явищ, уможливлює комплексний і всебічний аналіз такої складної й 

динамічної малодослідженої системи, як мистецтво інсталяції.  

2. Дискурсивний — застосовано при висвітленні досвіду основних 

вітчизняних художніх шкіл інсталяції у системі контемпорарного мистецтва 

України. При цьому вибір конкретно-історичного методу дає змогу точно 
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встановити, який саме науковець і в який період розпочав вивчення цієї 

проблеми, хто вивчав її далі, і які нові результати зрештою було отримано. 

3. Контекстуальний — для розкриття сутності культурно-ідеологічного й 

ціннісного поля, в межах якого доводиться працювати авторам інсталяційних 

практик в Україні й закордоном. 

4. Гермененвтичний — задіяний при вивченні творів інсталяції як явищ 

культури, цілісних і нерозривних складових, компонентів часопростору, 

традиції і суспільства. Ключовим аспектом є саме цілісний підхід до творів 

мистецтва. 

З огляду на тематику дослідження, герменевтику слід трактувати як 

загальну теорію розуміння суспільних, зокрема й культурно-мистецьких явищ. 

Герменевтика ґрунтується на урахуванні особливої ролі мови у процесі 

інтерпретації явищ культури. Таким чином, герменевтична інтерпретація 

сприятиме розумінню джерел із мистецької інсталяції не лише як матеріальних 

пам’яток, але й як культурної течії. Крім того, відповідно до герменевтичної 

інтерпретації, пізнавальний процес можна представити у формі системи 

координат, умовними осями якої будуть: по горизонталі — історичний контекст 

формування інтерпретації, по вертикалі — ієрархічна диференціація логічно-

понятійного змісту герменевтичного пізнання.  

Загалом, задіяння герменевтичного підходу сприяло кращому розумінню 

й пізнанню певних документальних джерел, аналізу та оцінці змісту 

монографічних праць і наукових публікацій з інсталяції, що дозволило 

узагальнити історико-культурні явища та властивості предмета дослідження. 

Тому простір цього історико-культурного аналізу є досить широким для 

застосування герменевтичного підходу/методу з метою інтерпретації та 

тлумачення інсталяційних практик. 

5. Компаративний метод (порівняльно-історичний) — при зіставленні та 

порівнянні культурних процесів контемпорарної діяльності у творчості окремих 

українських і зарубіжних митців. 
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Метод компаративного аналізу також передбачає порівняння підходів 

різних національних історіографічних шкіл, а також груп дослідників і авторів 

окремих праць до розгляду різних інсталяційних постановок. До цього 

порівняння слід додати синхронний метод, що допомагає здійснити аналіз 

праць дослідників, створених у межах одного історіографічного періоду, але з 

протилежних метологічних позицій. 

6. Інтегративний — для використання різних галузей гуманітарного 

знання задля розв’язання завдань, поставлених у дослідженні, а саме для 

визначення чинників впливу на формування світових та національних 

особливостей розвитку мистецтва інсталяції. 

7. Типологічний та описовий методи аналізу мистецтва інсталяції. 

Зокрема, метод типологізації застосовувався з метою дослідницького 

розчленування компонентів інсталяційних практик із подальшим об’єднанням 

виділених під час аналізу елементів у наукову картину інформації. 

Узагальнення, здійснене у процесі використання методу типологізації, дає 

змогу виявити логіку розвитку практик інсталяції, а також розкрити методику 

творення об’єктів інсталяції як систему і цілісність. 

8. Історико-культурний — для розгляду загальноісторичної картини, на 

фоні якої формувалися суспільно-політичні, організаційні й управлінські засади 

мистецьких інсталяційних практик в Україні. Зазначене дозволяє здійснити 

цілісний і комплексний розгляд шляху становлення інсталяційних мистецьких 

форм у сучасній українській культурі, їхнє пристосування до експозиційної 

практики. 

Важливою складовою історико-культурологічної методології є 

аксіологічний (ціннісний) підхід, укорінений в аксіології. Відповідно до нього, 

інсталяційні постановки розглядаються як безперечні цінності й надбання 

людства. Аксіологічний метод пізнання необхідний для розуміння ціннісних 

характеристик інсталяційних постановок, їхнього етичного значення, ідеалів та 

інших установок, а також регіональних особливостей мистецтва інсталяції на 

національному та наднаціональному рівнях. 
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9. Узагальнення — для підбиття проміжних і заключних підсумків 

дослідження, формулювання висновків. 

10. Метод інтерв’ю, який особливо ефективний у процесі вивчення 

творчості сучасних митців, що спеціалізуються на мистецтві інсталяції. 

Метод інтерв’ю також безпосередньо пов’язаний із біографічним 

методом, який відкриває особливі перспективи щодо вивчення діяльності 

окремих митців у сфері інсталяції — як в Україні, так і закордоном. Цьому 

методу надано перевагу при опрацюванні матеріалів про особливості життя 

певної видатної постаті творця інсталяції, її розвиток як особистості. 

11. Комплексний підхід, який дозволив підпорядкувати усі елементи 

змісту та форми праці провідній меті й завданням дослідження. 

Комплексний підхід також передбачає задіяння діалектичного методу 

пізнання, часто застосовуваного як у культурологічній, так і в інших 

гуманітарних, суспільствознавчих науках для осмислення природи тих чи 

інших явищ у минулому й сучасності. Зазначений метод дає дослідникові змогу 

зрозуміти історичні передумови, перебіг та наслідки поширення мистецтва 

інсталяції як культурного явища в діалектичній єдності різноспрямованих 

проявів. Крім того, діалектичний метод був застосований при виявленні 

сукупності джерел, в яких відображається розвиток мистецтва інсталяції.  

Використання діалектичного методу закономірно передбачає осягнення 

діалектичного закону переходу кількісних змін у якісні, який використовується 

у культурологічних наукових дисциплінах упродовж досить тривалого періоду. 

Суть зазначеного закону полягає в тому, що сукупність незначних змін у 

розвитку мистецтва інсталяції наприкінці ХХ — на початку ХХІ століть врешті 

спричинила кардинальні трансформації у глобальній культурній сфері. Таким 

чином, ідеться саме про акумуляцію змін, що накопичилися у культурно-

мистецькому житті різних країн світу впродовж постмодерного періоду. 

Переходячи до принципів дослідження, варто вказати на такі з них: 

1. Об’єктивності й історизму — для виявлення історико-культурних 

передумов, основних етапів і регіональних особливостей становлення 
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контемпорарних мистецьких форм. Принцип історизму є, по суті, синтетичним 

стосовно решти. Він забезпечує можливість визначити стан дослідження 

процесів минулого у тісному й безпосередньому зв’язку із ситуацією у різні 

періоди накопичення наукових знань з цієї тематики. 

2. Системності — орієнтує дослідника, з одного боку, на врахування 

багатофакторності культурно-мистецького процесу, а з другого — на 

комплексне осмислення знань про минуле, сучасне й майбутнє (елемент 

прогнозування). Що ж до проблеми розгляду мистецьких інсталяцій, то 

зазначене вище передбачає розгляд не лише питань власне інсталяційних 

постановок, а й загальнокультурного контексту епохи. Принцип cистемності є 

важливим для аналізу інсталяції як цілісного мистецького явища, що органічно 

пов’язане з духовним життям суспільства та різними обставинами його 

розвитку в період другої половини ХХ — початку ХХІ століть. Системність 

передбачає постійне урахування багатофакторності культурно-історичних й 

мистецьких чинників та їхнього впливу на процеси формування й ровитку мови 

інсталяції. 

3. Структурного аналізу — закономірно випливає із системності. Цей 

принцип, зокрема, передбачає, що саме системність об’єктивного світу із 

загальністю і множинністю відношень, зв’язків предметів та явищ 

матеріального й духовного світу мистецтва інсталяції, їхньою складністю, 

органічністю і суперечливим характером стосунків забезпечує всебічність 

пізнання досліджуваного мистецького явища. 

4. Об’єктивності — передбачає забезпечення неупередженості під час 

аналізу наукових праць із проблематики дисертаційного дослідження. Цей 

принцип у науці, зокрема, полягає в отриманні об’єктивно істинних знань про 

процеси розвитку культури та мистецтва. Зазначене означає, по-перше, відбір 

наукових розвідок, які справді відображають тему, а по-друге, розгляд вказаних 

робіт відповідно до того, яким є їхній внесок в культурологію і 

мистецтвознавство (актуальність, новизна й об’єктивність проведеного 

авторами дослідницького пошуку). Крім того, враховуючи те, що вивчення 
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інсталяції є частиною вивчення культури постмодерну загалом, принцип 

об’єктивності передбачає, що дослідження цього питання має враховувати усі 

особливості сучасної епохи, коли постмодернізм поступово переходить до 

метамоденізму, зокрема, в просторовому мистецтві. 

5. Всебічності — вимагає від дослідника критичного аналізу всієї 

сукупності джерел і літератури з обраної теми, а також урахування численних 

впливів на формування мистецьких інсталяцій. Урахування культурного фону, 

на якому формувалося те чи інше джерело з питання мистецтва інсталяції, 

дозволяє відокремити власні погляди автора від нав’язаних йому висновків 

інших дослідників. 

6. Наступності (спадкоємності) — передбачає наявність і підтримання 

тісного зв’язку нових знань про досліджувану проблематику сфери мистецтва з 

науковими розробками попередників, уникнення суб’єктивізму в оцінці подій 

минулого й сучасності розвитку інсталяції. 

Крім зазначених загальних і спеціальних засобів, дослідники мистецтва 

інсталяції мають дотримуватися таких принципів: 

– додержання хронологічної послідовності; 

– визнання закономірності перебігу подій; 

– аналіз явищ і подій; 

– використання обмеженої кількості джерел і літератури; 

– урахування певної культурно-ідеологічної схеми. 

Окрім того, специфічними рисами методології вивчення мистецтва 

інсталяції можуть вважатися такі: 

– застосування специфічного понятійно-категоріального мистецтво-

знавчого апарату (а також введення в науковий обіг нових термінів щодо різних 

аспектів розвитку інсталяцій); 

– використання специфічного (за походженням і змістом) джерельного 

матеріалу; 

– прояв власного ставлення до мистецтва й культури (активна участь в 

інноваційній творчості, виставках, фестивалях тощо); 
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– залежність від культурознавчої традиції; 

– акцентування уваги на специфічних об’єкті та предметі дослідження. 

Дотримання перелічених принципів дослідження дозволяє повною мірою 

реалізувати міждисциплінарний підхід до вивчення різних аспектів мистецтва 

інсталяції. Крім власне методів мистецтвознавства, міждисциплінарність 

передбачає залучення методики інших суспільних наук.  

Таким чином, розгляд того, якими методами і якою методикою 

послуговується автор, дозволяє зрозуміти напрями комплексного дослідження, 

що матиме конкретні наукові результати. Для досягнення мети та реалізації 

поставлених завдань дисертації було використано методи дослідження, які 

відповідають культурологічному системному, а також міждисциплінарному 

підходам. Комплекс наукових методів сприяв повноцінному розкриттю 

особливостей розвитку інсталяції як мистецького явища. Розв’язання 

поставлених наукових завдань засновано на дотриманні принципів історизму, 

системності, структурного аналізу, об’єктивності, всебічності, наступності 

тощо.  

Дослідження джерельної бази здійснювалося, виходячи із двох базових 

принципів аналізу історії культури: 

– принципу цілісності, що ґрунтується на комплексному підході до 

аналізу певного явища в культурно-мистецькому та історичному контекстах; це 

вивчення здійснюється настільки повно, наскільки його можна реалізувати у 

рамках неупередженого наукового пошуку; 

– принципу історизму, що ґрунтується на вивченні певного джерела 

стосовно мистецтва інсталяції у нерозривній єдності з історичним періодом, в 

який жив і творив автор відповідних інсталяцій. 

Відповідно до наявної джерельної бази, саме одночасному використанню 

як історичного, так і теоретичного напрямів дослідження підпорядкована 

структура цієї дисертації. Перший напрям передбачає, так би мовити, 

«вертикальну» складову дослідницького процесу — від зародження явища до 
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поточного його стану — в об’єктивному зрізі; другий — «горизонтальну» 

складову, яка міститься у проблемному полі предмета й об’єкта дослідження. 

Джерельну базу вказаного наукового дослідження, як і багатьох інших 

мистецтвознавчих розвідок, можливо класифікувати таким чином: 

– альбоми, журнали, каталоги, брошури виставок; 

– ілюстративний матеріал у фаховій літературі; 

– документація приватних архівів галерей і центрів мистецтва, що 

спеціалізуються на інсталяційних практиках (у минулому й тепер) («Я 

Галерея», «Триптих-Арт», «Ірена», ІПСМ НАМ України, М-17 та ін.); 

– матеріали інтерв’ю з українськими митцями, творчість яких прямо чи 

непрямо (через інших художників) стосувалася мистецтва інсталяції; 

– інтернет-джерела з окреслених питань (в яких розміщений текстовий, 

аудіо-, фото- чи відеоматеріал із виставок і галерей інсталяцій, а також присутні 

дослідницькі матеріали з окреслених питань). 

При цьому, віддаючи належне саме Інтернет-джерелам, слід водночас 

вказати, що, з одного боку, вони постійно «у тренді» різних видозмін у 

мистецтві інсталяції, оскільки майже щотижня і щомісяця формуються нові 

тенденції у згаданій сфері, за якими де-факто «не встигає» друкована 

література. З іншого боку, Інтернет-джерелам усе ж бракує відповідного 

науково-методологічного підходу, притаманного фаховим виданням. Імовірно 

найважливішим елементом джерельної бази є ілюстративний матеріал, 

сконцентрований в альбомах, журналах, каталогах і брошурах профільних 

виставок, присвячених інсталяційним практикам. Цінним є не лише 

ілюстративний матеріал, але й відповідні авторські погляди, аналітика, що 

дозволяє співставити погляди різних авторів та мистецтвознавців-критиків. 

Відомості з альбомів, каталогів та інших ілюстрованих видань як правило 

пов’язані з певними виставками, де репрезентуються інсталяції. 

Вагомим елементом джерельної бази є ілюстративний матеріал — 

альбоми, журнали, каталоги і брошури профільних виставок, присвячених 

інсталяційним практикам. Цінним є не лише ілюстративний матеріал, але й 
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відповідні авторські погляди, аналітика, що дозволяє співставити погляди 

різних авторів та мистецтвознавців-критиків. Відомості з альбомів, каталогів та 

інших ілюстрованих видань, як правило, пов’язані з певними виставками, де 

репрезентуються інсталяції. 

Зокрема, альбом-книга «Гра в гру» про В. Кауфмана [37] є комплексним 

джерелом, що містить як текстовий матеріал, так і світлини з тих заходів, де 

відбувалася експозиція творчості В. Кауфмана протягом останніх десятиліть 

ХХ століття. Такими заходами, зокрема, є фестивалі й виставки у західній 

частині України (Львів та інші міста). Слід наголосити, що впродовж 2010-х 

років у зазначених виставках починають брати активну участь і вітчизняні 

митці. 

У радянський період представники художнього нонконформізму України 

не могли публікувати свої твори на батьківщині, тож ці праці стали надбанням 

зарубіжних видань і каталогів. Окремі збірки [194] об’єднують фотоматеріали 

творів представників неофіційного мистецтва з Одеси, які були представлені на 

виставці живопису-малюнків-скульптури (1979, Мюнхен, Лондон, Париж, Нью-

Йорк). У матеріалах видання науковець, який фахово досліджує мистецтво 

інсталяції, може знайти інноваційний підхід до витоків різних жанрів мистецтва 

постмодерністської спрямованості на території нашої країни у другій половині 

ХХ століття. Переходячи до власне українських джерел — альбомів виставок, 

де презентовані твори авторів інсталяцій, можна виокремити каталоги [63–65], 

що підсумовують вагомі явища у мистецькому житті певних регіонів України 

упродовж тривалого періоду. Каталог містить значне число робіт різних 

поколінь і стилів інсталяцій. Характерними рисами цих каталогів (як виду 

джерела) є відображення еклектики жанрів інсталяції з точки зору перспектив 

майбутніх творів. Серед останніх за часом (2016–2019 роки) видань варто 

відзначити «Український зріз» [176], де здійснено аналіз одноіменного 

українського мистецького проекту, в рамках якого у Вроцлаві (Польща) у 2016 

році проходили численні культурні заходи, зокрема художні виставки. 

Ілюстративний масив творів, представлений у каталозі, підсумовує й 
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систематизує відомості про ті інсталяції (у формі фотодокументів), які були 

представлені у рамках «Українського зрізу». Загальне число цих інсталяцій 

вітчизняних митців — 13.  

Схожа виставка — «Частини тіла» — відбулася у Львові. Її матеріали 

підсумовано в однойменному альбомі [191]. Це була, насамперед, виставка 

творів так званих «нових медіа», серед яких значне місце посідала 

відеоінсталяція, а також об’єкти і звук. У згаданому альбомі вміщено роботи не 

лише львівської, але й київської, вінницької, харківської та одеської шкіл 

інсталяції.  

Також у Львові щороку відбувається (під кураторством мистецького 

об’єднання «Дзиґа») міжнародний фестиваль художнього мистецтва за участі 

вітчизняних та європейських  художників (із Польщі, Німеччини, країн Балтії, 

Швеції, Ірландії тощо), які спеціалізуються на інсталяції у візуальному 

мистецтві. Аналіз опублікованих матеріалів цього фестивалю також є 

безперечно важливим для дослідника. 

Істотна складова джерельної бази цього дослідження формувалася під час 

інтерв’ю з митцями, в яких відбувається актуалізація різних аспектів історії та 

сучасності мистецтва інсталяції. Жанр інтерв’ю дозволяє здобути відомості, 

відсутні у фаховій літературі й популярних публікаціях, оскільки самі автори 

діляться досі невідомим фактологічним матеріалом. Крім того, аналіз цих 

мемуарних матеріалів дає унікальну нагоду «зазирнути» у періоди, які з тих чи 

інших причин є лакунами в історії мистецтва інсталяції. Наприклад, це може 

бути період з 1975 року і до здобуття Україною незалежності, оскільки тоді 

інсталяція належала не до офіційного, а до мистецтва нонконформістів. 

Матеріали інтерв’ю з вітчизняними талановитими митцями у сфері інсталяції 

було зібрано упродовж кількох років. Це дало змогу поглибити і розширити 

наявний фактологічний матеріал з тематики дисертаційного дослідження. У 

рамках цих та інших інтерв’ю митці зазначають, що одним із творчих джерел 

мистецтва інсталяції слід вважати мову тіла, оскільки наразі в умовах, коли 

формується постійна технічна відтворюваність мистецтва, значний обсяг 
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інформації користувач «зчитує» не лише з екрана, рекламного проспекту чи 

книги, а радше «сприймає» культуру «усім тілом». Саме тому настільки велику 

роль у сучасних інсталяціях відіграє мистецтво світлин. Водночас, зростає так 

звана «тривимірність» розуміння інсталяцій. Оскільки тіло бере участь в 

інсталяціях «у всій повноті», — таким же чином формується і сучасне фахове 

розуміння інсталяційних постановок. 

Важливим компонентом джерельної бази цього дослідження стала 

безпосередня участь авторки у виставках, де експонувалися інсталяції, в Україні 

й за кордоном. Ілюстративний матеріал (відео, аудіо) — широкий пласт 

фактичних відомостей про фестивалі й виставки у нашій країні, а також за 

кордоном (США, країни Євросоюзу, Норвегія, Туреччина, Ізраїль, Японія, 

Республіка Корея, Таїланд тощо). Якщо у цих виставках брали участь 

вітчизняні автори інсталяцій, то це особливо корисно, оскільки дозволяє 

комплексно порівняти українську та зарубіжні школи інсталяції, співставити 

різні національні засоби, стилі й техніки [102; 138; 170]. 

Електронні джерела об’єднують групу матеріалів, серед яких монографії, 

публікації, періодика, а також фотоілюстрації, присвячені тим чи іншим 

аспектам мистецтва постмодерну, до якого і належить інсталяція. Зокрема, 

джерелами, що відображають події як сучасного культурного розвитку, так і ті, 

що відбулися протягом останнього часу, слід вважати інтерв’ю з видатними 

представниками мистецтва інсталяції (зокрема, з В. Кауфманом тощо) [33]. У 

цих матеріалах викладено погляди В. Кауфмана на роль сучасного художника у 

постмодерних практиках мистецтва. При цьому здійснено докладний аналіз 

такої складної теми, як прояви впливів і зв’язків між суспільством і культурою, 

а також оцінка сприйняття сучасного мистецтва українським суспільством. 

Автор робить висновок, що соціум нашої країни, попри низку притаманних 

йому архаїчних поглядів, усе ж позитивно сприймає постмодерне мистецтво 

ХХІ століття. 

Говорячи про наукові джерела мистецтва інсталяції, слід також згадати 

про філософські роботи всесвітньовідомого ученого минулого століття  
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М. Гайдеґґера, який у своїй праці «Мистецтво й простір» (1969) здійснює 

переосмислення простору відповідно до нового розуміння мистецтва. 

М. Гайдеґґер був переконаний у тому, що як художник, так і філософ мають 

бути відповідальними за ті зміни, які відбуваються у соціумі. З огляду на це, 

радикальне мистецтво, зокрема інсталяційні практики, отримують поштовх до 

розвитку. Розглядаючи скульптуру за приклад сучасного мистецтва, 

М. Гайдеґґер вказував на тенденцію, яка означилася, до відмови від твору і від 

предмету мистецтва. Мистецтво інсталяції зародилося у рамках постмодерного 

дискурсу, оскільки для неї характерним є змішання стилів, сарказм, шокуючі 

елементи. Водночас так само інсталяційні постановки можуть розглядатися і 

через призму бачення метамодерних цінностей, які значною мірою нагадують 

класичні, «домодерні» (це показна щирість, культурні «коливання» між різними  

інтелектуальними й мистецькими епохами, повернення до вічних цінностей та 

ін.). Інсталяція (і ширше перфоманс) таким чином стають невід’ємною 

складовою сучасної психології, коли людина не в стані охопити і зрозуміти 

вельми динамічні зміни навколо неї, а тому змушена пристосовуватися до них. 

Можна стверджувати, що інсталяція, виражаючись термінологією 

метамодерністів, є спробою художньою мовою виразити ті культурні концепти 

і ідеї, «яким поки що немає назви». 

Аналіз джерел свідчить про те, що креативна сутність інсталяції полягає у 

наступному – окремі предмети, які першопочатково не могли вважатися 

творами мистецтва, у сукупності формують певний мистецький месидж, 

послання. Відповідно до наявної джерельної бази, інсталяція представляє собою 

форму концептуального мистецтва, специфічний жанр, в якому ідеї та впливи 

розглядаються як більш важливі за якість готового продукту або твору 

мистецтва. Відповідно до іншого розповсюдженого визначення, інсталяція 

представляє собою пов’язану із перфомансом окрему форму мистецтва із 

властивими їй засобами вираження й образності. Дотичність перфоманса до 

інсталяції виявляється у тому що він може стати як передумовою, так і 

наслідком інсталяції. Відповідним чином, це ж твердження може бути 
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трактовано і навпаки – стосовно відношення інсталяції до перфоманса. 

Інсталяційне мистецтво є одним з найбільш розповсюджених прикладів 

матеріального втілення культури постмодерну, оскільки у ньому зосереджена 

загальна тенденція до якісного розширення сенсу й якості мистецького твору. 

Фактично через інсталяцію автор передає по можливості не окрему думку, а 

цілу подію. 

У джерелах відображений сучасний тренд на формування нової мови, 

нових визначень мистецтва інсталяції й перфомансу. Зокрема, в останні роки 

отримали поширення такі поняття як перформативність шоденності, 

перформанс-арт, інсталяції у політиці тощо. Формат інтерактивності передбачає 

взаємодію між інсталяцією і глядачем, причому чим цікавішою є ця взаємодія 

тим успішнішою виявляється інсталяція. 

Отже, слід підсумувати, що у цілому розгляд джерельної бази дозволив 

встановити ряд сутнісних характеристик інсталяційних практик та їх ролі у 

культурно-мистецькому процесі сучасного періоду. Узагальнення й 

систематизація історико-культурологічного матеріалу відбувалися шляхом 

використання дедуктивного  індуктивного методів. Методи компаративного й 

ретроспективного аналізу використовувалися при співставленні різних за часом 

виникнення компонентів джерельної бази.  

Дослідження джерельної бази здійснювалося, виходячи із двох базових 

принципів аналізу історії культури: 

– принципу цілісності, який заснований на комплексному підході до 

аналізу певного явища в культурно-мистецькому та історичному контекстах. Це 

вивчення здійснюється настільки повно, наскільки його можна реалізувати у 

рамках неупередженого наукового пошуку; 

– принципу історизму, що ґрунтується на вивченні певного джерела 

стосовно мистецтва інсталяції у нерозривній єдності з певним історичним 

періодом, в який жив і творив автор відповідних інсталяцій. 

Виходячи із наявної джерельної бази, саме одночасному використанню як 

історичного, так і теоретичного напрямів дослідження власне підпорядкована і 
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структура даної дисертації. Перший напрям передбачає, так би мовити, 

«вертикальну» складову дослідного процесу – від зародження явища до 

сьогоднішнього його стану – в об’єктивному зрізі; другий – «горизонтальну» 

складову, яка міститься у проблемному полі предмету й об’єкту дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНСТАЛЯЦІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНО КОМУНІКАТИВНА ПРАКТИКА 

СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

 

 

 

2.1 Інсталяція як засіб нового мислення у мистецтві: теоретичний і 

термінологічний аспекти. Мистецтво інсталяції — це термін, який зазвичай 

використовують для опису творів мистецтва, розміщених у тривимірному 

внутрішньому просторі. Твір часто є прив’язаним до місця його демонстрації 

(site-specific) — призначений для того, щоб певним чином на архітектурному, 

концептуальному або соціальному рівні взіємодіяти, тимчасово чи постійно, з 

просторовим середовищем довкола нього. Це також створює високий рівень 

близькості між автором та глядачем, оскільки об’єкт присутній не як цінний 

предмет, який слід розглядати, а існує у загальному контексті середовища — 

будівлі, музею чи відведеної для нього кімнати. Художні твори мають на меті 

викликати настрій чи почуття і запросити глядача до взаємодії. Інсталяційний 

рух відмежовується від таких форм, як land art, intervention art, public art, проте 

вони часто перетинаються. Ідеї, що стоять за твором інсталяційного мистецтва, 

та відповіді, яких він вимагає, важливіші за його техніку виконання. Художники 

сприймають цей жанр як власний потенціал до перетворення світу мистецтва, 

дивуючи аудиторію та спонукаючи глядачів по-новому дивитися на звичні речі. 

Не зважаючи на численні дискусії з приводу конкретних інсталяцій і 

авторів, інсталяція як засіб нового мислення у мистецтві вимагає глибокого 

теоретичного підходу і чіткого визначення термінологічного аспекту даного 

мистецького явища. Робиться аспект на те, що не зважаючи на численні 

дискусії з приводу конкретних інсталяцій і авторів, які є їх творцями, питання 

теоретичні і термінологічні, стосовно даної тематики, залишаються не 

з’ясованими до кінця. Відкритою і малодослідженою залишається також 

проблема соціокультурного змісту інсталяцій.  
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Розуміння інсталяцій як окремого напрямку мистецтва наразі відкрите 

для інтерпретацій. Відомо, що багато дослідників ставили під сумнів 

виокремлення інсталяцій як жанру візуального мистецтва. На їх думку, 

інсталяція скоріше за все є не лише окремим жанром сучасного мистецтва, але 

й  незавершеним простором, що створений художниками, котрі прагнуть 

донести своє мистецтво безпосередньо до поціновувачів і нетерпимі до будь-

яких усталених форм.  

Синтез мистецтв безсумнівно характерний як для інсталяції, так і для 

перфомансу. Насамперед, йде мова про такі мистецькі сфери як живопис, 

скульптура, музика, театр, архітектура, література (поезія, проза). Крім того, до 

інсталяційних постановок можуть долучатися наратив, відео, фото тощо. 

Соціокультурний аспект інсталяції як виду сучасного мистецтва, 

визначаються ті важелі, за допомогою яких відбувається комунікація автора з 

реципієнтами посередництвом мистецтва інсталяції. По-перше, – інсталяція, як 

побудова з елементів побутування людського суспільства, за умовами задачі 

несе у собі соціальну обумовленість. Цілком реальні предмети, фактури, тіні 

набувають нових сенсів і звучать по-іншому. Інсталяція – це синтез мистецтв, 

де образотворчу складову абсолютно органічно доповнюють відео, музика 

тощо. Сучасною мовою інсталяція – це багатовимірний простір із 

симуляторами присутності. Врешті-решт, соціальний вимір інсталяції 

передбачає обов’язковий компонент взаємодії з глядачем: залучення його до 

своєрідної гри, яка полягає у дотику, зміні розташування предметів тощо. 

Інсталяція робить акцент на організацію замкнутого простору (хоча 

трапляються і інсталяції на відкритому повітрі). Замкнутий простір, на думку 

апологетів інсталяційного мистецтва, передбачає певну сценічність, що 

дозволяє краще реалізувати творчий задум.  

Чітке визначення сутності інсталяції як явища сучасного мистецтва 

передбачає відмінність його від дотичних різновидів: енвайронменту, ленд-

арту, відео-інсталяцій, паблік-арту. Не дивлячись на наявність спільних рис з 

ними, інсталяція є окремим трендом сучасного мистецтва. Широке значення 
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інсталяції також передбачає її трактування як «lіve art», що передбачає 

звертання до естетичних канонів візуально-пластичного мистецтва.  

Сьогодні в мистецтві фігурує поняття «contemprorary art». Звертаючись до 

визначення сучасного мистецтва слід трактувати його як систему художніх 

практик, що у загальних рисах були сформовані в другій половині минулого 

століття. Корінням сучасного мистецтва традиційно вважають культурні епохи 

модерну й постмодерну. При цьому зазначені витоки можна відстежити і у 

музейних установах, пов’язаних із сучасним мистецтвом (вони мають назву і 

Museums of Modern Art, тобто музеї мистецтва модерну, і Museums of 

Contemporary Art, себто музеї сучасного мистецтва).  

Термін «інсталяція» походить від латинського installlare, від in + stallum 

(stal-, stall-: сидяче місце, стояче місце). Установити щось — це поставити його 

на місце, розмістити об’єкт у попередньо заданих рамках, заповнити певний 

простір. Вивчення застосувань дієслова «встановити» демонструє різноманітні 

підходи та значення. Вперше його зафіксовано 1548 року. Цей термін згодом 

поширився на будь-яке розміщення людини чи об’єкта. Століття потому, коли 

інформаційна епоха різко змінила спосіб поширення інформації, інсталяція 

стала звичною діяльністю для всіх, хто має персональний комп’ютер. 

Вставлення нового набору коду в операційну систему комп’ютера тепер є 

звичним завданням. Сферу інсталяції у наш час глобального програмного 

забезпечення було демократизовано настільки, що термін застосовують щодо 

всього: від комп’ютерних програм до сантехніки. Коли завантаження з 

інтернету стало звичним методом отримання та оновлення програмного 

забезпечення, інсталяція вже не є банальним екранним ритуалом. Люди все ще 

керують зберіганням нових даних і перевіряють їх, але фізичні копії програм 

зникли, поступившись «хмарним» даним, які можна нескінченно дублювати. Це 

призводить до того, що кожна копія програмного забезпечення набуває рис 

симулякру, як описано Жілем Дельозом: «Більше не існує привілейованої точки 

зору, окрім об’єкта, спільного для всіх точок зору» [251]. Нині набагато більше 
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уваги приділяють «установці» як сутності, яка є самоцінним мистецьким 

твором. 

«Інсталяцію» як термін для означення конкретного виду мистецтва 

почали використовувати зовсім нещодавно. Його перше використання у 

мистецькому значенні було зафіксовано в «Оксфордському англійському 

словнику» 1969 року. Як зазначалося, інсталяцією є «…великий художній твір 

(особливо скульптура), спеціально створений або побудований для 

демонстрації в межах галереї, музею чи іншого простору; виставка таких робіт 

(об’єктів)» [247]. Однак інсталяцію не сприймали за окрему форму мистецтва 

аж до 1990-х років. Цей термін подавали як такий, що існував і раніше, але до 

середини ХХ століття його не вважали окремою категорією. Американський 

художник і теоретик мистецтва Аллан Капроу використовував термін 

«довкілля» у 1958 році для опису перетворених внутрішніх просторів; це 

пізніше співвідносилося з такими термінами, як «проектне мистецтво» та 

«тимчасове мистецтво». Головний теоретичний і практичний інтерес Капроу 

лежав у площині руйнації кордонів між мистецтвом і життям, а інсталяція і 

передбачає розрив.  

Дебати навколо співвідношення мистецтва та повсякденної соціально-

економічної реальності людей спонукали до трансформації інсталяційного 

мистецтва наприкінці 1970-х років. Масштабні виставки 1980-х відкрили шлях 

для сучасного поширення мистецтва інсталяції. Наприклад, інсталяція Сілду 

Мейреліша (Cildo Meireles) «Через» («Through», 1983–1989) була політизованим 

твором, який запрошував глядачів реально переміститися у лабіринт бар’єрів, 

розбитого скла та інших перешкод. Інсталяція мала бути критикою соціальних 

репресій, споживацтва та політичної цензури.  

Білл Віола був художником, який ретельно змінював середовища. Він 

використовував відеотехнології для вивчення елементарних людських 

переживань. Наприклад, для інсталяційної кімнати для Св. Іоанна Хрестителя 

(1983) Віола створив чорну кабінку з оглядовим вікном, через яку глядачі могли 

побачити невеликий кольоровий монітор, що стояв на дерев’яному столі поруч 
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із металевим глеком. Екран на задньому плані показував зображення засніженої 

гори, тим часом як голос тихо декламував вірші.  

Говорячи про умови формування інсталяції, слід вказати, що вона була 

створена шляхом поєднання авангардних технік першої половини ХХ століття і 

художніх цінностей модернізму. Мистецтво долучилося до формування поля 

суб’єктивності і сфери людських стосунків. Творець інсталяцій є не лише 

організатором форм, а радше творцем комунікацій. Водночас у процесі 

створення інсталяції відбувається виникнення нових форм, які  досить складно 

розподілити на жанри і види, оскільки інсталяція як мистецький феномен так 

само важко піддається класифікації. До 1990-х років активна участь глядачів 

була центральним питанням для художників інсталяції. Наприклад, Карстен 

Голлер і Розмарі Троккель створили «Дім для свиней і людей» (1997) — 

метафору соціального поділу — це був будинок, розділений навпіл однобічним 

дзеркальним склом. Люди займали одну сторону будинку, тоді як свині — 

другу, і дзеркало дозволяло людям бачити свиней, але не навпаки. Художниці 

вважали, що буквально занурюючи глядачів у концепцію, яку вони 

намагаються висловити, ті отримають вісцеральний (доглибний, тілесний), а не 

інтелектуальний досвід. 

Починаючи з 2000-х років у мистецтві інсталяції спостерігається 

тенденція до дедалі більшого застосування технологічних досягнень у роботах, 

що створюють ще відчутніший ефект занурення. Ці роботи з високим рівнем 

стимуляції використовують світло, датчики, комп’ютери тощо. Деякі 

художники проектують інсталяційні твори так, щоб вони відповідали на 

втручання учасників аудиторії. Наприклад, на «Заводі мозку» Моріса Бенауна 

(2016) твір перетворює емоції відвідувачів на візуальні дані через 3D-принтер, 

ініціюючи процес співтворення аудиторії і машини. Мозкові хвилі, виявлені у 

глядача, розглядаються як абстрактна пожива для інформування про 

матеріалізацію твердих предметів та скульптур. 

Перший відомий в історії мистецтва свідомий акт мистецького звернення 

до всіх почуттів та досвіду глядача одночасно здійснив Ріхард Вагнер у 1849 
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році. Натхненний давньогрецьким театром, він задумав Гесамткунстверк, або 

оперний твір для сцени. У твір було включено всі основні форми мистецтва: 

живопис, письмо, музику тощо. При розробці оперних творів, щоб керувати 

почуттями глядачів, Вагнер не залишив нічого непоміченого і неважливого: він 

розглядав архітектуру, атмосферу і навіть саму аудиторію, видозмінював їх 

задля досягнення стану загального художнього занурення. 

У «Мистецтві та об’єктності» Майкл Фрід стверджує, що між інсталяцією 

та театром існує паралель: обидва дають глядачеві видовище, занурення у 

сенсорний/наративний досвід, який його оточує, і підтримують певну 

самоідентичність глядача. Але на відміну від традиційного театрала, до 

мистецтва інсталяції звертається допитливий глядач, який, знаючи, що він 

перебуває у штучно створеному виставковому середовищі, має на меті 

дослідити новий всесвіт інсталяції зсередини. Художник і критик Ілля Кабаков 

згадує про це суттєве явище у вступі до своїх лекцій «Про інсталяцію». 

«[Людина] є одночасно і “жертвою”, і глядачем, який, з одного боку, оглядає та 

оцінює інсталяцію, а з іншого, стежить за тими асоціаціями, спогадами, які 

виникають у нього <…> його перемагає напружена атмосфера тотальної ілюзії» 

[238]. «Мистецтво інсталяції надає безпрецедентного значення включенню 

спостерігача до того, за чим він спостерігає. Очікування та соціальні звички, які 

глядач бере із собою у простір інсталяції, залишатимуться з ним під час входу, 

або підлягатимуть застосуванню чи запереченню після того, як він потрапить у 

нове середовище. <…>  Телебачення та відео пропонують захопливі враження, 

але їхній невпинний контроль над ритмом часу, що спливає, та розташуванням 

зображень перешкоджає особистому досвіду перегляду» [224]. Зрештою, єдине, 

в чому глядач може бути впевнений, переживаючи твір, — це його власні 

думки, спроектовані на площину створеного художником простору та часу. Все 

інше стало середовищем у руках художника.  

Із суб’єктивної точки зору глядача при сприйманні інсталяційного 

мистецтва центральне місце займає своєрідна зневага до традиційної 

платонічної теорії зображень. Фактично, вся інсталяція набуває рис симулякру, 
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або «неправильної» статуї: вона нехтує будь-якою ідеальною формою на 

користь оптимізації її прямого вигляду для спостерігача, вважає американський 

мистецтвознавець Стефан Кампф. Мистецтво інсталяції працює повністю в 

царині чуттєвого сприйняття, в повному сенсі «вбудовуючи» глядача в штучну 

систему із апеляцією до його суб’єктивного сприйняття як до своєї кінцевої 

мети. 

Ключові ідеї мистецтва інсталяції полягають у тому, що мистецтво 

інсталяції відстоює зміну фокусу від того, що візуально представляє мистецтво, 

до того, що воно передає. Художники інсталяції менш зосереджені на поданні 

глядачам естетично приємного об’єкта, оскільки вони залучають цього глядача 

до середовища чи набору систем власного створення. Налаштування 

суб’єктивного сприйняття глядача — це бажаний результат художника. Твори, 

що належать до цього руху, перегукуються з нашими власними людськими 

переживаннями — як і ми, вони існують всередині, і вони завжди апелюють до 

певного життєвого середовища. 

Оскільки інсталяційне мистецтво особливо складно збирати та продавати, 

цей рух протистоїть комодифікації мистецтва, таким чином опонуючи 

традиційним механізмам визначення вартості художніх творів. 

Спроби продажу інсталяцій порушують питання про процес демонтажу 

та перевстановлення робіт, які були задумані для певного місця, про те, чи може 

це зменшити чи змінити початкову ідею. Це також спровокувало діалог у 

мистецькій та музейній спільнотах щодо того, чи можна тимчасовий твір 

реконструювати чи продати під виглядом оригіналу, чи може бути відтворений 

непостійний твір «ad infinitum», щоб увічнити його існування. 

Художники інсталяції зайняті тим, щоб зробити мистецтво менш 

ізольованою концепцією — встановивши роботу поза галереями та музеями та 

використовуючи більш утилітарні компоненти, такі як знайдені предмети, 

промислові та побутові предмети, звичайні матеріали та технології населення. 

Тож інсталяційний рух безперечно розширив сферу того, що вважається 

художнім твором. 
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Теорія мистецтва арт-інсталяції описує цей художній жанр як створення 

тривимірних творів-об’єктів, призначених для перетворення сприйняття 

глядачем простору і конкретного об’єкта. Як правило, цей термін застосовують 

до інтер’єрних просторів, тоді як інші просторові інсталяції, розміщені за 

межами будівель, часто називають land art; однак межі між цими термінами 

нечіткі. Чиказька школа медійних теорій розглядає мистецьку інсталяцію як 

частину сучасного образотворчого мистецтва. Досліджуючи статус художньої 

форми інсталяції з огляду на її часом суперечливі характеристики, у науковому 

середовищі Європи і США донині точиться полеміка щодо того, чи є інсталяція 

жанром, чи окремим видом мистецтва. Багато хто стверджує, що інсталяцію 

навіть не можна вважати частиною мистецького світу.  

Під час зародження і становлення інсталяції як мистецтва художники та 

арт-критики не мали достатньої теоретичної бази та термінологічного 

визначення процесів, що відбувалися. Такі терміни, як «проектне мистецтво», 

«тимчасове мистецтво», «мистецтво об’єкта» та «навколишнє середовище» 

використовували для опису того, що ми сьогодні називаємо мистецькою 

інсталяцією. На початок ХХІ століття, коли належність інсталяції до світу 

мистецтва ні в кого не викликає сумнівів, чітко окреслилося основне 

призначення інсталяції, яке художник Ілля Кабаков означив словами: 

«Інсталяційне мистецтво змушує людей нервуватися сьогодні» [55]. Ця 

своєрідна «нервозність», тих, хто виступає за інсталяцію як повноцінний жанр 

образотворчого мистецтва, викликана розумінням основного принципу підходу 

до інсталяції «як всеосяжного виклику ортодоксальному мистецтву» [56]. 

Малюнок, живопис та скульптура ускладнюються загальними 

характеристиками, які стоять за інсталяційними проектами: специфікою 

простору, колажем, тривимірністю та потребою у взаємодії з аудиторією. 

Більшість західних дослідників погоджуються з тим, що мистецька 

інсталяція за формальним вирішенням — це, як правило, колаж, колекція медіа: 

живопис, скульптура, відео, малюнок, фотографія та навіть просто об’єкт чи 

перформанс. Насправді твори виконавського мистецтва та інсталяції часто 
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поєднуються [5]. Інсталяція як жанр нового мистецтва з новою філософією 

відкидає термінологію і поняття «ортодоксальних» художніх творів. Її 

теоретики відмовляються класифікувати в стандартних художніх жанрах 

(наприклад, живопис, скульптура, малюнок) об’єкти, образи та звуки, 

пропонуючи натомість нову категоризацію мистецької інсталяції, аби повністю 

змінити підходи до трактування світу мистецтва. 

Інсталяція переважно тривимірна. Як візуально-комунікативна практика, 

інсталяція — це створення середовища, підпорядкування простору та часу 

штучного ізольованого світу. Часто цей світ заперечує зовнішні щодо нього 

закони природи, гравітації, а часом і людської комунікації. Це простір 

безмежної фантазії автора. Художник інсталяції Ілля Кабаков описує 

інсталяцію як реорганізацію простору, в якій набір об’єктів «намагається 

охопити всі рівні світу» [55]. Таким чином, Кабаков стверджує, що об’єкти 

інсталяції прагнуть втрутитись у нашу реальність, змушують глядача на певний 

час відмовитися від звичного сприйняття художнього твору, розмиваючи таким 

чином кордони між мистецтвом і життям. 

Не менш важливою є специфіка простору. Вона полягає у вилученні 

художнього твору зі «звичного кадру сприйняття» — коли твір є нерухомими 

об’єктом (картина, скульптура), інтерактивно взаємодіяти з яким глядач не 

може.  Інсталяція створює власне середовище, вона є обмеженою фізичною 

рамкою (як картина), навіть ефемерною (варто згадати одну з її оригінальних 

назв, «тимчасове мистецтво»). Оскільки синтетичне середовище, розроблене 

інсталяцією, залежить від часу і простору, кожна аудиторія отримує свій досвід 

переживання, здавалося б, одного твору. Інсталяція може не рухатися, але вона 

постійно змінюється. Крім того, у втіленні своєї художньої мети інсталяція 

цілком залежить від навколишнього простору. Саме тому інсталяційні художні 

твори спершу називали «довколишнім середовищем». Статус простору 

надзвичайно важливий ще й тому, що усунення «звичного кадру сприйняття» 

прирівнюється до відмови від традиційних художніх творів, експонованих  у 

музеї. 
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Специфіка інсталяційного простору встановлює новий взаємозв’язок між 

твором мистецтва та аудиторією. Тут «нервозність», яку Кабаков приписує 

інсталяції, досягає абсолютно нових рівнів: «Потрапивши всередину інсталяції, 

[глядач] інколи відчуває цілковитий жах, розгубленість, дискомфорт і бажання 

вийти якнайшвидше» [66]. Цікаво, що ті, хто стикається з інсталяцією, часто 

неправильно визначають її роль як художнього засобу, що призводить «…до 

незрозумілої тривоги». 

Це можна пояснити багатьма причинами. По-перше, інсталяція прагне 

виглядати як легко впізнаваний, звичайний витвір мистецтва: це може бути 

набір побутових речей, поставлених за незрозумілою логікою, аби викликати 

дискомфорт. Інсталяційні практики часто супроводжуються елементами 

перформансу. Це надає інсталяції театральності, яку багато хто критикує як 

антитезу мистецтву. Роль аудиторії у мистецькій інсталяції життєво важлива. 

Сімдесяті та вісімдесяті роки минулого століття були суспільством видовища, 

тим часом як дев’яності, доба найбільшого розквіту інсталяції, знаменує 

суспільство взаємодії [103]. Таким чином, повне вираження інсталяції 

досягається лише тоді, коли аудиторія залучає оточення інсталяції, в тій мірі, в 

якій організм повинен фізично взаємодіяти або реагувати на твір. Наприклад, у 

творі «Звукосад» («Sonic Garden») Крістофера Джанні від дотику глядача твір 

співає в різних тональностях, спонукаючи аудиторію створювати власні 

мелодії. 

Глядацька аудиторія, яка фактично перебуває в інсталяційному творі, є 

частиною середовища. Іншими словами, «Авторство твору переходить від 

художника до глядача» [165]. «Це, звичайно, змінює спосіб сприйняття 

художніх творів взагалі, ще більше впливаючи на місце інсталяції як на 

художній жанр. 

Більш абстрактною, але так само важливою є концепція універсальності. 

Інсталяція прагне відтворити цілий світ, переосмислити простір, залучити 

публічну сферу та ускладнити поділ мистецтва та життя [235, с. 66]. Тож в 

інсталяціях з’являються і політичні підтексти. Вважається, що поява інсталяції 
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збігається із соціальними та мистецькими кризами, які визначили другу 

половину ХХ століття: втрати Америки у війні у В’єтнамі, розгортання 

феміністичного руху, бум фондового ринку вісімдесятих років та його 

подальший крах. Ці політичні зрушення стали основою для зміни формальної 

естетичної структури художнього твору: митці відмовляються від 

ортодоксальної концепції візуального представлення, від культивування ілюзії, 

відкидають музей як остаточний «пункт призначення» художнього твору. 

Інсталяція — це сучасна кульмінація відходу від звичайних творів мистецтва. 

Мистецтво інсталяції не виникало з певного колективного поштовху чи 

організованого наміру певних художників. Воно органічно походило із 

середовища концептуальних, театральних, сюжетних та часових задумів різних 

митців із різних рухів середини ХХ століття. Інсталяційне мистецтво вкорінене 

у творчості великих концептуальних художників. Марсель Дюшан був першим, 

хто помістив пісуар в «образотворче мистецтво» у всій його буквальній 

простоті. Проекти Дюшана, таким чином, стали попередниками жанру 

інсталяції, як і творчість авангардних дадаїстів, які були першими 

художниками-концептуалістами. Вони вирішили зосередитись на створенні 

робіт, що породжували питання, формували сенси, а не створювати естетично 

приємні об’єкти. Преставниками цього руху були німецький художник Курт 

Швіттерс із колажами, зробленими з комерційних предметів побуту, та Ель 

Лисицький з його «Картинами Пруна». Їхні твори були радикальним 

переосмисленням простору та матеріалу: мистецький твір став синтезом звуку, 

зору, дотику, нюху, простору, руху та часу. Поєднання з театралізованими 

ефектами, перформансом спричинило появу нових підходів до створення 

візуально-комунікативного середовища.  

Ранішу версію цієї інноваційної категорії мистецтва бачимо в 

експресіоністичних «середовищах» художників 1950-х і 1960-х років, таких як 

Аллан Капроу. Капроу як куратор перетворив простори галереї на предмети 

мистецтва, в яких глядач може бути поглинений простором. У своєму творі 

«Слова» (1961) Аллан Капроу встановив рулони паперу з написаними на них 
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довільними фразами, що супровожувалось відтворенням аудіозаписів.  Підхід 

модельєра Іва Кляйна, ще одного піонера інсталяційного кураторського руху, 

був набагато простішим. «Порожнеча» — твір Кляйна 1958 року — біла, 

абсолютно порожня кімната галереї. Він прагнув утвердити простір як гідний 

художньої уваги, торуючи таким чином шлях для інсталяційного мистецтва. 

Термін «мистецтво інсталяції» почали використовувати у 1970-х роках 

для опису творів, важливих до всього простору, який вони займали, та для 

опису процесу взаємодії глядачів із цими творами. Мистецтво вступило у час 

експериментів, коли межі між художніми дисциплінами розмивалися. 

Художники інсталяції все більше схилялися до нетрадиційних форм, які б 

залучали весь сенсорний досвід глядача. Наприклад, клаустрофобічні твори 

Брюса Наумана 1970-х років грали з дискомфортом глядачів і мали на меті 

змусити їх почуватися синхронізованими з оточенням. Поки відвідувачі 

проходили його коридорами та кімнатами, вони поринали в замкненість і 

покинутість. Для таких митців, як Віто Аккончі, викликати дискомфорт у 

глядачів також було засобом залучити їх у взаємодію з твором. У перформансі з 

рисами інсталяції «Грядка» (Seedbed, 1972) Віто Аккончі лежав під 

встановленою тимчасовою підлогою у галереї «Sonnabend», тоді як відвідувачі 

ходили у нього над головою. Митець і глядачі не бачили один одного, і 

складали враження один від одного тільки на основі звуків, без спілкування. 

Митець невербально, звуками передавав свої сексуальні фантазії і почуття щодо 

конкретного глядача, мастурбуючи при цьому.  

Розчаровані дедалі більшою комодифікацією світу мистецтва, у 1960-х 

роках художники почали робити інсталяції, створені лише для взаємозв’язку з 

певним простором. Таким чином, якщо вилучити твір із зазначеного простору, 

він втрачав своє значення. Чудовим прикладом цього є «Кімната Землі в Нью-

Йорку» Вальтера де Марії (1977) у фонді Dia Art Foundation. Цей твір — окрема 

кімната, наповнена ґрунтом — це були спроби де Марії «вивести природу 

всередину», привнести в кімнату те, що з неї зазвичай усувають. Енді 

Голдсворті також проводив схожі експерименти з природним матеріалом: 



 

 

72 

обмальовував цілі стіни галерей та інших архітектурних просторів брудом. Бруд 

висихав і тріскався, перетворюючись на окремі шматочки. Художник вважав, 

що спостереження глядача за тим, як шматки фізично змінюються і псуються, 

дозволяє йому спостерігати ерозію в режимі реального часу. Німецький 

художник Ебергард Бослет використовував будівельні майданчики для 

натхнення при роботі над своїми інсталяціями. Починаючи з 1985 року, він 

створив багато внутрішніх робіт із застосуванням промислових будівельних 

матеріалів — так звані «конструктивні органи», з яких художник формував 

новий простір. Кара Вокер відома тим, що кріпила чорні силуети 

афроамериканців прямо на стіни, створюючи своєрідні повідомлення, які не 

можна було видалити чи стерти, про всебічний расизм. 

Мистецтво інсталяції також перегукується з концептуальним мистецтвом, 

оскільки так само визнає пріритет ідей над технічними характеристиками твору. 

Однак концептуальне мистецтво більш знижене та мінімалістичне, тоді як 

мистецтво інсталяції часто є сміливішим. Деякі твори поєднують і інсталяцію, і 

концептуальне мистецтво, як, наприклад, праці Дженні Холцер (починаючи з 

1970-х років), в яких мисткиня висловила власні уявлення про настрій і почуття 

людини за допомогою текстових світлових проекцій та світлодіодних 

скульптурних вивісок на стінах багатьох громадських будівель. Її думки 

становлять одне ціле з довколишнім середовищем, запрошують відвідувачів 

напряму осягнути те, що відбувається в її мозку. Коли британський художник 

Демієн Герст хотів спонукати глядачів замислитись про глобальну залежність 

від фармацевтичних препаратів, він відтворив приміщення аптеки, стенди з 

ліками. Розміщення препаратів на полицях відповідало  тілу людини — засоби 

для голови заповнювали верхню полицю і так далі до нижньої полиці для недуг 

ніг. У 2010 році Ай Вейвей створив проект «Соняшникове насіння». Відвідувачі 

могли забрати одну з мільярда крихітних порцелянових насінин, розсипаних по 

підлозі галереї. Це було втіленням концептуальних роздумів мистця про 

геополітику, культурно-економічний обмін, глобалізацію.  
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Твори, що належать до інсталяційного мистецтва, зміщують фокус від 

мистецтва як предмета до мистецтва як об’єкта, що спонукає до діалогу. 

Займаючи простори в агресивній і провокативній манері, твір примушує 

глядачів до тісних взаємодій, тож перегляд інсталяційного мистецтва більше 

схожий на акт взаємодії, ніж на споглядання. Художник Олафур Еліассон 

постулює, що завжди намагається створити роботу, яка б спонукала глядача 

бути співтворцем спільної реальності. Китайський художник Чай Го-Цян 

реалізує це прагнення по-своєму. Заклавши порох на гігантських поверхнях або 

у спорудах, він потім проводить публічні вибухи, які не поступаються 

приголомшливим феєрверкам. Після того, як іскри згаснуть, чудові картини 

сажі залишаються для споглядання. Художниця Рейчел Вайтрід відома 

масштабними інсталяціями, які спонукають глядачів розглянути внутрішній 

простір. Мисткиня заповнила кімнату в лондонському музеї Тейт сотнями білих 

кубиків, викинутих порожніх коробок і контейнерів. Коли гості проходили повз 

них, вони замислювалися над усіма «привидами» внутрішніх просторів у 

власному житті. 

Деякі художники створюють середовища повного занурення, аби 

наблизити глядача до його власних емоцій і досвіду, повністю відмежованого 

від реальності. Ці твори стають схожими на атракціони парку розваг. 

Наприклад, кімната нескінченності (2016) Яйої Кусама — інсталяція всередині 

кімнати музею сучасного мистецтва Броад в Лос-Анжелесі, куди відвідувачі 

входять один за одним, щоб побути там наодинці. Чорна кімната, освітлена 

тисячами крихітних вогників, викликає відчуття перебування в космосі або десь 

поза межами цього світу. 

З появою нових медіа митці жанру інсталяції все частіше намагаються 

захопити почуття глядачів через запах, звук, перформанс та імерсивну 

відеореальність. Роботи художника Натеніела Стерна часто «працюють» у 

безпосередній взаємодії з глядачами: рухи частин тіла відвідувачів впливають 

на дії художнього твору. Наприклад, у творі «Гектор» («Hektor», 2001) мистець 

змусив гостей говорити слова, які проектували на екран.  
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Грандіозні проекти, які перетворюють громадські місця на простір для 

споглядання, вже давно належать царині інсталяційного мистецтва. Більшість 

великих художніх музеїв вдавалися до проведення масштабних акцій та 

інсталяцій. Масштабні твори зазвичай креативні і подабаються глядачам. Проте 

деякі мистецькі критики стверджують, що частина масштабних інсталяційних 

творів (особливо створені як трансформація публічного громадського простору) 

стали «надмірно посюдними і химерними», а увага публіки є непропорційною 

мистецькій вартості творів. Дійсно, відомі художники часто звертаються до 

виготовлення просторових масштабних інсталяцій, які впевнено захоплюють 

громадськість і сприяють популяризації художника. Крісто і Жанн-Клод, відомі 

масшабними роботами просто неба, у 1968 році заповнили п’ятдесят футів 

атріуму Інституту сучасного мистецтва у Філадельфії двоповерховою мастабою 

із 1240 бочок для нафти; відвідувачі заледве могли обійти таку споруду. Деякі з 

найвідоміших творів Аніша Капура також є такими масштабними інсталяціями, 

зокрема його величезні скульптурні інсталяції в будівлях, які (часто агресивно) 

захоплюють значну площу, кімнати і навіть поверхи. 

Деякі інсталяції намагаються налаштувати наше сприйняття простору, 

перетворюючи середовище довкола нас. Наприклад, відомий художник Джеймс 

Террелл працює з архітектурою, світлом і тінню. У роботі «Дихаюче світло» 

(2013) для Музею мистецтв графства Лос-Анджелес він перетворив кімнату, 

розмістивши світлодіоди так, щоб глядач відчував себе всередині всесвіту. У 

проекті «Погода» (2003) данський скульптор і теоретик мистецтва Олафур 

Еліассон, використовуючи одночастотні вогні, створив ілюзію сходу сонця і 

туману всередині одного із залів Тейт Модерн, спонукаючи глядачів перенести 

своє сприйняття зовнішнього простору, відкритого до впливу погоди, 

всередину приміщення. Художник також часто застосовує експансію своїх 

інсталяцій в існуюче середовище, активно використовуючи дзеркала, світло і 

тінь. Американський художник Річард Серра відомий масивними металевими 

скульптурними формами, які перекручують, змінюють звукові хвилі та 

сприйняття внутрішнього простору у глядача, викликають відчуття рівноваги, 
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коли той потрапляє всередину твору. Ці типи мистецьких інсталяцій неначе 

переносять аудиторію в інші виміри, спонукають до роздумів про існування — 

фізичне, ефірне та/або духовне. 

Сучасні художники використовують інсталяційне мистецтво як засіб 

візуально-комунікативних практик творення мистецького середовища. З 

появою революційних технологій та поширення інструментарію цифрових 

мистецтв можна стверджувати, що художники лише починають розуміти 

можливості мистецтва інсталяції. Останнім часом художники інсталяції 

звертаються до роботи, яка занурює глядачів у віртуальну реальність. 

Наприклад, «Привид» Даніеля Стегмана Мангрена (2015) переносить глядачів 

до бразильського дощового лісу. Хоча нові технології ще тільки поширюються, 

багато хто вважає, що вони стануть одним із головних напрямів сучасного 

мистецтва майбутнього. 

Отже, глядач змушений сформувати зовсім інше ставлення до 

художнього твору — і співвідношення його індивідуального чуттєвого досвіду 

та середовища, в якому він перебуває (твір інсталяції) є у цьому контексті 

надзвичайно важливим. Замість звичного глядацького сприйняття (скажімо, 

картини в інсталяції), між картиною та її спостерігачем встановлюється 

інтерактивний зв’язок. Відбувається залучення глядача до художнього твору, 

злиття реальності та життя. І апогей цього — мистецька інсталяція. Художник 

інсталяції Алан Капроу стверджує, що життя саме по собі стає мистецтвом. 

Інсталяція розмиває ці межі, усуваючи одвічну суперечку між мистецтвом і 

життям. Сучасний американський мистецтвознавець та критик Е. Грінберг 

вважає, що площина мистецького середовища визначає формат твору. Інша 

дослідниця, Розалінд Краусс, у своєму нарисі «Подорож до Північного моря» 

показує, що технологічний прогрес мистецтва, фотографії, кіно дозволив 

відтворювати твори мистецтва в іншому просторі. «У такому жанрі, як 

інсталяція, художній твір протистоїть інституту, рамкам, середовищу» [238, с. 

33], не підпадаючи під категорії, які раніше визначали художній твір, 

розхитуючи підвалини мистецької ортодоксальності. Оскільки інсталяція часто 
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є колажем, вона включає декілька технік, а також відкидає середовище музею 

як однозначну і необхідну установу, що визначає мистецтво.  

Мистецька інсталяція є специфічною для будь-якого простору та вимагає 

кінестетичної участі аудиторії — це пов’язує її з мінімалістичною скульптурою. 

Критик Майкл Фрід вважає, що поєднання образотворчого мистецтва і театру 

цілком антагоністичне: «Мистецтво вироджується, коли воно наближається до 

театру» [229, с. 20]. Ця сентенція будується на тому, що мистецтво залежить від 

досвіду глядача, який сприймає твір, а інсталяція — це інсценізована та 

публічна подія, вона за своєю суттю театральна, і, таким чином, відкрита для 

критики. Однак, якщо театр, визнаючи важливу роль глядачів, все ж 

здебільшого зводить її до простої присутності на виставі, причому взаємодія є 

обмеженою (плескати в долоні, сміятися, плакати, зітхати, обурюватися), з 

інсталяцією ситуація складніша. Аби вповні сприйняти інсталяцію, глядачі 

можуть взаємодіяти з нею, долучаючись до процесу співтворення. Потрапивши 

всередину інсталяції, людина одразу входить до її синтетичного середовища, 

стає частиною твору. І це відбувається за умови, що ані художники, ані глядачі 

не є акторами. «Художник, як правило, не виступає перед аудиторією, це радше 

відкрита взаємодія з потенціалом реального, життєва ситуація, яка визначає 

досвід глядача» [229]. Театральність, яку ми бачимо у постановці, є 

проблематичною; коли театр зливається з образотворчим мистецтвом, це 

призводить, на думку Фріда, до виродження останнього, оскільки стосунки між 

твором і глядачем переосмислюються. Водночас, інсталяція приймає та 

перетворює світ театру.  

Тож бачимо, що інсталяція заперечує будь-яку категоризацію, що ще 

більше ускладнює її статус і як форми, і як жанру чи стилю мистецтва. Таким 

чином, досвід інсталяції створює цікавий парадокс. Хоча мистецька інсталяція 

використовує кілька прийомів образотворчого мистецтва, що стоять за 

художніми стилями та жанрами, вона змінює та формує інші підходи та 

критерії оцінки. Інсталяція виглядає як середовище тривимірного мистецтва — 

новий, штучний мистецький простір, ствоений художниками. Американська 
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дослідниця Наталі Годнетт переконує, що хоч би як дискусійно і суперечливо 

це звучало, сприяє прогресу та трансформації сучасного світу мистецтва. 

Дедалі більше художників-постмодерністів звертаються до мистецтва 

інсталяції — відносно нового жанру, який передбачає конфігурацію або 

«встановлення» предметів у просторі, незалежно від того, музей це, галерея, 

закинутий завод, вулиця чи склад.  

Оскільки інсталяція зазвичай дозволяє глядачеві входити та переміщатися 

по облаштованому художником простору та/або взаємодіяти з деякими його 

елементами, вона пропонує зовсім інший підхід, ніж твір традиційного 

живопису чи скульптури. Крім того, інсталяція може залучати декілька органів 

чуттів глядача (дотик, звук, запах, візуальність). На гнучке й тривимірне 

мистецтво інсталяції останні роки активно впливають розробки в IT-

технологіях.  

Таким чином, слід розуміти, що інсталяція — це насамперед форма 

концептуального мистецтва. Тобто жанр, у якому «ідеї» та «вплив» на глядача 

вважаються домінантами, важливішими за якість готового «продукту» чи 

«твору мистецтва». При цьому істотною рисою інсталяції є її підкреслено 

тимчасовий характер. Якщо твір інсталяції не сфотографувати чи не 

зафіксувати якимось чином, доказів його існування не буде. Так само, якщо 

його перемістити в інший простір — він набуде інших сенсів. Якщо 

традиційний витвір мистецтва уможливлює оцінку майстерності художника, то 

інсталяція дозволяє чуттєво пережити «твори мистецтва» і, можливо, навіть 

переосмислити ставлення до твору та цінностей, які він транслює. 

Як і у всіх інших формах концептуального мистецтва, художники-

інсталятори більше переймаються реалізацією концепту, ніж матеріалом для 

його втілення. Однак, на відміну від «чистого» концептуального мистецтва, яке 

переживається у свідомості тих, хто його споглядає, сприйняття мистецтва 

інсталяції більш визначене фізичною взаємодією з об’єктом і прив’язане до 

певного простору. Концептуальне та інсталяційне мистецтво — це два 

найпопулярніші приклади мистецтва постмодернізму, які ілюструють його 
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загальну тенденцію до розширеного визначення мистецтва. І інсталяція, і 

концептуальне мистецтво представлені у багатьох найкращих світових галереях 

сучасного мистецтва. 

Таким чином, інсталяція як засіб нового мислення у мистецтві вимагає 

глибокого теоретичного підходу і чіткого визначення термінології. Утім, 

теоретичні і термінологічні питання залишаються не з’ясованими до кінця. 

Відкритою і малодослідженою залишається також проблема соціокультурного 

змісту інсталяцій.  

Розуміння інсталяцій як окремого напряму мистецтва наразі відкрите для 

інтерпретацій. Відомо, що багато дослідників ставили під сумнів виокремлення 

інсталяцій як жанру візуального мистецтва. На їхню думку, інсталяція є не 

лише окремим жанром сучасного мистецтва, але й незавершеним простором, 

що створений художниками, які прагнуть донести своє мистецтво 

безпосередньо до поціновувачів і відкидають будь-які усталені форми.  

Синтез мистецтв, безумовно, характерний як для інсталяції, так і для 

перформансу. Насамперед, ідеться про такі мистецькі сфери, як живопис, 

скульптура, музика, театр, архітектура, література (поезія, проза). Крім того, до 

інсталяційних постановок можуть входити нарація, відео, фото тощо. 

Театралізація інсталяцій є ще однією тенденцією на межі минулого й 

нинішнього століть. Водночас цей тренд передбачає не безпосереднє 

використання художньої мови театру в інсталяціях, а радше залучення 

театральних і танцювальних форм пошуку нових засобів виразності. З огляду на 

це виникає явище театрального/танцювального перформансу. Водночас 

естетика і дух класичного театру далекі від сучасних інсталяцій, оскільки театр 

передбачає чіткий поділ сцени і глядача, а інсталяція — повну відсутність цього 

поділу. 

Чітке визначення сутності інсталяції як явища сучасного мистецтва мало 

би вказувати на його відмінність від дотичних різновидів: енвайронменту, ленд-

арту, відеоінсталяцій, паблік-арту. Незважаючи на наявність спільних рис із 

ними, інсталяція є окремим трендом сучасного мистецтва. Широке значення 
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інсталяції також передбачає її трактування як «lіve art», коли відбувається 

звернення до естетичних канонів візуально-пластичного мистецтва.  

Сьогодні в мистецтві фігурує поняття «contemprorary art». Звертаючись до 

визначення сучасного мистецтва, слід трактувати його як систему художніх 

практик, що у загальних рисах були сформовані в другій половині минулого 

століття. Корінням сучасного мистецтва традиційно вважають культурні епохи 

модерну й постмодерну. При цьому зазначені витоки можна відстежити і у 

музейних установах, пов’язаних із сучасним мистецтвом (їх називають і 

Museums of Modern Art, тобто музеї мистецтва модерну, і Museums of 

Contemporary Art — музеї сучасного мистецтва).  

Епохою, коли сформувалося ядро сучасного мистецтва, слід вважати 

1960-ті — 1970-ті роки. Саме у цей час постають ті елементи, які відрізняють 

сучасне мистецтво від попередньої культурної доби, тобто модерну. У багатьох 

творчих роботах того часу з’являються альтернативні до модернізму творчі 

канони і принципи, втілені у нових образах, нових матеріалах і виражальних 

засобах. Саме у цей час постають різні формати дематеріалізації об’єкта, тобто 

хеппенінги й перформанси. При цьому чимало митців (здебільшого пов’язаних 

із французькою школою) почали іменувати сучасне мистецтво мистецтвом 

постмодерну [232, с. 150]. 

На межі 1960-х — 1970-х років минулого століття трендами розвитку 

сучасного мистецтва стають концептуалізм і мінімалізм. Надалі тенденції 

змінювалися і на перший план висунулися певні суспільні рухи, зокрема етно-

національні течії, рух за права жінок тощо. Таким чином відбувалося зміщення 

сучасного арт-мистецтва до більшої соціалізації. Власне, пік активності 

фемінізму в мистецтві припадав орієнтовно на 1970-ті роки, а національні рухи 

більшою мірою проявлялися упродовж 1980-х. 

Утома від мінімалізму та естетичних канонів концептуального мистецтва 

на межі 1970-х — 1980-х формує запит на фігуративність, зображальність та гру 

кольором. Це супроводжується появою і розквітом рухів на кшталт «Нових 

диких», які використовують численні образи масової культури (нео-поп, іст-
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вілідж, кемпізм). Згодом (1990-ті роки) відбувається посилена технологізація 

сучасного мистецтва, що пов’язано із поширенням все більш досконалих 

технологій фотографії, комп’ютерної техніки і, зрештою, Інтернету. 

На межу 1990-х — 2000-х припадає нова хвиля розчарування у панівних 

на той час мистецьких установках, що супроводжується зростанням запиту на 

нові художні практики. Сучасні арт-системи поширюються до такої міри, що 

виникають спроби вважати їх певним квазі-інструментом влади 

«постдемократичного» суспільства. Утім, це лише оціночні погляди, оскільки 

мистецтво і суспільно-політичне життя все ж існують окремо (хоча не 

виключеними є й окремі поєднання й гібридні форми). 

Вартим уваги є й питання людського болю в мистецтві інсталяцій. 

Оскільки інсталяції виходять за межі повсякденного життя, деякі дослідники 

стверджують, що інсталяції є «першим здавленим культурою лементом й 

жестом», «першоранами», «першоболем» тощо. Розкриваючи цю тему далі, 

можна упевнено стверджувати, що інсталяцію можна розглядати як своєрідну 

архаїзацію культури, повернення до її первісних начал, перехід до сакральних 

просторових і часових форм. До цього додаються і специфічні прориви 

свідомості первісної людини через пласт цивілізації й виховання, які відомі у 

сучасній масовій психології. 

Прикладом естетизації больових переживань в інсталяції стали акції 

«боді-арт» Джини Пейн у Парижі (межа 1960-х — 1970-х років). Мисткиня 

використовувала своє тіло як своєрідний «топос» мистецтва, завдаючи собі ран 

і демонструючи це на камеру перед глядачами. Йшлося про здатність людини 

витримувати фізичні страждання й біль. 

Упродовж 2000-х років відбувається зацікавлення митців тими 

можливостями, які «пропонує» сучасному мистецтву дизайн. Тож у багатьох 

випадках мистецькі твори стають подібними до товару.  

Сьогодні сontemporary art надає перевагу теперішньому над майбутнім і 

минулим. В економічному, соціальному та культурному аспектах остання 

чверть ХХ — початок ХХІ століття були періодом наростання змін і 
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бурхливого розвитку. Здобуття незалежності, демократизація та оновлення 

суспільства, кардинальні перетворення в гуманітарній політиці нашої держави 

дали змогу митцям вийти за межі соцреалізму, розширили тематичні й стильові 

горизонти мистецтва, зорієнтувавши його на західноєвропейський модерн.  

Інсталяція є невід’ємною частиною сучасного візуального мистецтва 

України. Виникнення й розвиток інсталяції пов’язаний як із підвищенням рівня 

особистої виконавської майстерності художників, так і зі збагаченням і 

урізноманітненням національного культурного середовища. Робота митців, які 

творять у жанрі інсталяції, також неможлива без глибокого філософського 

осмислення проблем минулого, сьогодення і майбутнього.  

Власне, це і стало можливим наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття, 

коли українські мистці почали звертатися до інсталяції, оскільки саме вона 

найбільшою мірою відповідала не лише їхнім особистим естетичним запитам, 

але й духу епохи, в рамках якої відбувається духовне вираження індивідуальних 

почуттів і майстерності художника. 

Саме інсталяція перетворюється на ключовий фактор розвитку різних 

сфер культури, таким чином відіграючи помітну роль у розбудові національної 

культури. Саме інсталяція у сучасному мистецтві допомагає сфокусуватися і 

донести ідею та усвідомлення глобальних проблем прихильникам різних жанрів 

мистецтва, глядачам різних вікових категорій і соціальних груп.  

Як уже зазначалося, у рамках інсталяційних практик і технік відбувається 

використання тривимірних об’єктів, що мають на меті зміну розуміння 

простору людиною.  

Простір інсталяції може включати різні типи речей та зображень, які 

циркулють у нашій цивілізації: картини, малюнки, фотографії, тексти, відео, 

кінофільми, магнітофонні записи, віртуальну реальність, Інтернет тощо. Вже 

зазначалося, що місцями презентації інсталяцій бувають міжнародні виставки й 

бієнале (Венеція, Кассель тощо). 

Перші інсталяції мало чим відрізнялися від інших мистецьких об’єктів. 

«Батьки інсталяції» — Марсель Дюшан, Йозеф Бойс, Роберт Раушенберг, 
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Лючіо Фонтана, Гюнтер Юккер та інші ще у 1960-х — 1980-х роках розробили 

певні канони і навіть створили «теорію інсталяцій», згідно з якою кожна річ 

може бути мистецьким твором, якщо її помістити у певне середовище і 

оформити відповідно до авторського концепту. При цьому розвиток мистецтва 

інсталяції у цей час пов’язаний з іменами таких видатних майстрів, які наразі 

вже стали класиками — серед них Р. Вітереад, Я. Кусама тощо. У багатьох 

дослідженнях інсталяції пов’язуються з мистецтвом перформансу або взагалі 

розглядаються як його структурна частина.  

Рік за роком глядачів вражають винахідливі і творчі мистецькі інсталяції, 

що з’являються в музеях, на вулицях та у природних ландшафтах по всьому 

світі. Це можуть бути скульптурні твори, об’єкти та проекції. Інсталяційні 

проекти грають із простором, щоб кинути виклик нашому традиційному 

сприйняттю мистецтва. В останні роки було створено чимало красивих, 

резонансних і потужних інсталяцій. 2014 рік став для мистецького світу ще 

одним зразком «інсталяційного мистецького буму». Художники з усього світу 

ввели глядача у незбагненний світ своїх найкращих, найзахопливіших робіт. 

Найбільш знаковою і масштабною, безперечно, стала інсталяція з 888246 

керамічних маків довкола лондонського Тауеру. Однак якщо роботи 2015 року 

свідчать про тенденцію до сліпучого, калейдоскопічного кольору, то інсталяції 

2016 року є дещо більш еклектичними та концептуальними, зосередженими на 

естетиці та пошуку її унікальних градацій. 

Наразі існує проблема із класифікацією жанрів інсталяції як виду 

мистецтва, що пов’язана із апелюванням різних видів інсталяцій не до форми 

втілення мистецтва, а до його концепту і проблематики. З огляду на це розподіл 

інсталяцій на окремі різновиди й практики не може бути остаточним, оскільки 

на перетині різних форм виникали нові види — зрештою їхня кількість і 

динаміка появи перевищила можливості до класифікації. 

Загалом можна стверджувати, що за допомогою інсталяційних практик 

здійснюється своєрідне «розхитування зсередини» системи мистецтва. 

Інсталяцію неможливо вписати у рамки жанру, оскільки у ній відсутні певні 
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чіткі установки щодо тематики. Загалом суть інсталяції полягає в процесі і 

практиці її інтерпретації. 

 

2.2 Світові інсталяційні практики та їхній вплив на розвиток 

інсталяцій на українському ґрунті. Звертаючись до питання світового досвіду 

організації інсталяційних проектів, слід зазначити, що інсталяція як одна з 

провідних форм існування сучасного мистецтва зазнає докорінних 

трансформацій, стаючи своєрідним візуальним рупором соціального та 

культурного життя суспільства. За кордоном суспільний попит породжує 

тенденцію до створення інтерактивних інсталяцій з активним використанням 

великих просторів та новітніх технічних пристроїв. Тим часом, соціокультурна 

ситуація в Україні не сприяє таким рішенням, тому форми інсталяцій більш 

традиційні. 

Сучасне мистецтво постійно розширює ареал своїх впливів на 

середовище людського існування, пропонуючи нові види взаємодії мистецького 

твору та простору. Євроінтеграційні процеси відкривають для українських 

митців нові можливості співпраці на міжнародному рівні. Система 

міжнародних відносин у культурній сфері розширює горизонти і надає поштовх 

до реалізації новітніх стратегічних напрямів, створюючи таким чином 

ситуацію, яка зумовлює нові правила гри на мистецькому полі. Ця ситуація, в 

основі якої лежать невідворотні глобалізаційні процеси, породжує нові виклики 

і спричиняє активізацію національних мистецьких форм, у яких акумулюється 

потенціал адекватного реагування на нові виклики часу. Особливе місце у 

цьому належить інсталяції, для якої, як і для концептуального мистецтва, 

концепт твору є важливішим за форму вираження. Тож вивчення, осмислення 

та адаптація європейського досвіду мистецької інсталяції, який стає більш 

доступним завдяки євроінтеграції, може суттєво збагатити реалії сучасного 

мистецького життя в Україні. 

Сучасне мистецтво має іншу природу і завдання, ніж мистецтво 

традиційне, акумулюючи в собі спектр проблем, які неможливо розв’язати 
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іншими способами впливу на глядача. В цьому контексті особливої гостроти 

набуває питання соціокультурної функції мистецтва. Куратор і 

мистецтвознавець Борис Гройс із цього приводу зазначав: «Художні простори 

не мають використовуватися для поширення офіційної пропаганди, яка і так 

може бути почутою. Політичне значення мистецтва полягає передусім у тому, 

що воно дає змогу сформувати та продемонструвати позиції, які не мають 

шансу бути висвітленими у засобах масової інформації. Афірмативне (тобто 

стверджуюче) мистецтво, яке повторює те, що можна побачити і почути і без 

його присутності, просто не має сенсу» [54, с. 46].  

На зламі XІX–XX століть розвиток науки та техніки, зміни соціальних 

умов та трансформації суспільної свідомості підірвали вироблені попередньою 

історією естетичні норми і художні принципи. Починається формування 

«іншого» візуального мистецтва — мистецької арт-практики новітнього часу. 

На початку ХХ століття з-поміж принципово нових концепцій та практик 

художнього формоутворення, багато в чому відмінних від колишніх 

академічних традицій і канонів, виникає інсталяція, яка стала надбанням 

світової художньої культури.  

Необхідно розглянути процес зародження та початковий етап розвитку 

інсталяції як тренду сучасного візуального мистецтва. У цьому контексті слід 

висвітлити та проаналізувати творчість найбільш яскравих представників цього 

напряму першої третини ХХ століття, узагальнити їхні творчі пошуки та 

оцінити внесок провідних митців у становлення інсталяції як своєрідної 

мистецької форми. 

Розуміння інсталяції безпосередньо пов’язане із дієсловом install, що в 

перекладі з англійської означає «встановлення, розміщення, монтування». 

Таким чином, це дієслово допомагає розуміти техніку створення інсталяцій: в 

основі інсталяції лежить композиція, розміщена у просторі, що складається 

(зібрана) із готових або спеціально виготовлених матеріалів і форм. За вже 

готові компоненти інсталяції можуть правити промислові прилади чи 

конструкції, природні об’єкти, предмети домашнього вжитку, фрагменти 
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візуальних даних або навіть певний текст. Інсталяція формує оточення, яке 

фахівці називають терміном англійського походження «енвайронмент». В 

енвайронменті формуються нетрадиційні рішення, які забезпечують створення 

багатовимірного смислового поля [50, с. 65].  

Інсталяція як складне і комплексне явище сучасного мистецтва вкорінена 

у постімпресіонізмі та авангарді кінця ХІХ — початку ХХ століття. У чому суть 

радикального перевороту у поглядах на мистецтво, що відбувся у цей час? Річ у 

тім, що починаючи з епохи Ренесансу, візуальне мистецтво намагалося 

відтворити реальність, якомога точніше повторити її. Тобто протягом декількох 

століть реалізм був звичною нормою. І найкращим мистецьким продуктом 

вважався той, де реальність зображувалася найбільш адекватно. Однак 

наприкінці ХІХ століття критерії змінилися, оскільки художники-

постімпресіоністи почали малювати не так реальність, як те, що відчували, що 

було в них на серці, в підсвідомості. Тобто відтворювати не так реальну 

дійсність, як свої враження від неї. 

Надалі принцип зображення реальності своєю творчістю порушили вже 

кубісти та інші авангардисти. Кубізм, елементи якого були сформовані ще у 

першій половині ХХ століття, пропонує глядачеві світ, яким його мислить 

художник. Ключовим при цьому є саме художнє мислення, а не бачення світу. 

Відбувалася трансформація естетичного сприйняття світу, поступове 

розширення мистецтвом своїх територій на тлі стрімких соціокультурних 

перетворень.  

Художником, який переходить до радикального авангардистського 

пошуку та задає новий напрям мистецької самореалізації стає Марсель Дюшан. 

Незвичними є його картини, передусім «Оголена, що спускається по сходах». 

Роль М. Дюшана при цьому полягає у тому, що він намагається демонстративно 

відокремитися від статусу професіонального художника й живописця, 

натомість позиціонує себе у статусі інноватора від мистецтва, який запровадив 

так званий метод «готових речей». Суть останнього полягає у тому, що певні 
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речі об’єднуються у художній твір лише по волі і за підписом автора, а контекст 

виставки чи музею при цьому — значною мірою допоміжний.  

Точкою повороту до нового мистецтва, до нового світовідчуття 

мистецтвознавці вважають 1913 рік. У той час у паризькій студії Дюшан 

виставив дивний об’єкт: кухонний стілець із фіксованим колесом велосипеда 

(«Велосипедне колесо», 1913). Це колесо відкрило новий шлях в історії 

мистецтва, адже Дюшан заявив, що твором мистецтва не повинні бути 

зображення, фреска, скульптура або графіка. Належність до світу мистецтва 

визначається тим, що художник вибирає щось, виокремлює та називає цей 

об’єкт. Далі Дюшан виставляє зібрану з підручних матеріалів «Сушарку для 

пляшок».  

У наступні роки Дюшан послідовно доповнює свій каталог новими 

творами. Особливий скандал викликав виставлений у 1917 році пісуар. Цей твір 

автор назвав «Фонтан». М. Дюшан у «пісуарі-фонтані» заперечував всі традиції 

мистецтва як такі. У Дюшана та його послідовників твір втратив естетичну 

цінність. Натомість ваги набувала концепція, відірвана від матеріального агента 

інформації. Вимір «прекрасне/потворне» було скасовано та залишено в архіві 

історії мистецтв [80, с. 75].  

Геніальним цей артефакт вважають саме за граничну простоту 

постановки питання. Пісуар не зазнав якихось концептуальних змін. Автор його 

тільки підписав, перевернув і переназвав. Фактично, вперше рефлексія 

художника торкнулася, здавалося б, такої непорушної істини: предмет 

мистецтва — це те, що зроблено художником власноруч, а не готовий об’єкт. 

Виставивши пісуар, Дюшан зробив таким чином абсолютно нульовий творчий 

акт: у цьому творі немає нічого, зробленого руками художника. Мистецтво в 

особі Дюшана неначе саме ставить собі запитання: «А якщо я взагалі не буду 

міняти матерію, візьму готову форму — це буде мистецтвом?». 

Таким чином, заслуга Дюшана в тому, що він поставив під сумнів раніше 

очевидні речі: що твір має бути виготовлений художником; що кінцевий 

продукт творчості — це, власне, той матеріальний об’єкт, який зробив 
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художник. Разом із пісуаром Дюшан фактично висунув ідею, що художній акт 

— це не картина чи інший твір, а ті складні інтелектуальні та душевні процеси 

художника, які передують творенню. Розширення розуміння меж мистецтва 

через спростування старих та очевидних істин — ось у чому геніальність М. 

Дюшана [91, с. 79].  

Дюшан довів міметичну функцію — те, що становило найвищу цінність 

колишнього мистецтва — до логічного кінця, до повного абсурду. Дійсно, ніяка 

мальовнича копія не може показати предмет краще і реалістичніше, ніж це 

робить сам предмет. 

Межа між мистецтвом і немистецтвом була багато в чому розмита. 

Дюшан довів, що мистецтво — це, по суті, контекст. Що естетичні закони 

відносні, їх визначають зовнішні щодо арт-об’єктів правила гри, які самі 

художники, арт-критики, галеристи тощо встановлюють майже довільно. 

Із виникненням дадаїстського руху, метою якого було максимальне 

спрощення предметної мови мистецтва, Дюшан зближується зі своїми ідейними 

однодумцями. Декларування дадаїстами тотального нігілізму було де-факто 

спровоковано буремними подіями Першої світової війни з її трагізмом і 

багатомільйонними жертвами. Дадаїсти розуміли, що, серед іншого, війну 

спричинили певні суспільні настрої, певні ідеї, що домінували у соціумі, і тому 

дадаїсти виступали з позицій повного заперечення таких настроїв. Мова 

глузування дадаїстів була відповіддю на виклик цивілізації, яка оспівувала 

війну, насильство і жорстокість.  

Ще один удар по класичному мистецтву Дюшан завдав 1919 року. На 

дешевій пофарбованій репродукції Мони Лізи він домалював вуса і бороду, і 

підписав «L.H.O.O.Q». Якщо швидко читати назву французькою мовою, то 

зміст її дещо непристойний: «у мене гаряча дупа»… Дюшан зазначив, що його 

твір кращий та сучасніший, ніж картина Леонардо. Таким чином, він наважився 

пародіювати найпотужний естетичний символ та демонстративно заперечувати 

всю естетику минулих століть. Те, що вважалося ідеальним, було заплямовано 
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глузуванням, скинуто з п’єдесталу. Що поставити туди натомість? Фактично 

нічого — стверджував Дюшан. 

Творчість Дюшана пов’язана із провокаціями та грою. Окремі його твори 

доведені до абсурду. 1920-ті були позначені участю М. Дюшана в акціях групи 

«Дада», а також сюрреалістів. Крім того, громадська активність включала 

зйомки низки кінофільмів та публікації в альманахах і журналах дадаїстської 

спрямованості. 

У 1923 році художник знову здивував, показавши роботу з химерною 

назвою «Наречена, яку роздягають її холостяки, одна в двох особах». Ця велика 

скляна панель (2 × 3 м) із майже абстрактним і дуже заплутаним змістом була 

предметом багатьох досліджень і дискусій. Утім, безумовно те, що цей твір 

мистецтва апелював до розуму, а не до емоцій. Це був ще один удар по 

традиції.  

Своєю творчістю Дюшан істотно розширив межі можливого у мистецтві. 

Його «ready-made» надалі трансформувався і став складовою майже всіх жанрів 

візуального мистецтва — інсталяції, перформансу, асамбляжу тощо. 

Художник був визнаний духовним батьком провідних тенденцій 

сучасного мистецтва: поп-арту, постмодернізму, перформансу та багатьох 

інших. У 1971 році відомий американський критик Клемент Грінберг в журналі 

«Art International» писав, що Дюшан створив прецеденти для всього, що стало 

мистецтвом у ХХ столітті. 

Значний вплив на мистецтво інсталяції мала новаторська творчість 

К. Малевича, який проголосив курс на кардинальну зміну мистецьких 

цінностей. Його «Чорний квадрат» означав кінець традиційного предметного 

мислення художника. А з початком подій революції 1917 року в Російській 

імперії Малевич підтримав ідею докорінної перебудови світу та мистецтва. У 

своєму тексті «Про музеї» він закликає спалити музеї, віддаючи самому життю 

право судити про необхідність збереження того чи іншого творчого прояву 

минулого. Єдиною можливістю для творів вже померлих художників бути 

належними до актуального контексту — це перетворитися на «спресований у 
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дидактичну пілюлю попіл, що видається на вимогу активним діячам культури» 

[107]. На думку Б. Гройса, Малевич неодноразово описував генеалогію 

сучасного йому мистецтва як поступовий перехід від сезаннізму через кубізм і 

футуризм до супрематизму. Якби все мистецтво в музеях справді спалили, то 

історична неповторність авангарду втратила б свою наочність. Малевич 

говорить про те, що в цьому випадку музей може бути замінений інсталяцією з 

попелу, що залишився після спалення мистецтва. Не випадково він порівнює 

цю інсталяцію з аптекою. Ідеться про ліки від надмірного відчаю, викликаного 

перспективою безслідного зникнення мистецтва і, можливо, всієї культури в 

майбутньому. А така перспектива видається найбільш імовірною, якщо 

дотримуватися послідовно матеріалістичного погляду на речі [73]. 

Митці інсталяції також застосовували ідеї К. Малевича про «архітектони» 

— супрематичні архітектурні моделі. Об’ємні композиції включали 

геометричні фігури, які врізалися одна в одну під прямим кутом. Художник 

визначав ці конструкції як архітектурні формули, за допомогою яких будівлі 

може бути надано форму. Перший гіпсовий «архітектон», створений 1923 року, 

називався «Альфа». Малевич представляв деякі свої роботи як моделі 

космічних будівель. Він вважав, що в недалекому майбутньому їх можна буде 

використовувати в космічній індустрії як основи для планів космічних станцій, 

на яких житимуть люди, а також посадкових майданчиків для таких станцій. 

На мистецтво інсталяції вплинули й художні ідеї та роботи Ель 

Лисицького, який для авангардистів є не менш культовою фігурою, ніж 

Малевич. Його заслуга — не лише новаторство в дизайні, але і підкорення 

«третього виміру» — перехід зі світу пласких побудов. Випускника 

архітектурного факультету Ель Лисицького гнітили двовимірні креслення та 

ескізи. Щоб вирватися з «прокрустового ложа» площини, він придумав теорію 

«Проун» (рос. «ПРОекты Утверждения Нового»), в яких живопис зливається з 

архітектурою. Фактично, «Проун» — це тривимірні об’ємні супрематичні 

моделі, за допомогою яких автор намагався здійснити революцію в мистецтві і 

архітектурі 1920-х. Ель Лисицький писав: «Ми побачили, що новий 
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живописний твір, який створюється нами, вже не є картиною. Він взагалі нічого 

не представляє, але конструює простір, площини, лінії, аби створити систему 

нових взаємин реального світу. І саме цій новій структурі ми дали назву — 

Проун» [56].  

У контексті своєї теорії Ель Лисицький займається експериментальною 

трансформацією дизайну виставкового простору. У 1923 році для Великої 

художньої виставки в Берліні він створює «кімнату Проун» (вважається однією 

з перших інсталяцій). На думку митця і дослідника, короткочасність є 

синонімом вартості, тож поціновувачі мистецтва інсталяції завжди прагнуть 

побачити її перед демонтажем. Розглядаючи простір як фізичне поняття і 

явище, Ель Лисицький водночас наголошує на його концептуальності, тобто 

поєднанні емоційного світовідчуття та основної думки. Означене, власне, і 

викликає естетичну насолоду від споглядання і розуміння твору інсталяції. 

Потрапивши до кімнати, відвідувач раптово опинявся в самому «Проуні», 

простір якого з площини переходить в обсяг. «Кімната Проун» була 

самооновлюваним механізмом: з рухомими стінами та оптичними і світловими 

спецефектами. Сукупність відчуттів налаштовувала глядачів на сприйняття 

конкретних експонатів і всієї виставки як єдиної сутності. До цього моменту 

вважалося, що простір експозиції не впливає на ефект від поміщених в нього 

творів мистецтва. Так «Кімната Проун» із зали перетворювалася на витвір 

мистецтва. Використані в «Кімнаті Проун» принципи стали в нагоді для 

оформлення виставки робіт Піта Мондріана, Володимира Татліна та інших 

художників у 1925–1927 роках. Експозиція взаємодіяла з глядачем, зали 

поділялися химерними ширмами, при русі за допомогою оптичного обману 

колір кімнати змінювався, стіни рухалися. Всі ці знахідки Ель Лисицького 

згодом було використано у багатьох інших виставках [142, с. 25].  

Значний внесок у розвиток мистецтва інсталяції зробив німецький 

художник Курт Швіттерс. Перш ніж прийти до дадаїзму, він експериментував із 

кубізмом і експресіонізмом, влаштовував те, що зараз називають 

інсталяційними постановками, спробував свої сили в мейл-арті.  
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Під впливом моральної пригніченості німців після Першої світової війни 

та етосу модерністського руху «Дада», Курт Швіттерс почав збирати сміття з 

вулиць і безпосереднь включати його у твори мистецтва. Ці знайдені матеріали, 

здавалося б, випадкові, перетворюються на формальні художні елементи 

відповідно до їхнього розташування за розробленими кубізмом принципами. 

Митець створював колажі у незвичайних поєднаннях, заохочував аудиторію 

знаходити власні сенси й значення.  

Курт Швіттерс розробляв свій власний напрям у мистецтві, свою 

індивідуальну художню тенденцію, яку навав «мерц» (нім. Merz). Mерц, 

частина німецького слова «Kommerzbank» (комерційний банк) став синонімом і 

своєрідним ярликом дадаїстських творів Швіттерса. До цього стилю Швіттерс 

зараховував ледь не всі твори мистецтва. Причому, є та чи інша річ твором 

мистецтва, вирішував сам Швіттерс. На запитання: «Чи є це витвором 

мистецтва?», — він відповідав запитанням: «А що ж ним не є?». Швіттерс  

замислюється: чим є процес створення художнього твору? Чи може митець 

зробити свій твір із будь-чого? Швіттерс іде на провокацію і з усього розмаїття 

матеріалів обирає предмети, підібрані на смітнику. Таким вибором матеріалів 

він повідомляє: хоч би з чого художник зробив твір — усе це буде мистецтвом.  

Митець проголошує одну з найважливіших тез авангардизму: процес 

постання художнього твору — це передусім те, як вплив художньої волі 

організує і перетворює байдуже який матеріал. Отже, Швіттерс зробив 

відкриття, яке за своєю вагою мало чим поступається дюшанівському. 

Його численні авангардні ініціативи досягли кульмінації у проекті 

Мерцбау (нім. Merzbau). Ця назва виникла при поєднанні німецьких слів Bau 

(конструкція, будова, нора, барліг) і складу Merz. Швіттерс намагався зробити 

мистецький твір зі свого триповерхового будинку, який він назвав Мерцбау. 

Там, у різних кімнатах, були «Грот любові», «Кафедра еротики» і «зал Гете». 

Усередині конструкції звучала музика. За свідченнями очевидців, виникало 

відчуття, ніби вони  перебувають усередині «Архітектону» Малевича. Мерцбау 

Швіттерс будував багато років. Він хотів спостерігати процес становлення, як 
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до одного об’єкта додаються інші, і зрештою весь простір змінюється і 

розвивається з плином часу, зростає у великих пропорціях, які спонукають 

глядача не просто дивитися, а й отримувати мистецький досвід. Тобто Мерцбау 

— це приміщення у процесі становлення. Воно створювалося як певна форма, 

об’єм якої збільшувався і поступово зайняв усю майстерню художника. Простір 

для роботи трансформувався в асамбляж. Обстановка будинку втратила 

раціональність і функціональність, ставши втіленням тілесних відчуттів і 

емоцій, мистецтва.  

Від своїх асамбляжів Швіттерс перейшов до більш монументальної 

роботи — став зводити вдома колону зі сміття, яку постійно доповнював. 

Швіттерс зробив у ній ніші, присвячені своїм друзям і родичам: Арпу, 

Дусбургу, Мондріану, Лисицькому, Малевичу і т. д. Там лежали об’єкти, які 

належали цим людям: недопалок, бюстгальтер, кінчик краватки, пасмо волосся 

або обрізані нігті. У міру наповнення він заклеював ніші, на них наростали 

наступні шари різних предметів, які автор вкривав фарбою. «Колона» росла, 

поступово заповнила всю кімнату і досягла стелі. Таким чином ця кімната 

поглинула, приховала і зробила невловними всі меморіальні предмети. Стелю 

довелося пробити і вивести твір на наступний поверх. Швіттерс так 

характеризував свою роботу: «Я порівнюю сенс і нісенітницю. Я віддаю 

перевагу нісенітниці, але це суто особиста справа. Мені шкода нісенітницю, бо 

досі вона рідко зазнавала художньої обробки, тому я її люблю» [198, c. 16]. 

Ідея кімнати або цілої квартири як твору мистецтва була не нова. 

Голландські архітектурні експерименти мали сильний вплив на Курта 

Швіттерса. Дослідження простору було популярною темою у художників і 

архітекторів того часу. Однак відправною точкою стала не спроба візуалізації 

абстрактних понять, а впорядкування предметів, які вже існують. Надалі, коли 

до закінченої частини проекту додавалася нова кімната, «прогалини» у просторі 

заповнював новий матеріал. На завершальних стадіях створення конструкції 

багато з первинного змісту було закладено деревиною або гіпсом. У 1930-х 

роках конструкцію довелося розширювати на горище, балкон та підвал. Однак 
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спроб перебудувати будинок не було і не повинно було бути. Тож безперервно 

розширювана структура була приречена на «смерть» через брак простору. 

Деякі дослідники вважають проект Мерцбау («Merzbau») першою 

інсталяцією Швіттерса. Дивна форма Мерцбау, що творилася упродовж 10 

років (1923–1933) заповнила майже весь будинок у Ганновері (згорів 1945 

року). Робота Швіттерса відіграла вирішальну роль у ранньому розвитку 

експериментального мистецтва. Наприклад, Meрцбау створено у співпраці з 

іншими художниками, він розвивався з постійним додаванням елементів і був 

таким собі колажним експериментом, вимагаючи від глядача активної ролі в 

інтерпретації твору. 

Хоча Курт Швіттерс і повідомив рік народження свого проекту — 1923, є 

всі підстави вважати, що ядро Мерцбау (Merzbau) виникло одночасно із самим 

мистецьким спрямуванням merz. Ще 1919 року один із друзів Курта — Річард 

Хуелсенбек побачив кімнату в будинку, в якій зберігалися найбільш цікаві 

об’єкти. Швіттерс розповів, що в цій кімнаті він просто тримає фотографії або 

ж використовує її під склад. Максу Ернсту, який зауважив цю кімнату роком 

пізніше, Швіттерс відказав, що зберігає там речі, що не підійшли для різних 

колажів. 

Перша версія Мерцбау, названа «Собором еротичної убогості», датована 

1927 роком. Свою оригінальну назву проект отримав у 1933-му. Колега Курта 

Джон Елдерфілд підкреслює, що Meрцбау не був побічним продуктом 

ексцентричного способу життя, а чудовим і складним витвором мистецтва 

честолюбної людини. 

Отже, в контексті поширення після Першої світової війни дадаїстського 

руху та інших авангардистських та експериментальних напрямів, художник і 

фотограф Курт Швіттерс розробив власний унікальний естетичний стиль, який 

він назвав «мерц». Концепція була заснована на своєрідному синтезі — 

об’єднанні звичайних об’єктів із художніми елементами. Для Швіттерса «мерц» 

був спробою досягти свободи від усіх соціальних, політичних і культурних 

обмежень [198, c. 17]. 
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Швіттерівський «мерц» означає використання з художньою метою всіх 

можливих матеріалів, а в технічному сенсі — принципово рівну їх оцінку. У 

мерц-живописі використовуються не лише фарба і полотно, пензлик і палітра, а 

й усі матеріали, що сприймаються візуально, всі необхідні для роботи з ними 

інструменти. У цьому напрямі багато новацій. По-перше, зрівнювання 

матеріалів є просто-таки провісником постмодернізму з його запереченням 

будь-яких культурних ієрархій. По-друге, відбувається ледь не безмежне 

розширення художнього інструментарію. Пізнішу практику використання 

сучасними художниками різних пристроїв (зварювальних апаратів, будівельної 

техніки, вогнеметів) було започатковано саме тоді [174, с. 47]. 

Мерцбау Швіттерса став вирішальним кроком у розвитку інсталяційного 

мистецтва. Немає сьогодні художника, який не послуговувався б (можливо, й 

несвідомо) напрацюваннями Курта Швіттерса — фундатора поп-арту, 

мультимедійного мистецтва і провісника постмодернізму. 

Інсталяції як самостійне культурне явище сформувалися у період 

домінування епохи постмодерну (середина — друга половина ХХ століття). 

Водночас передумови до створення інсталяційних практик були закладені 

раніше, орієнтовно у 1920-х роках. У цю справу важливий внесок здійснив 

своєю творчістю відомий художник-постімпресіоніст Клод Моне. У 1920-роках 

він змінює просторові концепції виставок ХІХ століття. Перебудувавши 

традиційні інтер’єри, завдяки використанню методів панорами, Клод Моне 

створив у своїй оранжереї (1927) замкнений простір, який фокусується на 

активації глядача. Він зробив глядача, який постійно рухається у просторі, 

співучасником творчого акту. Це унікальна панорама однієї картини, над якою 

Моне працював в останні роки життя, була задумана ним для створення 

природного антуражу. Вона завершує серію «Водяні лілії», розпочату 

художником тридцятьма роками раніше, і є одним із найбільш монументальних 

творінь живопису першої половини ХХ століття. Кругова панорама з 

мальовничих масштабних панно сягає майже ста метрів завдовжки і занурює 

глядача в пейзаж ставка з німфеями, плакучими вербами, відображеннями дерев 
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і хмар, створюючи, за словами самого Моне, «ілюзію нескінченності, простору 

без кінця і краю». Цей незвичайний шедевр не має аналогів у світі. 

Творчість сюрреалістів, використання ними ілюзій та парадоксальне 

поєднання форм теж дало могутній поштовх інсталяційним практикам. У 1930-

х роках багато сюрреалістів поміщали звичайні предмети в незвичний контекст, 

спантеличуючи й викликаючи несвідомі і поетичні асоціації. 

Відомі композиції «сюрреалістичних об’єктів» С. Далі. У 1938 році в 

Парижі Далі виставив інсталяцію «Дощове таксі», в якому в автомобілі сиділа 

блондинка (муляж), обліплена справжніми равликами. У таких експериментах 

митця підтвердилася схильність багатьох сюрреалістів до створення «об’єктів», 

«предметів», які були б позначені еротизмом — так відбувалося «возз’єднання 

суб’єктивного і об’єктивного» [185, с. 68]. Сам художник вважав цю роботу 

найбільшою інсталяцією у світі. 

Надзвичайно відомою стала інсталяція Мерет Оппенгейм «Хутряний 

чайний прилад», яка вважається приголомшливим прикладом сюрреалістського 

фетишизму: хутряне покриття чашки суперечить ідеї функціональності і 

зводить її нанівець, зникає практична цінність предмета, а сучасний дизайн 

чашки сприймається через призму іронії: форма не йде слідом за функцією, а 

ставить її під сумнів. 

Сюрреалісти намагалися проявити себе і в галузі архітектури, 

проектували монументи і цілі міста. А. Бретон пропонував замінити 

Вандомську колону в Парижі заводською трубою, на яку підіймається оголена 

жінка. Далі спроектував кімнату, яка була водночас обличчям жінки.  

Створення «сюрреалістичних об’єктів» привело деяких художників до 

того, що можна назвати сюрреалістичною скульптурою. «Рельєфи» (Ганс Арп), 

стаючи рухливими і об’ємними, перевтілювалися на скульптуру. Відгалуження 

цієї творчості — «намащування», нанесення різних матеріалів на площину 

(камені, мотузки та ін.). Творець «сюрреалістичних об’єктів» Альберто 

Джакометті — найвидатніший скульптор-сюрреаліст. У 1930 році Джакометті 

спорудив «Час слідів» — «рухливий і безмовний» «сюрреалістичний предмет», 
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«абсолютно уявний», за словами його творця: підвішена досить велика кулька 

торкається вигнутої півмісяцем форми, яка лежить на рівній поверхні. Далі 

Джакометті створював і інші об’ємні «предмети». 

Особливо дбали сюрреалісти про проектування й оформлення своїх 

виставок, обираючи й упорядковуючи відповідні приміщення, які були чимось 

на зразок сюрреалістичних «предметів» і насичені предметами, зокрема, 

сюрреалістичними меблями (наприклад, «Стіл-вовк» В. Браунера — стіл займає 

місце тулуба вовка, голова і хвіст якого обрамляють цей стіл). Саме роботи 

сюрреалістів проклали шлях до всього, що найбільш важливо в сучасному 

мистецтві, — міждисциплінарного (або трансдисциплінарного) підходу, 

тематичного різноманіття, а також до свободи вибору індивідуальної форми і 

оптимального матеріалу, причому без стилістичного самообмеження і без 

вимушеної стилістичної однаковості. Художники не дотримувалися якогось 

одного стилю чи течії, при зверненні до нової теми вони обирали і нову 

пластичну мову.  

Таким чином, у динамічно змінюваних соціокультурних ситуаціях кінця 

ХІХ — початку ХХ століть, пов’язаних із розвитком науки та техніки, 

трагічним досвідом війн та революцій, серед художників починаються пошуки 

нової мови мистецтва, нової естетичної парадигми. На роль такої мови 

претендували реді-мейд М. Дюшана, супрематизм К. Малевича, мерц К. 

Швіттерса, конструктивізм Ель Лисицького, постімпресіонізм К. Моне, твори 

С. Далі та інших сюрреалістів. 

Творчість цих художників призвела до переосмислення різноманітних і 

різнорідних культурних смислів та змістів. Для вираження свого світовідчуття 

художники дедалі частіше звертаються до синтезу різних технік та сфер 

мистецтва. Таким чином інсталяція виникає та розвивається як нова форма арт-

практики. 

Вартим уваги і водночас складним питанням є взаємодія інсталяції із 

мистецтвом перформансу. Більшість дослідників переконані, що як перформанс 

може бути передумовою інсталяції, так і навпаки. З огляду на вказане, ці явища 
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дослідники інколи розглядають паралельно, без проставлення, без певних 

чітких рамок у часі й просторі або інших обмежень. 

Проблематика співвідношення перформансу й інсталяції є об’єктом 

дослідження у працях окремих західних дослідників, зокрема Р. Ґолдберґ. На її 

думку, не можна стверджувати про якусь принципову відмінність інсталяції від 

інших форм мистецтва ХХ століття. Дослідниця вважала, що ці два поняття 

нерозривно пов’язані [59, с. 13]. 

На думку інших дослідників, інсталяційні практики є вираженням 

особистого переживання, а будь-які намагання здійснити теоретичний аналіз 

того, чим є інсталяції, формує значне число неточностей, адже жодне 

визначення, хоч би яким науковим воно було, не передає належним чином 

емоцій і переживань автора інсталяції. Звичайно, підсумовуючи певні вже 

здійснені теоретичні напрацювання, можна визначити, що інсталяція — це 

певний жанр художньої техніки, що задіює тривимірні об’єкти, внаслідок 

споглядання яких змінюється сприйняття простору. Водночас слід також 

враховувати, що інсталяція містить і низку інших, додаткових емоційно 

забарвлених характеристик — це і факт заперечення попередніх технік і 

мистецьких напрацювань, і принципову прихильність до використання нових 

технологій і матеріалів. Крім того, можна стверджувати, що інсталяціям 

притаманна специфічна форма поєднання простору й часу [55, с. 50].  

Оскільки в рамках інсталяційних практик відбувається досить глибока 

зміна контексту, глядач отримує змогу де-факто брати участь у формуванні 

нового твору [191, с. 58]. Через інсталяцію глядач потрапляє до іншого 

середовища, де змушений діяти і таким чином забезпечувати високу динаміку 

змін. Теоретичне підґрунтя цього знаходимо у працях, зокрема, 

В. Кандинського [87, с. 252].  

В історичному вимірі ідея протесту проти традиційних поглядів і 

традиційного мистецтва не є новою. Оскільки мистецтво відображало різні 

ідеали епох, завжди знаходилися особи, які висловлювали кардинально інші 

уподобання. Так, сучасні дослідники вбачають витоки інсталяцій у діяльності 
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окремих давньогрецьких мислителів, зокрема Діогена, який своїм стилем життя 

(у бочці, просто неба) виражав епатаж, виклик і недбальство. Натомість він 

намагався виразити своє наближення до природи, прагнучи відмовитися від 

традиційних форм людського комфорту.  

Загалом, із певною долею умовності можна стверджувати, що «стиль 

Діогена» простежується в окремих творах періоду постмодернізму, тобто кінця 

ХХ — початку ХХІ століть. Саме через умовну простоту творів автори 

інсталяцій намагаються передати зовні умовні, але водночас глибокі 

філософські думки. Крім того, як і представники давньогрецької філософії, 

автори інсталяцій прагнуть висловити у своїх роботах близькість до природи.  

Простір інсталяцій спершу був орієнтований на візуальний спосіб 

сприйняття. Згодом акцент зміщується на сприйняття чуттєве і логічне. 

Зокрема, такі західні автори, як Е. Зажицька та Н. Франджіоне, активно 

використовують слова (поезія, проза), що дозволяє глядачеві виокремити 

основну думку твору. Окремі митці (зокрема Т. Вонна-Мішель, Велика 

Британія) вдаються до еклектики стилів, змішування інсталяції, розповіді та дії. 

Інші діячі (італієць Н. Франджіоне, француз А. Арто) теж сполучають в 

інсталяціях художню мову простору, а також відео, голос, музику, поезію тощо.  

У формуванні творчих засад, на яких будується сучасне мистецтво 

інсталяції, особливо активною була роль мистецтва концептуалізму. Серед 

відповідних творів вагоме місце посідає дадаїстичний «Фонтан» (1917) 

М. Дюшана. Цей об’єкт спричинив перехід до нового розуміння мистецтва — 

через так звані «готові об’єкти», які стали наріжним каменем сучасної істаляції. 

Уже згадувалося про визначальну роль дадаїстів у формуванні базових 

передумов для становлення творчих практик, які передували інсталяціям. 

Дадаїсти видали свій маніфест (1918, автор — Р. Гельсінбек, Німеччина), в 

якому, зокрема, стверджувалося про високий динамізм сучасного мистецтва 

(могло набувати нових форм щотижня і навіть щодня) [176, с. 4]. 

Важливим компонентом сучасних підходів до інсталяцій, витоки яких так 

само бачимо на початку ХХ століття, можуть вважатися маніфести. Маніфести 
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передували показу виставок, найбільше поширилися вони в Італії. Так само як і 

«готові речі», маніфести пов’язані із творчістю дадаїстів. Публічні виступи 

представників цього стилю мистецтва упродовж 1910-х — 1920-х років 

відбувалися ледь не в усіх великих містах Західної Європи (особливо активно у 

Цюріху). 

Серед інших мистецьких течій і напрямів, а також художніх шкіл, які 

сформували підвалини для розвитку мистецтва інсталяції, дослідники 

виокремлюють такі: 

Баугауз (Німеччина), заснований у 1919 році, в рамках якого вивчалося 

співвідношення між світлом, звуком і простором; 

The Black Mountain College (США), що здійснив долучення театрального 

мистецтва до ряду візуальних мистецтв; власне це сталося ще за 20 років до 

того часу, коли поширилися хеппенінги (1960-ті); зазначена художня школа 

причетна до організації подій, де глядач одночасно був активним учасником — 

зокрема, інсталяція могла бути імпровізованим танцем.  

Серед спільних рис інсталяції, перформансу, хеппенінгу й енвайроменту 

та ранніх етапах їхнього розвитку слід вказати такі: 

– епатажність, проведення скандальних спланованих виставок і вечорів, 

публічне виголошення маніфестів; 

– спонтанне залучення глядача до процесів змін мистецтва, ігри «без 

правил» зі свідомістю глядача; 

– переведення основного фокусу мистецтва до межі з іншими сферами 

діяльності людини. 

Крім того, упродовж 1960-х років європейське мистецтво інсталяції 

втілював міжнародний рух «Флуксус» («Flux»), суть якого полягала в 

об’єднанні багатьох підходів до художніх засобів (відбувалося сполучення 

символічних жестів, електронної й інструментальної музики, руху, а також 

візуальної поезії). Власне, «Флуксус» стає вираженням ставлення до мистецтва 

представників різних його напрямів і галузей. В основі цього ставлення лежало 

прагнення до руйнування меж мистецтва. 
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Що ж до засновників руху «Флуксус», то ними у мистецтвознавстві 

традиційно вважають Й. Бойса і В. Фостеля. У своїй творчості вони майстерно 

поєднували елементи хеппенінгу і об’єкти, наповнені так званою «шоковою 

провокацією». Характеристиками «Флуксусу» стали спонтанність, 

парадоксальність, відмова від будь-яких обмежень, а також божевілля, яке було 

зведене до граничного ступеня містифікації.  

Таким чином, рух «Флуксус» став намаганням виявити такі риси 

сучасного мистецтва, як відмова від усіляких обмежень, спонтанність, а також 

довільність. Під вказаними гаслами представники руху проводять фестивалі у 

провідних містах Західної Європи та Північної Америки. До представників руху 

«Флуксус» належать такі відомі діячі, як Дж. Кейдж, Дж. Масіунас, Й. Оно 

тощо. За оцінкою представників зазначеної течії, мистецтва поза грою не існує. 

У такий спосіб відбувається руйнування меж у середовищі усталених форм 

мистецтва, а також між ними і засобами масової інформації. Також поступово 

зникають чіткі межі між мистецтвом з одного боку та повсякденним життям, 

філософією та дизайном — з іншого. 

Саме для діяльності руху «Флуксус» характерне використання 

інсталяційних форм — як різних етапів формування певного твору 

(підготовчий, проміжний, фінальний етапи). Іншим наслідком творчості 

представників зазначеного руху стали поширені нині форми і практики 

інсталяцій: енвайромент, акція, хеппенінг тощо. Саме на цей час припадає 

активне використання у мистецькому житті комунікаційних технологій 

(телебачення, кіно) [155, с. 336].  

Як і в багатьох інших сферах мистецтва, вельми активно креативна 

творчість в галузі інсталяційних практик розвивалася із 1960-х роках у 

Сполучених Штатах Америки. Мистецтво США ставало у багатьох випадках 

зразком для західноєвропейських творців різних інсталяційних форм. Ці форми 

передавали певну мистецьку подію у такий спосіб, щоб вона найкраще 

запам’яталася глядачам. Із 1950-х років у Нью-Йорку на постійній основі 

відбуваються хеппенінги, де художники намагаються досягти безпосереднього 
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контакту із публікою, а тому поєднують презентацію своїх творів із 

театральними виставами [45, с. 19].  

Таким чином, мистецтво інсталяції коливається від дуже простого 

технологічного вирішення до дуже складного. Це може бути галерейна, 

комп’ютерна, електронна, веб-версії — потенціал інсталяції безмежний і 

повністю залежить від концепції та цілей художника. Для інсталяції можливо 

використати майже будь-який тип матеріалів чи засобів, природні або 

рукотворні об’єкти, живопис та скульптуру, а також новітні засоби комунікації, 

такі як фільм, анімація, різні форми фотографії, живопис, перформанс, звук та 

аудіо. Деякі інсталяційні композиції закриті у просторі, а інші — створені 

спеціально для відкритого соціокультурного середовища: у просторі міст, 

просто неба або спроектовані на громадські будівлі. Деякі є беззвучними, інші 

— інтерактивними та вимагають участі аудиторії. 

Деякі інсталяції виготовляють на замовлення для певного простору. Інші 

— такі, як натюрмортні лінійні малюнки кластеризованих предметів Майкла 

Крейга-Мартіна, зроблені з клейкої стрічки, — можна зібрати в будь-якому 

місці. Деякі інсталяції навіть гастролюють у рамках пересувної виставки, 

наприклад: кінетичні світлові середовища Groupe Recherche d’Art Visuel, які 

гастролювали Європою; «Кімната Землі» (1968) Вальтера Де Марії, яку 

експонували в Америці, перш ніж постійне місце для неї знайшлося в Нью-

Йорку. «20:50» британського скульптора Річарда Вілсона — приміщення, 

наповнене маслом з відстійника, видне з пішохідного мосту — було показано в 

Лондоні, Королівській Шотландській академії і тепер постійно встановлено в 

галереї Saatchi тощо. Однак, незалежно від конкретного характеру, більшість 

творів інсталяції мають невелику вартість: їхня справжня цінність — це 

сворюваний ними художній ефект. 

На перший погляд, деякі інсталяції можуть нагадувати традиційну 

скульптуру або мистецтво асамбляжу. Але це ілюзія, адже мистецтво інсталяції 

ефективно інвертує принципи скульптури, тоді як скульптура розрахована на 

те, щоб її розглядали ззовні як самостійну форму. Інсталяції ж часто охоплюють 
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глядача у самому просторі твору. Глядач потрапляє в контрольоване 

середовище, в якому можуть бути представлені як об’єкти, так і світло, звук та 

проектовані зображення. Формалізм композиції залишається другорядним — на 

перший план виходить вплив на просторові та культурні очікування глядача. 

Інсталяція 1970-х років асоціюється з концептуальним мистецтвом і тому її 

виникнення можливо простежити від творчості таких художників, як Марсель 

Дюшан (1887–1968) та його модерністських готових моделей (пісуар «Фонтан», 

1917). Інші впливи включають виставки авангарду дада у Берліні та Кельні; 

роботи художника колажу та скульптора Курта Швіттерса (1887–1948), зокрема 

його «Мерцбау», яка заповнила всю будівлю; «Кімнату Пруна» на залізничному 

вокзалі Берліна в 1923 році, спроектовану російським художником Ель 

Лисицьким (1890–1941), — можливо, найдавнішу з усіх інсталяцій. Також слід 

згадати просторові середовища художника та скульптора Лусіо Фонтана (1899–

1968) та «Білий маніфест», що базується на його теорії просторовості; музичну 

композицію «4-33», складену Джоном Кейджем (1912–1992), інсталяції та 

твори синтезу мистецтв американського художника-авангардиста Аллана 

Капроу. Зокрема книга Капроу «Збірка, оточення та події» (1966) також неабияк 

вплинула на розвиток жанру інсталяції. 

До сучасних художників інсталяції зі світовим ім’ям належить Йозеф 

Бойс (1921–1986), екс-професор монументальної скульптури в 

Дюссельдорфській академії, чиї інсталяції (які включали розмаїття знайдених 

предметів), сміливі лекції про мистецтво та творчість зробили значний внесок у 

теорію і практику сучасного мистецтва інсталяції. Ретроспективні інсталяції 

Бойса зберігаються в музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку. Іншими відомими 

діячами інсталяції є італійські художники Арте Поверо Марія Мерц (1925–

2003), Мікеланджело Пістолетто, Янніс Кунеліс та Гілберто Зоріо, німецька 

мультимедіа-художниця Ребекка Горн, знана своїми кінетичними інсталяціями; 

Джуді Чикаго, відома інсталяціями на тему феміністичного мистецтва «Вечеря 

на вечерю» (1979). Також слід згадати центр феміністського мистецтва Елізабет 

А. Саклер (Музей Брукліна, Нью-Йорк). До відомих художників інсталяції 



 

 

103 

належить і Брюс Науман, знаний своєю скульптурою та відеоінсталяціями з 

неонового світла; француз Крістіан Болтанський з інсталяціями з фотографій, 

інколи з вогнями. Унікальну форму постмодернізму в інсталяційному мистецтві 

практикували Крісто і Жанн-Клод. Ця болгарсько-французька пара художників 

прославилася своїми величезними інсталяціями, що активно втручалися в 

природу. Слід назвати також інших сучасних художників інсталяції: норвежця 

Олафура Еліассона, до чиїх робіт належить «Розгалужений лісовий шлях» 

(1998, Художня галерея Таунера, Істборн); Демієна Герста, Трейсі Емін; 

корейця Нам Джуні Пайка, який відомий відеозаписом його інсталяції 

«Some/One» (2002), що містить тисячі нікелевих військових атрибутів, в галереї 

Serpentine у Лондоні. «Дано» (Etant donnes, 1966) — це останній твір Марселя 

Дюшана і водночас перший твір, де художник спеціально створював 

специфічне та контрольоване середовище для перегляду. Пропонований ним 

підхід і досі залишається головним принципом інсталяційного мистецтва. 

Дюшан здивував світ мистецтва, оскільки вважалося, що він відійшов від 

мистецтва. Джаспер Джонс описав цей твір як «найдивніший витвір мистецтва 

в будь-якому музеї». Сенс твору полягав у тому, щоб зазирнувши через два 

віконця для очей у дерев’яних дверях, побачити оголену жінку, з розведеними 

до глядача ногами, яка тримає у руках гасову лампу на тлі пишно розписаного 

пейзажу. Дюшан змусив глядача відчути співучасть, використовуюючи досвід 

вуаєризму, а не просто показуючи традиційну оголену картину на стіні. Сенс 

також у тому, що тільки одна людина за один раз могла зазирнути у віконце, і 

це створювало відчуття унікальності, вищості, враження інтимної зустрічі із 

загадковим персонажем твору. 

У сучасному мистецтві багато інсталяцій складаються з предметів, 

навмисно встановлених у певних просторах, що посилює емоційні переживання 

глядача. «Півень» (2013) — інсталяція Кетрін Фрітш, встановлена 2013 року на 

Трафальгарській площі у Лондоні, представляє гігантського синього півника в 

оточенні статуй поважних чоловіків. Художники використовують не лише 

традиційні засоби мистецтва, але й знайомі предмети (шини, сміття, стільці 
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тощо), встановлені в певних приміщеннях. Наприклад, Ай Вейвей на 

Венеційській бієнале 2013 року представив 886 дерев’яних табуретів. 

Говорячи про іноземний досвід застосування інсталяції, починаючи з 

1960-х років, слід вказати, що саме тоді відбулося не лише використання в 

інсталяціях речей повсякденного вжитку, але й формулювання на Заході 

шляхом зусиль відомих митців культурно-політичної й соціальної функції 

мистецтва. Таким чином, саме у той час виникли і розвинулися такі концепції, 

як соціальна скульптура, відповідно до якої увесь соціум розглядався як 

комплексний і єдиний витвір мистецтва. Кожна людина могла стати митцем і 

художником, що, власне, і реаліувалося у мистецтві інсталяції. Цей підхід може 

вважатися тотальним, він найбільше поширився у 1970-х роках, коли мистецтво 

стали розглядати як силу, що спонукає до революційних подій, здатну 

демонтувати старий соціальний устрій тощо. З іншого боку, власне мистецький 

твір уже розглядають як соціальну цінність і як соціальний організм. Усе 

зазначене істотно розширило «межі можливого» у мистецтві інсталяцій. 

Виникає поняття «тотального твору мистецтва», яким власне і стають перші 

інсталяції, до яких активно зверталася і які активно обговорювала громадськість 

— причому не лише у кранах Західної Європи й США, але й на Сході Європи 

(Польща, Чехословаччина, Угорщина та інші країни). Інсталяцію при цьому 

розглядали як певний прообраз майбутнього соціального порядку, де кожна 

людина спроможна діяти як талановитий художник, який продумує соціальні 

структури, що існуватимуть у перспективі [56]. 

Тож  мистецтво інсталяції, починаючи з 1960-х — 1970-х років, 

розглядалося як «ефективне мистецтво», оскільки демонструвало, що будь-яке 

проблемне питання, штучно створене людиною, так само людиною і може бути 

розв’язане. Антропологізація мистецтва у середині ХХ століття стає рушійною 

силою формування інсталяційних постановок, в яких сполучено живопис, 

світлини, відеоарт, а також інші речі матеріального світу. На відміну від 1960-х 

— 1970-х років, митці більш пізнього періоду (а саме 1980-х — 1990-х років), у 

тому числі причетні до інсталяційних практик, більше не замислювалися про 
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дефініцію мистецтва, натомість вони були більшою мірою стурбовані тим, як 

розширити межі кожного окремого мистецького твору. Такі твори «соціального 

повороту» були особливо характерні для 1980-х (яскравим представником цієї 

епохи була Лижія Кларк). Надалі, у 1990-х, їх змінили так звані «художники 

взаємодії» (наприклад, серед них вагоме місце посідає Ріркріт Тіраванія тощо). 

Нові технології наприкінці минулого століття сприяли переосмисленню 

меж можливого у мистецтві інсталяції. Зокрема, активно використовують 

відеообраз, що одразу задало нові «межі можливого» в інсталяції. Інсталяційні 

постановки, реалізовуючи власну гібридну натуру, здійснюють змішування 

засобів, властивостей, форм, предметів і тем. У рамках одної інсталяції ці 

предмети можуть змінювати свої призначення. Саме таким чином відеоряд, а 

пізніше і нові комп’ютерні технології знайшли своє місце в інсталяціях таких 

митців, як Р. Мартел (Канада), Б. Нєслони (Німеччина), А. МакЛенан (Ірландія), 

С. Шімоду (Японія). Їхнє мистецтво може вважатися де-факто 

інтернаціональним, оскільки ці художники задали настільки високі й 

оригінальні стандарти творчості у сфері інсталяцій, що їх позитивно сприймали 

у багатьох країнах різних регіонів світу [239]. 

Закономірним є пошук відповіді на те, що саме запропонував іноземний 

досвід для вітчизняної інсталяційної мистецької практики. Елементи цього 

досвіду варто розділити на такі групи: 

1. Використання штучно-імітаційного середовища. У рамках цього 

підходу відзначалося формування середовища, яке істотно відрізнялося від 

реального і через яке автор висловлював власну художню мову, реалізовував 

свій задум. 

2. Звернення художника до власноруч створеного модельного простору, 

де закладено спроможність до модифікацій інсталяційних композицій. 

3. Використання елементу несподіванки, «вау»-ефекту, шоку. 

4. Звільнення певних предметів від притаманної їм початкової функції і 

наділення їх певними символічними ролями і значеннями (загалом їм 

невластивими). 
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5. Наголос на гострих політичних чи соціальних темах. 

6. Наділення автора інсталяції повною свободою дій, не обмеженою 

жодними умовностями чи правилами. При цьому базовий акцент ставиться на 

зацікавленні глядача (у т. ч. шляхом використання уже згаданих шокових 

практик), перетворенні його на співучасника мистецького задуму. 

7. Виведення автором образів чуттєвого й інтелектуального з-під 

контролю свідомості, наслідком чого стає звільнення простору для своєрідної 

«гри розуму», що формує сутність інсталяційної практики. 

8. Націленість мистецтва інсталяції на розв’язання певних проблемних 

аспектів чи просто «білих плям» суспільного життя. Формування нової межі 

між мистецтвом і життям. 

9. Концентрація (максимально можлива) у мистецтві інсталяції мислення, 

яке перебуває за межами логіки, натомість активізується силою інтуїції чи уяви. 

10. Максимальна увага до спроможності художника знаходити 

нестандартні рішення навіть у рамках інсталяційних практик, які вже існують. 

Крім того, зарубіжний досвід свідчить про те, що інсталяція формує 

специфічну ідентичність у мистецтві. Це виявляється у тому, що жанр 

інсталяції наразі є дуже популярним на Заході: як частина експозиції великих 

музеїв, арт-центрів і галерей, так і як складова мобільних, т. зв. «переїзних» 

експозицій. Питання співвідношення ідентичності (національної, культурної, 

релігійної тощо) й мистецтва інсталяції ще очікує комплексного дослідження. 

Утім, вже можна стверджувати, що, наприклад, в американському мистецтві 

інсталяції акцент зроблено на експерименті, у той час як в європейському 

мистецтві домінує намагання передати через інсталяцію образ кращого 

майбутнього. При цьому в сучасних інсталяціях західноєвропейських авторів 

їхня творча парадигма набуває нової моделі поведінки й спротиву реальності. 

Публіка, яка складається із поціновувачів інсталяцій, таким чином 

розглядається у контексті соціальної пластики — інсталяція де-факто моделює 

свідомість індивіда, змінює її. 
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А. Боніто Оліва, один із дослідників явища «професійної ідентичності» у 

мистецтві інсталяції, наголошує, що сучасне життя формує перед 

інсталяційними практиками нові виклики [14]. В умовах ХХІ століття 

актуальними для авторів інсталяцій стають проблеми соціального характеру — 

нерівності, дискримінації, расизму, голоду, приниження тощо. У такий спосіб 

соціальна ідентичність художника стає ідентичністю і його творів, що 

найбільшою мірою відповідає викликам часу. У творчості сучасного автора 

інсталяцій гармонійно поєднуються архетипи й символи, образи та інновації. 

Доцільно згадати про таку масштабну художню інсталяцію, як мистецький 

проект «30 Americans» («30 американців»), що є виставкою арт-об’єктів 

31 афроамериканського художника (зокрема таких як Г. Лігон, Б. Л. Хендрікс, 

Р. Джонсон, М. Томас, Г. В. Томас, К. Сіммонс, К. Дж. Маршалл, К. Віллі, 

К. Волкер та ін.). Ці роботи, створювані авторами протягом понад трьох 

десятиліть, об’єднані загальним гаслом цієї інсталяції — «Скажи це голосно». 

Уся інсталяція «30 Americans» може розглядатися як шокуюча й провокативна, 

оскільки у ній показано як історичні події, пов’язані зі знущанням над 

афроамериканським населенням Штатів, так і сучасні прояви прихованої  і 

відкритої сегрегації, яка досі присутня в окремих американських засобах 

масової інформації. 

На початку ХХІ століття зарубіжне мистецтво інсталяції пережило 
черговий етап трансформації, пов’язаний із тим, що концепція модернізму 
фактично вичерпала себе, що зумовило певне прагнення окремих творців 
інсталяції повернутися до традиційних і загальнолюдських цінностей. Останні в 
епоху постіндустріалізму пройшли через певну руйнацію, проте по-новому 
втілюються у численних сучасних інсталяціях. Закономірним є запитання: чи 
можливо розглядати інсталяцію у сучасному зарубіжному мистецтві як 
своєрідну форму ескапізму, тобто спробу втекти від реальності? Імовірно так, 
оскільки крихка і неймовірно прискорена дійсність є занадто нестерпною для 
багатьох талановитих митців. З іншого боку, негативний вплив на 
контемпоральне мистецтво спричиняє масова культура, яка пропагує культ 
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споживання й розваг, а також поширення радикальних ідеологій і релігій. Саме 
так — у формі протесту проти зазначених трендів — і народжуються нові грані 
й форми у мистецтві інсталяції. 

Інсталяція певною мірою є реакцією на екологічні проблеми, на 
уніфікацію і комерціалізацію облич сучасних міст, на нівелювання традиційних 
моральних цінностей. Відомими є досить шокуючі інсталяції природохоронців, 
спрямовані проти винищення рідкісних видів фауни і флори тощо. Важливо 
вказати, що прикметною рисою іноземного мистецтва інсталяції на початку 
ХХІ століття є те, що воно розвивається у рамках культурної концепції 
урбанізму, коли світоглядною і ціннісною домінантою стає місто і те, що в 
місті. Інсталяція – це багатовимірний простір із симуляторами присутності. 
Врешті-решт, соціальний вимір інсталяції передбачає обов’язковий компонент 
взаємодії з глядачем: залучення його до своєрідної гри, яка полягає у дотику, 
зміні розташування предметів тощо. Інсталяція робить акцент на організацію 
замкнутого простору (хоча трапляються і інсталяції на відкритому повітрі). 
Замкнутий простір, на думку апологетів інсталяційного мистецтва, передбачає 
певну сценічність, що дозволяє краще реалізувати творчий задум.  

Інсталяція зазнає докорінних трансформацій, стаючи жанром із 
особливою залежністю від соціального та культурного життя суспільства. 

Втім, варто зазначити, що на даному етапі розвитку інсталяції практика 
випереджає теорію, і таку ситуацію необхідно вважати нормальною лише до 
певної межі, зокрема у сфері заповнення музеїв віртуальними експозиціями. 
Для багатьох музеїв стає звичним стан, коли не предмет, а аудіовізуальні та 
інші ефекти стають головною цінністю.  

Іноземний (західноєвропейський, американський) досвід свідчить про те, 
що вагомим компонентом мистецтва інсталяції являється енвайромент, в 
рамках якого для інсталяцій використовується простір, що не є утилітарний, 
тобто численні лофти, відкриті простори, а також інші непристосовані для 
творів мистецтва приміщення. При цьому окремо наголошується на тому, що 
цей простір є «реальним». 

Власне кожна творча техніка у рамках інсталяційних композицій має 
власну неповторну художню мову, для неї спеціально випускаються окремі 
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програми й маніфести, які сприяють кращому розумінню авторської ідеї, при 
цьому іноді доволі нестандартної. Слід водночас визнати, що у багатьох 
випадках цим програмам і маніфестам характерні не лише експериментаторство 
і новизна, але й провокації, хуліганство, скандали. Зазначене це лише сприяє 
популяризації інсталяцій. 

Міське середовище досить активно використовують на Заході як базу для 
створення інсталяцій. При цьому актуальним питанням є співвідношення 
традиційного та інноваційного. Без сумніву, що старіше місто, то більше в 
ньому елементів історичної архітектури, кварталів зі старою забудовою, то 
розвиненіша транспортна інфраструктура тощо. Розвиток інсталяційних 
практик у міському середовищі у розвинених країнах світу нині відбувається 
вельми динамічно. Проявом нового дизайну у містах стали мурали — величезні 
зображення на стінах будинків, де активно використано такі ж мистецькі 
підходи, що і при створенні інсталяцій. Дизайн інсталяцій у міському 
середовищі іноземних країн розвивається у річищі багатьох мистецьких 
напрямів: техно, раціональної архітектури, експресіонізму, конструктивізму й 
деконструктивізму, блобітектури, комп’ютерного дизайну, критичного 
регіоналізму, зеленого дизайну, хай-теку тощо. У рамках інсталяційних 
практик, як уже неодноразово стверджувалося, досить активно задіюється не 
лише простір експозицій, виставок тощо, але й міський публічний простір. 
Тобто інсталяції розміщують у різних місцях тимчасового перебування людей 
— у парках, скверах, просторах для шопінгу й розваг, у численних оупен-
спейсах тощо. Сам підхід до інсталяцій як до чогось інноваційного і 
надзвичайного передбачає їхнє розміщення у найнесподіваніших відкритих і 
закритих приміщеннях. Отже, попри всю різноманітність форм і методів, а 
також технік виконання інсталяцій, найважливіший вплив іноземного досвіду 
на зазначену сферу мистецтва в Україні, ймовірно, полягає у тому, що кожен 
член суспільства може стати художником і творцем, виконавши певну 
інсталяцію. Можливо припустити, що зазначена небачена демократизація 
мистецтва визначатиме культурне обличчя цивілізації усю першу половину ХХІ 
століття. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТАЛЯЦІЙНІ ПРОЕКТИ У МИСТЕЦТВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

 

 

3.1 Інсталяції в українському мистецькому середовищі кінця 1980-х 

— 1990-х років, зокрема у творчості українських художників-

нонконформістів. Глобалізація, поряд з іншими впливами, вимагає від 

мистецтва бути своєрідним показником сталості й міцності культурних засад 

національної ідентичності, оскільки для світу інтерес становить саме акцент на 

особливостях. Несхожість, відмінності є тими важливими моментами, які здатні 

впливати на почуття, робити життя різнобарвним і яскравим. 

Аналізуючи та узагальнюючи інсталяційні мистецькі проекти українських 

художників, презентовані протягом останніх років, доведено тезу про те, що 

мистецтво інсталяції, особливо проекти, розраховані на «відкритий» 

позагалерейний простір, сприяють загостренню інтересу глядачів до 

завуальованих, але важливих проблем сьогодення, а євроінтеграційні процеси 

відкривають для українських художників не тільки можливість входження у 

загальноєвропейський контекст, а й уможливлюють креативний підхід до 

«мистецтва об’єкта», презентації креативних і нових трендів у сучасному 

мистецтві. 

Джерелами дослідження інсталяцій є каталоги виставок і самі виставки, 

інтерв’ю з авторами та кураторами. Важливим  оперативним джерелом є статті 

в інтернет-джерелах, які присвячені окремим інсталяційним проектам та їх 

інтеграції у європейський культурний простір. Особливо актуальну і важливу 

інформацію розміщено на шпальтах українського мистецького видання «Art 

Ukraine», яким опікується Наталія Заболотна. Тому багато фактичного 

матеріалу, представленого, проаналізованого і узагальненого у даному 

матеріалі, взято із цього джерела. 
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Зі Східної Європи, зокрема Польщі, мистецтво інсталяції у 1980-х роках 

поступово проникає до культури мистецтва радянської України. Центром 

застосування нових, невідомих раніше практик стає Львів, художнє життя в 

якому набувало нових динамічних форм. Різноманітні приватні ініціативи, 

вихід талановитих виконавців із андеграунду — ось чим жив Львів у другій 

половині 1980-х років [30]. Згодом ця тенденція поширилася і на інші провідні 

міста України, де функціонували художні школи із тривалою та славетною 

історією. Якщо у Львові художніми організаціями, що практикували мистецтво 

інсталяції, можна вважати «Три крапки» й «Центр Європи», то у Києві це був 

«Совіарт», а в Харкові — «Панорама». 

Оскільки радянський мейнстрим у культурі і далі існував, нові галереї 

протистояли офіційній ідеології [101, с. 7].  

Великі акції-інсталяції бачимо у творчій діяльності В. Кауфмана, 

Г. Сидоренко, Ю. Соколова, С. Якуніна, які належали до різних мистецьких 

груп Львова. Значну частина їхнього креативу було презентовано у тимчасових 

галереях, які по кілька місяців діяли у різних частинах багатьох міст Західної 

України, насамперед Львова. Зокрема, слід згадати майстерню Ю. Соколова, 

яка значний час функціонувала як вільна галерея.  

За спогадами Г. Вишеславського, лише наприкінці 1980-х років офіційна 

влада дала дозвіл на проведення виставок митців-нонконформістів [30, с. 291]. 

Водночас розвиток мистецтва інсталяції відбувався ніби з острахом, оскільки не 

лише соціум не був готовий до нових трендів, але й у мистецькому середовищі 

бракувало бажання одразу перейти до маловідомих широкому загалу 

інсталяційних практик. 

Угрупування «Центр Європи» у Львові найбільш активно функціонувало 

упродовж 1987–1990 років і розпочало роботу з вуличних перформансів 

провокативного характеру у Вірменському архітектурному ансамблі. У 

діяльності угрупування складно розмежувати перформанс та інсталяцію.  

Наприклад, на  День Львова у 1987 році найактивніше долучилися до 
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перформансу такі члени групи, як І. Барабах, В. Богун, П. Гранкін, 

П. Сільвестров і Ю. Соколов з окремим перформансом [30, с. 292].  

Надалі творчі інсталяції стали справжньою мистецькою окрасою Львова. 

В одному з цих перформансів-інсталяцій (у 1990 році) брав участь польський 

митець Я. Урбанський [102, с. 6].  

У Києві активною була робота київського майстра інсталяцій Ф. Тетянича 

[168, с. 103], схильного у своїх практиках до епатажу, що підтверджують 

спогади окремих його колег, зокрема Ю. Соколова, який називав Ф. Тетянича 

самородком [169, с. 4].  

На початку 1990-х років ідеологічний контроль за сферою культури в 

СРСР знизився до практично нульового рівня, що зумовило нову хвилю 

інтересу до мистецтва інсталяції. Відбуваються вже цілком відкриті фестивалі 

(зокрема у Львові це був «ВиВих», представлений роботами таких діячів, як 

В. Кауфман і В. Костирко) [37, с. 8].  

Галерея «Ель Арт» (Київ) здійснила замовлення у В. Кауфмана 

перформансу для відкриття виставки. Перформанс мав кілька частин, 

об’єднаних загальною назвою «Утопія».  

Послідовниками В. Кауфмана у різних регіонах України можна вважати 

О. Петреллі, Ю. Соколова, П. Старуха, Ф. Тетянича, О. Фурдіяка, С. Якуніна та 

інших [33, с. 21]. Власне, саме відтоді не лише східно- й західноєвропейське 

мистецтво інсталяції збагачує українське, але й відбувають зворотні процеси 

(завдяки численним міжнародним виставкам та поїздкам вітчизняних майстрів 

інсталяції за кордон). 

На межі 1980-х — 1990-х років багато українських художників, які 

працювали у сфері, дотичній до мистецтва інсталяції, звернулися до тематики 

відображення довкілля — це були, зокрема, О. Бабак, В. Бахтов, П. Бевза, 

О. Бородай, О. Литвиненко, а також С. Якунін. Формами їхньої інноваційної 

творчої діяльності було створення арт-об’єктів та інсталяцій у середовищі 

природи.  
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Формування передових та інноваційних арт-об’єктів на виставках 

тривало і в часи безпосередньо перед розпадом СРСР і постанням незалежної 

України. Зокрема, починаючи з 1991 року в Івано-Франківську на періодичній 

основі відбувався фестиваль «Імпреза», в рамках якого згуртувалися митці-

постмодерністи. Серед інсталяцій, представлених на цих заходах, — «З приводу 

цільності» М. Яремака [33, с. 130].  

Таким чином, на початок 1990-х років як світова, так і вітчизняна 

художня культура вийшли із солідним багажем практик, які прямо чи дотично 

були пов’язані із мистецтвом інсталяції. 

Характерною рисою сучасного українського візуального мистецтва є 

тісна співпраця з європейськими культурними і мистецькими інституціями. Все 

це сприяє активному входженню української творчості у світовий мистецький 

процес, виходу на світовий мистецький рівень, а з іншого боку — концентрує 

найкращі національні надбання. В цьому контексті особливо важливим постає 

питання: що з сучасного українського мистецького продукту не тільки викличе 

емоції у європейського глядача, а й допоможе розумінню та утвердженню 

українського мистецтва на світових теренах. Незважаючи на різницю в 

історичному досвіді, відмінні концептуальні засади, євроінтеграція сприяє 

розкриттю особливостей і сутностей мистецтва, що має ознаки національної 

ідентичності, тобто розвивається в рамках ефективного становлення загальної 

національної політики держави. Інтеграція за своєю суттю передбачає 

збагачення досвідом, знаннями, творчими здобутками представників інших 

культур на засадничих підвалинах толерантності та взаємодії. Однією з таких 

форм є культурні резиденції. «Європейські культурні резиденції мають на меті 

більше, ніж розробку спільних проектів. Ми прагнемо налагодити сталі зв’язки 

між культурними інституціями України та Європи. Крім того, створити 

комунікаційну платформу для вільного культурного обміну» [70]. Таку 

платформу-тренінг було проведено в листопаді 2017 року за підтримки 

українських благодійних фондів Dofa.fund, Zenko Foundation, Міністерства 

закордонних справ України та Центру стратегічних комунікацій StratCom 
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Uktaine [70]. Важливим результатом стало те, що провідні українські куратори 

та мистецтвознавці (візуальний блок модерувала Оксана Баршинова) зазначили: 

«…подекуди культурні контексти ЄС та України не перетинаются. Крім того, 

виявилось, що європейські горизонти планування вимірюються роками. 

Українські — обмежуються роком. Ще один нерозмотаний клубок проблем — 

це принципи взаємодії мистецького середовища з державою, донорами та 

кураторами…» [70].  

На Заході було презентовано програму «Креативна Європа» (Creative 

Europe). Цей проект, що має значне фінансування і підтримку на усіх рівнях, 

відтепер доступний для українських митців. «Креативна Європа — це дуже 

потужна донорська структура, але українським митцям потрібно вписуватись у 

процедури та ті теми, які наразі є цікавими для європейців, адже теми, актуальні 

три роки тому, вже застарілі» [70].  

Розумінню особливостей подання заявок та успішної участі у програмі 

сприяли лекції провідних європейських арт-діячів. Водночас, важливим для 

осягнення «культурної євроінтеграції» є той факт, що українське мистецтво досі 

є своєрідною terra incognita для Європи. Посол Бельгії в України Люк Якобс 

зазначив, що цей факт означає суттєву перевагу, адже «…люди завжди люблять 

пізнавати щось свіже, нове та оригінальне. Україна має слідкувати за 

культурними трендами та віяннями. Проте українських митців не слід 

сприймати лише як послідовників, у них стільки талантів та креативності, що 

вони сміливо можуть стати трендсеттерами» [70]. Тож слід розглянути, яким 

чином реалізують цю можливість виступати в ролі «формувальників трендів» 

українські художники, які працюють у жанрі мистецької інсталяції. 

Кінець 2017 року був ознаменований першою презентацією інсталяції у 

київській галереї Американського дому. Авторкою інсталяції «Травма» була 

художниця Л. Літвінова. По суті, «Травма» стала вираженням суперечностей у 

суспільстві, через які страждає кожна людина. Водночас, цій людині 

притаманні і негативні риси — зокрема невігластво та упередженість [24]. 

Авторка так коментує свою роботу: «Інсталяція складається з майже 200 
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вертикальних білих тростин висотою до 3 метрів, що ростуть із землі, 

створюючи відчуття прогулянки по лісу зі стрункими деревами. Підніміть 

голову, і ви побачите унікальну вершину кожного з них. Тростини 

піднімаються так, ніби вони є людьми. Таким чином, я підкреслюю, що ми всі 

однакові і всі різні одночасно. Тростини візуалізують ритмічний рух, який 

робить суспільство, і нагадує тих з нас, які стали опорою для інших людей» 

[24]. 

У травні 2017 року в хмельницькій галереї «MASLO» було презентовано 

інсталяцію Ореста Яремчука «Виміри мислення», метою якої є висвітлення 

проблеми зростання обсягів інформації у сучасному глобалізованому світі. 

«Інсталяція нагадує молекулу інформації, вихоплену з інформаційного всесвіту. 

Вона відсилає і до Теорії струн, і до Теорії множин австрійського математика і 

логіка Курта Геделя, який висловив думку, що справила значний вплив на 

подальший розвиток теорії пізнання. Вона полягала у тому, що кожна система 

має свої обмежені можливості, і при вичерпанні своїх можливостей, повинна 

поступитися місцем іншій системі, що має нові можливості. І так триває 

нескінченно. Металеві конструкції та нитки — сталість та гнучкість; одні 

зв’язки є непохитними, натомість інші можуть бути нестабільними. Кожен із 

кубів наділено своїм власним сенсом — адже одні з них завершені, а інші 

позбавлені однієї грані, що робить їх відкритими до подальшої взаємодії. Також 

інсталяцію супроводжує тайм-лайн та накладений на нього майнд-меп. Для 

автора таким своєрідним наповненням стали висловлювання на тему 

інформаційного перенавантаження або питань структурування інформації. Так 

проект художника став тривимірним втіленням теми інформаційного 

перенасичення, яку він послідовно розробляє, прикладаючи її у практичній 

площині — своїй повсякденності.» [72].  

Окремої оцінки варта презентація в Україні арт-проекту «Живи музикою, 

йди за зіркою» (04.10.2017). Проект був досить унікальним і в його рамках 

пройшла презентація інсталяції вітчизняного скульптура О. Мілова «Любов» 

[72]. Композиція — це дві великі металеві клітки у вигляді фігур чоловіка і 
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жінки. Пара застигла сидячи, повернувшись спиною один до одного — їхня 

поза символізує конфлікт. Жіноча фігура, напружено обійнявши коліна руками, 

згорнулася в позу ембріона, яка символізує беззахисність і вразивість, 

породжувані любов’ю. Чоловіча фігура, на відміну від жіночої, розкрита і 

розслаблена. Рука, що підтримує голову, створює акцент на думках героя і 

символізує силу і свідомість. Незважаючи на конфлікт, обидві фігури 

притиснуті спинами одна  до одної, що дозволяє їм утримувати рівновагу. 

Всередині обох клітин — дві дитини, що світяться внутрішнім світлом. Ці діти, 

розвернувшись обличчями один до одного, простягають руки крізь ґрати. З 

настанням ночі діти починають світитися. Їхнє світло символізує чистоту і 

щирість, яка пов’язує людей між собою і дає шанс примирення в момент, коли 

спадає темрява [259]. 

Слід зазначити, що у 2017–2018 роках на цьому фестивалі активно заявив 

про себе креативний художник, автор симпозіуму палаючої керамічної 

скульптури в Нікополі Вячеслав Гуденок. Його скульптури вирізняються 

маштабністю, креативністю та поєднанням стихій землі та вогню.  

У серпні 2017 року у Львові український художник Роман Михайлов 

створив інсталяції «Опіки» з пропалених вогнем аркушів паперу та дерева, які 

розмістили у приміщенні Львівського трамвайного депо. Експериментальність 

проекту полягала не тільки в тому, що його було змонтовано у приміщенні 

міського трамвайного депо, а й у тому, що саме тут відбувалася прем’єра опери 

«За межі міфу. Амазонки». Zenko Foundation підтримали задум Романа 

Михайлова створити серію інсталяцій спеціально для опери. Ідея фундації 

полягає в тому, що мистецтво має виходити за межі виставкового простору 

музеїв та галерей і включатись у культурні події, що не пов’язані із виставковим 

простором безпосередньо. Засновники фундації вважають, що так сучасне 

мистецтво, яке іноді буває досить закритим, стає ближчим, а художні 

колаборації сприяють підвищенню інтересу широкого кола глядачів до 

українського сучасного мистецтва. Куратором проекту стала Дар’я Кольцова. За 

концепцією проекту, автор ретранслює власні відчуття неминучих змін, 
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безжально занурює глядача у свій персональний досвід — часом надто відверті 

історії людини, яка навчилася «у темряві підсвідомого знаходити те, що лякає 

та завдає болю» [143]. Потужність і сила оперної музики та проникливої 

інсталяції створили цілісний і приголомшливий мистецький проект. 

У березні 2017 року у просторі мистецької галереї «Vozdvizhenka Arts 

House» було представлено проект «Synthetic landscape». Автор — М. Чуріков — 

у своїй роботі актуалізував складні проблеми навколишнього середовища, 

штучного, тобто антропогенного ландшафту, у т. ч. матеріалів, які його 

формують. Матеріали інсталяції обіграно досить цікавим чином — ідеться про 

поверхні, які людина використовує щодня і навіть не помічає цього. Водночас 

зазначені поверхні повсякчас формують сприйняття людиною урбанізованого 

простору. Таким чином, об’єктом інсталяції можуть бути фасади будинків, 

простір вулиць, скульптури та інші предмети матеріального світу, зокрема 

відео- й фототвори. Отже, відбувається еклектичне поєднання архітектурного 

ландшафту й інсталяції.  

Сам художник так розповів журналу «Art Ukraine» про проект: «У своїй 

роботі я створив об’єкти з тих матеріалів, з якими ми стикаємося щодня: 

кахельні плити та хромовані металеві труби. На об’єктах закріплені смартфони. 

Вони стали частиною нас і від них також залежить наше сприйняття 

навколишньої дійсності. Це і відео, і фото, через які ми сприймаємо реальність. 

Карти та навігатори, які своїми алгоритмами ведуть нас по маршруту, який ми, 

можливо, і не вибрали б… Сам же ландшафт я розглядаю як тендітну систему, 

яка не має постійної форми, яка в залежності від місця положення глядача 

видозмінюється. Йдеться в буквальному сенсі про міську культуру, тобто 

культурне явище, яке виникло в міському середовищі і в своїй легітимації 

тільки цьому середовищі і зобов’язана» [116]. 

Таким чином, євроінтеграційні процеси культури і мистецтва 

маніфестують себе у середовищі українських художників, які працюють у сфері 

мистецької інсталяції. Це, вочевидь, має логічне пояснення, оскільки масштабні 

інсталяційні проекти (а особливо ті, які вибудовуються на позагалерейних, 
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позамузейних, міських майданчиках), силою свого впливу здатні глибоко 

вразити глядача. Проаналізовані арт-проекти створено для того, щоб звернути 

увагу на важливі аспекти сьогодення, які відходять на другий план, непомічені 

у повсякденному житті. За визначенням Оксани Баршинової, інсталяція є 

«…найбільш невловимою й багатозначною формою сучасного мистецтва, 

включає в себе якості об’єкта, скульптури, декорації, асамбляжу та багатьох 

інших видів. Вона може бути компактною і замкнутою на собі, а може 

підпорядковувати собі людину, змушуючи її перебувати в сконструйованому 

художником просторі, та задіювати різноманітні матеріали — від промислових 

відходів, мистецьких творів чи навіть живих людей до комп’ютерних 

технологій та архітектурних споруд. В інсталяції основним сенсом є її 

тимчасовість, крихкість, недовговічність, тому її пафос не в шедевральності, що 

проходить крізь віки та перемагає час, а в майже ритуальній сугестивності 

переживання мистецтва як чуда» [14].  

Ця підкреслена тимчасовість і крихкість інсталяції уподібнюється до 

невловимого і тремтливого підсвідомого й емоційності, які поєднують людей, 

вихованих різноманітними етнічними, релігійними, політичними обставинами, 

сприяє розумінню одвічних і загальних цінностей і понять. Тому роль 

мистецької інсталяції у сучасному світі полягає у можливості утворювати 

своєрідний стійкий фундамент у світі хиткої рівноваги. Універсальна мова 

мистецтва мобілізує великі потенції різнопланових діалогів соціокультурного, 

економічного, екологічного порядків, допомагає формувати основу спільної 

європейської стратегії. 

Інсталяція як різновид образотворчості і вид художньої творчості, що 

безпосередньо пов’язаний із простором та концептуальними засадами 

постмодернізму, здобуває все більше послідовників у сучасній Україні. Техніка 

інсталяції різноманітна: вона може бути заснована на побудові принципово 

нового мистецького об’єкта, може надавати відомій побутовій речі зовсім 

іншого звучання, а може поєднувати і те, і інше. Головне завдання 

інсталяційних практик — акцентуація на авторській ідеї. Інсталяція як 
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мистецька сфера побудови твору (об’єкту) у просторі, «…знаходиться на межі з 

асамбляжем, енвайронментом, мистецьким об’єктом як явищем. Також 

інсталяційні практики часто поєднуються з перформансами» [33, с. 135]. 

Важливим у дослідженні сучасних інсталяційних практик в Україні є 

окреслення загальної наукової проблематики: необхідно подати і оформити 

етапи, які пройшли інсталяційні практики в Україні з 1980-х років і до 

сьогодення; з’ясувати співвідношення основних понять, пов’язаних з 

інсталяційними практиками та виокремити серед них суто інсталяційні 

моменти. 

Важливою є постановка проблеми становлення інсталяційних практик в 

Україні у теоретичному, термінологічному, хронологічному та 

мистецтвознавчому контекстах; визначення періодизації існування 

інсталяційних проектів на території України; дослідження співіснування і 

взаємовпливу основних постмодерністських проявів образотворчості; 

доведення соціокультурної ролі інсталяції у сучасному українському 

суспільстві. 

В останні десятиліття інсталяції орієнтовані на розміщення не у 

традиційно мистецькому, а в так званому «позахудожньому» просторі. Дедалі 

частіше арт-інсталяції дислокуються у міському, побутовому або 

індустріальному просторі, залучають до нового життя промислові об’єкти та 

природне середовище. Головним завданням інсталяційного проекту є 

орієнтованість автора на емоційний, семантичний, онтологічний сенс кожної 

простої речі. І саме з таких «простих речей» вибудовується інтелектуально 

складний, цілісний твір чи просто відбувається комбінування їхніх контекстів 

задля набуття нової сутності. У цьому полягають основні методологічні засади 

інсталяційної побудови: її монтажна, комбінаторна методика. 

Періодизація інсталяційних проектів в Україні будується на засадах 

виокремлення характерних для кожного етапу рис.  

Період 1960-х — 1980-х років став для інсталяційної мистецької 

діяльності часом осмислення, пошуків шляхів розвитку й постійного 
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вдосконалення. Стало зрозумілим визначення нових підходів у сенсі побудови 

інсталяції як мистецтва у загальному контексті культурних процесів. Ця 

діяльність зосереджена у цілісному поєднанні наукового обґрунтування, 

виявленні закономірностей взаємних відношень об’єктів показу, професійних 

знань і вмінь як у галузі експонування інсталяцій, так і у контексті 

співвідношення з перформансом, контемпорарного візуального мистецтва 

загалом, творчої фантазії, креативного підходу та інших чинників. 

Перший етап («протоінсталяцій») був пов’язаний із нонконформіськими 

проявами у мистецтві радянської доби і хронологічно охоплює 1960-ті — 1980-

ті роки. У цей час сам термін «інсталяція» був під забороною, а реалізовані 

художниками проекти не були повною мірою інсталяціями, а пропонували 

лише напрям нового пошуку. З огляду на це, для характеристики окремих 

інсталяційних мистецьких явищ доби тоталітаризму або для проектів з 

елементами інсталяції і застосовують поняття «протоінсталяція». Воно 

характеризує процеси, що передували появі справжніх інсталяційних практик, є 

їхнім прообразом і одночасно творчим пошуком, близьким до пластичних 

етюдів, до витоків. Вживання цього терміна підкреслює обмежений 

тоталітарною системою потенціал, брак матеріалів та технічних засобів для 

реалізації всіх творчих ідей митців.  

Гліб Вишеславський виділяє два типи побудови інсталяцій: за 

семантичними ознаками та за асоціаціями. Перший тип передбачає створення 

інсталяцій як «…монтаж речей за семантичними ознаками (концептуальні 

інсталяції Леоніда Войцехова, Сергія Ануфрієва та інших учасників одеського 

АПТАРТу)» [33, с. 138]. Другий тип утворюють інсталяції, де відбувається 

монтаж речей за асоціаціями. До цієї групи входять інсталяційні практики 

Сергія Параджанова, Володимира Бахтова, Олександра Бабака, Гліба 

Вишеславського, Василя Рябченка, Ганни Сидоренко. 

Перші інсталяції в Україні з’явилися за часів нонконформізму, в епоху 

андеграунду, акціонізму і енвайронменталізму [33, с. 133]. У цьому контексті 

Гліб Вишеславський наводить приклад облаштування житлового помешкання 
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режисера Сергія Параджанова на початку 1960-х: той наповнював простір 

власної квартири декораціями до своїх «Тіней забутих предків». Інший приклад 

— інсталяція «Вагон» (1972 року) авторства Бориса Лобановського. Загалом, 

інсталяційні об’єкти 1970-х — початку 1980-х в Україні були представлені 

творами Леоніда Войцехова (серія «Нафталінові носи», «Фігури, що 

розгортаються», «Перст вказівний (телескопічний)», «Килим на бігуді» та ін.). 

Українська протоінсталяція також була пов’язана з діячами одеського 

АПТАРТУ, зокрема з іменем Федора Тетянича, який протягом 1980-х років 

створював свої «Біотехносфери» [33, с. 138]. 

Ф. К. Тетянич (1942–2007) може вважатися одним із засновників 

інсталяційних практик не лише в Україні, але й на території інших республік 

СРСР. Він не зараховував своє мистецтво до жодних із практик і стилів, що 

існували на той час, заявляючи, що його слід сприймати як неподільний і 

цілісний акт мистецтва. Автор багатьох філософсько-мистецьких маніфестів, 

Ф. Тетянич розпочав у 1960-х роках свій творчий шлях як художник-

монументаліст. Згодом, у 1970-х, він пробує свої сили в графіці, передаючи на 

папері традиційні українські сюжети, використовуючи власні нестандартні 

підходи. Далі він здійснює ілюстрування книг, формує свій неповторний 

графічний стиль. 

Упродовж 1980-х років Ф. Тетянич звертається у своїй творчості до тем 

Всесвіту, Космосу, починає схилятися до неофіційного мистецтва, а його 

творчість поступово набуває все більш оригінальних і неповторних форм. Його 

перформанси-акції відбуваються на Андріївському узвозі в Києві. Під час цих 

дійств він виголошував маніфести, поєднуючи їх із танцем, живописно-

образотворчою діяльністю, створенням інсталяцій. Зокрема, серед цих 

маніфестів: «Куди думкою не перенесуся — вершу нескінченності справу, 

усюди мій вічний дім, усюди моє нескінченне тіло…»; «…Знай, я пишу картину 

навіть роблю машину, порушую танцем тишу скрип кистей і шум заводу 

ллється музика почуй». 
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С. Й. Параджанов (1924–1990) відомий не лише як кінорежисер, але і як 

автор багатьох талановитих інсталяцій. Крім фільмів, Сергій Параджанов 

створив безліч образотворчих творів: малюнки, колажі, інсталяції, скульптури. 

Параджанов залишив по собі чимало художніх робіт. Мистецтвознавці 

виділяють три періоди художньої творчості С. Параджанова. Перший припадає 

на 1960-ті роки, коли художник робить свої перші мозаїки, плоскі й об’ємні 

колажі, керамічні роботи. З них одержали популярність серія керамічних творів, 

присвячена Пазоліні та його фільмам, ескізи до спектаклю «Гамлет», колаж 

«Голгофа» та інші. Другий період — період ув’язнення митця (1973–1977 

роки): до нього переважно належать малюнки олівцем і кульковою ручкою. 

Найвідоміші роботи: «тюремні марки», талери із кришок, «Євангеліє від 

Пазоліні», серії «Джоконда», «Перелік відібраного майна», «Притча про сина», 

колажі на конвертах, «Квіти із зони». Третій, найбільш насичений період 

творчості Параджанова, — після в’язниці. Сергій Параджанов називав свої 

колажі «спресованими фільмами»: у них він був вільний від цензури й заборон 

влади, що обмежувала його у фільмах.  

Л. Войцехов (1955–2018) є представником одеської школи інсталяцій. На 

початку 1980-х років він створив «концептуалістську групу» разом із 

художниками Сергієм Ануфрієвим і Юрієм Лейдерманом. Сам Л. Войцехов 

називав себе батьком-засновником одеського концептуалізму. Група 

концептуалістів влаштовувала домашні виставки й спонтанні акції на вулицях 

Одеси.  

Роботи художника представлені в одеському Музеї сучасного мистецтва, 

а також перебувають у таких зібраннях: Музей Людвіга (Німеччина), Музей 

сучасного мистецтва м. Мельбурн (Австралія), міський музей м. Анжер 

(Франція), міський музей м. Мартіньї (Швейцарія), Музей нового російського 

мистецтва (Нью-Йорк), а також у приватних колекціях. 

Акції одеситів — геніальні «Способи вбивства прапором» Лейдермана й 

Чацкіна (1983), «Розвідка художніх покладів» (1987) і «За дві секунди» (1987) 

Л. Войцехова й багато інших — найяскравіші сторінки історії українського 
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перформансу в радянські часи, коли навіть це слово не мало права на існування. 

Не менш важливою віхою у вітчизняному мистецтві стали графічні альбоми, 

тексти, картини, об’єкти й інсталяції кола одеських концептуалістів. 

Представником одеського концептуалізму також є С. Ануфрієв. Загалом, 

одеський концептуалізм — це явище самобутнє, а проте воно глибоко резонує і 

з актуальними світовими тенденціями. В історії українського мистецтва це чи 

не єдиний прецедент, коли раціональний концептуалізм прижився на ґрунті, що 

тяжіє до барокової надмірності. Такий концептуалізм породив цілу плеяду 

талановитих художників і творів мистецтва, що сьогодні вже стали класикою.  

Гліб Вишеславський (нар. у 1962 році в Києві) є живописцем, графіком, 

фотовідеомитцем, автором об’єктів й інсталяцій, куратором, теоретиком і 

художнім критиком. Закінчив художній факультет Московського 

поліграфічного інституту (1985), здійснював кураторство виставок художнього 

угруповання «Клуб 1/1» (Москва, 1989–1993). Є головним редактором журналу 

з питань сучасного мистецтва «Terra Іncognіta» (з 1994 року). 

Г. Вишеславський є автором публікацій про питання сучасного мистецтва 

у пресі, автором інсталяцій, організатором виставок-перформансів та 

енвайронмент-проектів. Роботи Г. Вишеславського представлені у багатьох 

музеях та колекціях, таких як: Художньому музеї Ментона (Франція), Музеї 

сучасного мистецтва в Сараєво, Національному музеї образотворчого мистецтва 

України. Вагоме місце у творчості майстра зайняла інсталяція «Хто має вуха, 

нехай почує» — пасторська кафедра із розгорнутою книгою й величезними 

вухами. 

Для творів В. Бахтова характерним є зображення води. Так звана «велика 

вода» присутня чи не в кожній роботі митця. Він працює у техніці офорта, 

живопису. Роботи Бахтова експоновані у Києві, Москві, Вільнюсі, Парижі, у 

США (Чикаго й ін.) та Канаді. Персональні виставки відбулися в Італії, 

Німеччині, Польщі. Крім того, В. Бахтов є учасником виставок українських 

художників у США, Німеччині, Швейцарії, Фінляндії, Португалії, Болгарії, 

Монголії (1985–1987). 
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Одним із видів художніх акцій, які В. Бахтов проводив на археологічних 

об’єктах Північного Причорномор’я з 1997 року, є геліографіті. Цей вид акцій 

— частина глобального проекту «Реконструкція Простору», метою якого є 

створення художніх версій втраченого Простору давньогрецьких міст (Ольвія, 

Борисфеніда, Херсонеса, міста Боспора Кіммерійського) півдня сучасної 

України, що збереглися донині лише в руїнах (у цьому випадку слово «простір» 

мається на увазі у щонайширшому сенсі). 

Геліографіті В. Бахтова створені на тлі ландшафту, освітленого 

природним світлом місяця. Палаючим смолоскипом у просторі прадавнього 

міста автор накреслює архітектурні споруди, що колись, можливо, там існували, 

— храми, вівтарі, громадські будинки, житлові квартали, що збереглися на рівні 

фундаментів або в реконструкціях археологів — із фіксацією цього процесу на 

фотоплівці. 

Отже, саме у досліджуваний період формується не лише 

нонконформістське мистецтво, але й нонконформістський спосіб мислення 

провідної частини митців України радянського періоду.  

Витоки інсталяційного мистецтва нашої країни в 1970-х — 1980-х роках 

пов’язані, зокрема, із таким явищем, як андеграунд, тобто прихованим 

способом буття мистецтва (способом комунікації художника зі світом). 

Андеграунд кидав виклик усьому офіційному мистецтву СРСР означеного 

періоду.  

Арт-практики, що розвивалися у рамках радянського мистецтва 

андеграунду, на нашу думку, можуть бути характеризовані такими ознаками: 

– ідеологічна опозиційність, актуалізація табуйованих суспільних тем, 

самі лише згадки про які досить жорстко придушував радянський режим; 

наприклад, інсталяції могли бути присвячені дисидентському руху або іншим 

формам спротиву панівнму ладу в СРСР, а також іншим забороненим 

тематикам (екологія тощо); 

– протиставлення за лінією «андеграунд» — «оверграунд»; 
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– підпільність (часом значною мірою умовна), яка означала, що виставки 

інсталяцій у багатьох випадках проводили таємно, у камерному форматі (у 

помешканнях митців тощо); 

– ствердження постмодерністської парадигми у культурі, відповідно до 

якої посилилися мозаїчні й децентралізаційні характеристики мистецтва; 

– значна роль відводиться грі, випадковості й спонтанності в арт-

практиках; це аж ніяк не могло бути позитивно сприйнято офіційним 

радянським мистецтвом означеного періоду, де навпаки не могло бути місця 

будь-якій грі чи раптовим змінам; 

– штучність окремих інсталяцій, їхній поліфонізм у контексті окремих 

видів і напрямів мистецтва. 

Крім того, упродовж зазначеного періоду (1970-ті — 1980-ті) 

інсталяційним (точніше протоінсталяційним) практикам на території України 

були притаманні такі риси: 

а) підміна художнього смислу або естетики в інсталяції об’єктами 

матеріального світу, що заповнюють цю інсталяцію; 

б) критика власне художнього полотна як об’єкта, підміна його так 

званою «постживописною абстракцією» (рух «Нові реалісти»); 

в) акцентування уваги саме на взаємопереплетенні різних видів і стилів 

мистецтва, що супроводжується врахуванням різних художніх кодів; 

г) звернення не лише до емоційної й психічної сфери людей, які 

спостерігають за інталяцією, але й до їхнього соціального досвіду, певних 

життєвих установок, а також моделей комунікації. Специфіка інсталяцій уже 

полягає у поєднанні саме розумого й чуттєвого (звичайно при повному 

домінуванні останнього) [201, с. 115]. 

Наступний етап інсталяційних практик припадає на кінець 1980-х — 

початок 1990-х років. Головним джерелом дослідження цього етапу стають 

спогади художників, каталоги виставок, газетні та журнальні статті. 

Особливістю цього часу стає розширення географії інсталяційних проектів. 

Крім Києва та Одеси, їх починають створювати митці Харкова, Львова, Івано-
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Франківська — всюди, де були сильні художні школи. Надзвичайно важливим 

стає також спілкування художників у творчих групах пленерів та симпозіумів. 

Гліб Вишеславський доводить, що художники різних міст і регіонів України 

«…під час пленеру “Седнів-88” (попри поширений міф про “суто картинне 

мислення” в Україні в кінці 1980-х рр.), … створювали об’єкти з речей 

сільськогосподарського й канцелярського призначення (Олександр Полоник, 

Олександр Сухоліт, Ігор Броун, Сергій Бережненко)» [33, с. 135]. У Львові 

інсталяційними практиками на межі 1980-х — 1990-х років активно займалися 

мистецькі групи «Центр Європи», галереї «ГалАрт», учасники фестивалю 

«ВиВих» (1990–1991). Серед авторів слід назвати Юрія Соколова 

(«Енциклопедія», 1988); Андрія Сагайдаковського («Стілець на столі»). Але 

особливо плідним був у ті часи Платон Сильвестров: «Похорон епохи» (1990), 

«Чорний квадрат» (1990), «Вішалка» (1989), «Тези з історії КПРС» (1989) 

[33, с. 135].  

Інсталяційна історія івано-франківських митців представлена когортою 

Володимира Мулика, Ярослава Яновського, Мирослава Яремака, Юрія Іздрика. 

Їхні твори презентовано на виставках у галереї «S-об’єкт» гурту «St.Art». 

Інсталяції були незмінним явищем в експозиціях івано-франківського 

фестивалю сучасного мистецтва «Імпреза. Провінційний додаток № 2». 

Особливо «інсталяційною» стала окрема грандіозна виставка «Рубероїд — І» 

(1992), в якій взяли участь Ростислав Котерлін, Ярослав Яновський, Анатолій 

Звіжинський, Юрій Іздрик, Володимир Мулик, Мирослав Яремак та ін. 

[33, с. 135]. 

У Києві до жанру інсталяцій зверталися наприкінці 1980-х років два 

відомих художника — Олександр Бабак («Колиска для ненародженої дитини», 

1989) і Олександр Бородай. До них долучалися також послідовники київського 

постмодернізму: Дмитро Кавсан, Валерій Ажажа, Анатолій Степаненко, 

Олександр Сухоліт, Костянтин Реунов, Гліб Вишеславський, Олег Тістол. 

Результати їхніх творчих пошуків було представлено в експозиції «Спалах» 

(1990). Але, на переконання Гліба Вишеславського, більшість послідовників 
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новітніх образотворчих практик на той час захоплювалися традиціями 

трансавангарду, і до їхніх концептуальних засад експерименти з простором не 

входили. Це дещо сповільнило загальні інсталяційні процеси як у Києві, так і в 

Одесі. Справжній інсталяційний бум розпочався після виставки «Штиль» (1992) 

— проект «Розкартинення» кураторства Олександра Соловйова. Зразки 

інсталяції представили Олександр Гнилицький, Гліб Вишеславський, Юрій 

Соломко, Арсен Савадов, Олег Мігас, Ілля Чічкан [33, с. 138]. 

Інсталяційні проекти в Одесі цього часу нерозривно пов’язані з іменами 

Олександра Ройтбурта, Олександра Шевчука, Олександра Лісовського, Дмитра 

Орєшнікова та інших. 

Розвиток інсталяції в середині 1990-х років пов’язаний із виставками 

«Простір культурної революції» (1994), «Барбарос» (1995), «Аналіз крові» 

(1995), «Мистецькі імпресії» (1994), «Київська мистецька зустріч. Нове 

мистецтво Польщі, України, Росії» (1995) [33, с. 138]. 

На нашу думку, впродовж кінця 1980-х — 1990-х років інсталяційні 

практики у вітчизняному мистецтві характеризувалися такими особливостями: 

– посилення так званої «втоми» й ентропії у мистецтві, що 

супроводжувалося стиранням меж між різними стилями й напрямами, а також 

еклектика різних мов художнього мистецтва; повною мірою це, зокрема, 

стосувалося і інсталяцій, де була присутня відмова від естетичних начал; 

– фактична підміна класичного розуміння мистецтва численними арт-

практиками й арт-процесами;  

– обігрування «естетики порожнечі», поширення інсталяцій на кшталт 

«ready made», де представлення речей базувалося на їхній простоті, а не на 

функціональному призначенні; при цьому об’єкт матеріального світу, задіяний 

в інсталяції, сприймався саме як одиничний предмет, без його взаємодії з 

іншими предметам та явищами; 

– розуміння інсталяції як артефакту, підкреслення його штучного 

характеру; 



 

 

128 

– об’єднання у рамках інсталяцій не лише художньої практики, але й 

літератури і музики, а також (із 1990-х років) відеоряду й комп’ютерних 

технологій. 

Слід підкреслити, що найважливішою метою інсталяції як нового способу 

художнього мислення у світоглядній системі мистецьких практик у перші 

десятиліття незалежності України стає вибудовування адекватної 

комунікаційної практики між твором мистецтва і глядачем. 

Отже, розглянувши прояви активності представників вітчизняного 

мистецтва у період останніх 30–40 років, слід зазначити про те, що у провідних 

центрах культурного життя України відбулося значне число акцій, так чи 

інакше пов’язаних з інсталяційними практиками. Серед форм цих акцій — 

інсталяції, мистецькі виставки тощо. Їх можна розглядати і як лакмусовий 

папірець стану мистецького життя нашої країни, і як рівень розуміння глядачем 

творів сучасного мистецтва. Останнє безпосередньо пов’язано зі складністю 

художніх творів інсталяції для інтелектуального осягнення (у другій половині 

ХХ століття їх могли розуміти аж ніяк не всі поціновувачі). 

Починаючи із 1990-х років в Україні виставки інсталяцій почали 

організовувати у досить несподіваних місцях — це могли бути приватні 

помешкання, стадіон, культова споруда, вулиця, готель тощо. Поступово 

формувалася нова плеяда митців — перформерів, концептуалістів, котрі 

передавали свій досвід молодому поколінню, а також постійно вивчали 

відповідний творчий шлях майстрів інсталяції на Заході. 

В умовах реалізації євроінтеграційних прагнень України почалося 

формування мистецької взаємодії художників-інноваторів нашої країни та 

окремих держав Центральної та Східної Європи, зокрема Польщі. Митці обох 

країн, які працювали у жанрі інсталяції, взаємодіяли на спільних фестивалях, 

виставках та інших заходах. Непоодинокими упродовж останніх десятиліть 

були українсько-польські галереї сучасного мистецтва. 

Відбуваються усебічні зміни, що охоплюють як основи експозиційної 

роботи, так і культурно-освітні та мистецькі програми, удосконалюються 
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засоби представлення експозиції та її дизайну. У цьому контексті особливої 

ваги набуває розробка принципів проектної діяльності у царині експонування 

сучасного мистецтва. 

 

3.2 Інсталяція як форма художньої реалізації в Україні початку ХХІ 

століття. Важливим чинником модернізації українського суспільства, його 

поступальної євроінтеграції є концептуальне мистецтво — потужний 

аналітичний засіб для усвідомлення традицій, національної ідентичності та 

місця людини у сучасному глобалізованому світі. Третій етап інсталяційних 

проектів в Україні охоплює середину 1990-х — середину 2000-х років. У цей 

час суспільство вже не реагує на інсталяції як шоком. Авторам інсталяцій стає 

усе важче здивувати і спровокувати глядача. До інсталяції звертається дедалі 

більше художників. Інсталяція починає виходити з галерейних та міських 

просторів на вулиці. Активно розвивається вітчизняний ленд-арт. Ще у 1992 

році відбувся пленер «Снов», учасниками якого стали Сергій Якунін, Ганна 

Сидоренко, Андрій Блудов, Олександр і Тамара Бабаки, Ганна Гідора, Петро 

Бевза, Микола Журавель та інші). Із 1997 року відбувається симпозіум ленд-

арту «Могриця. Простір покордоння» (Микола Журавель, Петро Бевза та інші). 

Про передісторію зародження інсталяційного ленд-арту розповідає художник і 

куратор Ганна Гідора: «Виявилося, що в Україні є художники ленд-артистисти: 

Петро Бевза, Олексій Литвиненко, Гліб Вишеславский. При цьому ленд-арт в 

Україні стає все ближче до такого напрямку, як мистецтво оточуючого 

середовища. Може, це також залежить від матеріальної ситуації, у якій 

доводиться працювати художнику, тому наше мистецтво більш камерне. Немає 

великих об’єктів — якихось валів, ровів штучних…» [152]. «Могриця. Простір 

покордоння» став першим симпозіумом ленд-арту, де було широко 

представлено інсталяцію. Набутки і досвід симпозіуму було використано на 

фестивалі «Весняний вітер», «АртПоле» (Шишори), «Міфогенез» (Вінниця), 

«Хортиця» (Запоріжжя).  
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Четвертий етап розвитку інсталяційних проектів в Україні починається в 

середині 2000 і триває дотепер. Для цього етапу характерний подальший 

розвиток інсталяційних творів, їхня побудова у найнесподіваніших просторах 

— від традиційних музеїв до представницьких установ і офісів. Інсталяція 

наповнює середовище міст і сіл, використовує для поєднання найрізноманітніші 

об’єкти. Ледь не в кожному великому місті реалізують інсталяційні проекти 

екологічної, урбаністичної та іншої тематики. Однією із головних проблем у 

сучасному мистецтві є проблема ефективної взаємодії твору і глядача у новому, 

штучно створеному культурному середовищі. Морфологія сучасних 

мистецьких рухів разом з пленерною та виставковою діяльністю може 

розглядатися як новий шлях взаємодії сучасного мистецтва і глядача, оскільки 

реалізація таких проектів є своєрідним моніторингом діяльності сучасного 

суспільства в його взаєминах із сучасним мистецтвом.  

Як вже було зазначено у попередніх розділах дослідження, інсталяція 

представляє собою виражену в просторовому вимірі композицію, яка 

складається із різноманітних предметів, що сполучені між собою певним 

комплексним задумом, своєрідною об’єднуючою художньою ідеєю. Крім того, 

інсталяцію доцільно розглядати як художню техніку, яка працює з певними 

об’єктами у 3D-просторі. При цьому композиція й об’єкти інсталяції 

розглядаються насамперед у контексті людського сприйняття простору, подій і 

часу. 

Де-факто термін «інсталяція», попри наявність багатьох визначень, за 

своєю суттю розкриває технічний аспект виготовлення мистецького твору:  

його не «малюють», не «пишуть», а саме встановлюють, складають, формують 

з окремих частин.  

Сучасне постмодерністське мистецтво характеризується тісним 

взаємозв’язком митця і процесу творчості з суспільством, що відбивається у 

великій кількості мистецьких акцій.   

Однією із форм взаємодії мистецтва і суспільства є інсталяція. 

Мистецтвознавча наука повинна належно оцінити місце і значення інсталяції в 
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сучасному мистецтві, як елементу впливу на суспільство. У той же час, широке 

розповсюдження інсталяцій в сучасному мистецтві потребує від 

мистецтвознавців систематизувати різнопланові інсталяції, та оцінити їх вплив 

на суспільство. Основним завданням інсталяції в мистецтві є саме мистецький 

вплив на людину з метою зміни сприйняття нею світу, таким яким бачить цей 

світ митець, шляхом використання  об’єктів, як компонентів інсталяції, що 

показані, в як правило, незвичному, нехарактерному вигляді чи способі 

використання. Інсталяція – це «об’ємний живопис» чи «живопис об’ємом», 

постановка (вистава), де глядач є учасником дійства серед незвичних декорацій. 

Через різноплановість і різноманітність форм, класифікувати інсталяції досить 

важко – фактично кожен художник створює новий вид інсталяцій. Елементами 

інсталяції можуть бути різні об’єкти, включаючи предмети, малюнки, звук, 

«віртуальну реальність», відео, Інтернет та інші.  

Умовно інсталяції можна класифікувати за фізичним змістом об’єктів, що 

використовуються в інсталяції.  

Класична інсталяція – це інсталяція на основі реальних фізичних 

предметів з можливим доповненням різними явищами і фізичними ефектами.  

Віртуальна інсталяція – це коли на основі комп’ютерних технологій 

(комп’ютерної графіки) і так званої «віртуальної реальності» за допомогою 

різних засобів візуалізації, включаючи голографічні (об’ємні) проектори, 

створюються зображення.  

Серед таких проектів слід назвати твори Тамари та Олександра Бабаків. 

Особливістю цього періоду в українських містах є інсталяції, виконані в техніці 

палаючої керамічної скульптури: «Спалах» (Полтава, 2009), «Скіфія. Скіф і Я» 

(Нікополь, 2015–2017). «Спалах» був ініційований групою художників (Андрій 

Собянін, Вячеслав Віньковський, Мирослава Росул, Олександр Мірошніченко, 

Віктор Кущенко та інші) у рамках проекту «Мистецтво замість гармат». 

Найяскравіщими інсталяціями проекту стали «Вежа 17-09» Андрія Собяніна, 

«Мольфар» Мирослави Росул та «Оберіг» Олександра Мірошніченка. Проект 

розпочинався перформансом, в якому були активно задіяні глядачі. 
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До подій цього періоду також належить інсталяційний проект у Харкові 

«Пташиний Bizarre» (2015) художниці Наталії Маріненко. Авторка задіює два 

сакральні символи для різних культур: голуба і корови, фактично перевертаючи 

з ніг на голову традиційну міфологію і наділяє своїх персонажів абсолютно 

іншими сенсами. Основними виражальними засобами стають колір, силует і 

матеріал. Ними підкреслено алегоричність, неоднозначність створюваних 

образів і заявленої символіки. Виконані у техніці глиняної пластики, об’єкти 

зберігають природність і чуттєвість. Загалом, за висловом мистецтвознавця 

Олеся Томаха, «…кераміка, навантажена сучасною інсталяційною стратегією, 

набуває форму не речі, а події» [170]. У проекті поєднано аллюзії на сучасний 

соціокультурний контекст (bizarre  означає дикість, дивність, абсурд, 

армагедон). Інсталяцію супроводжував 3D-відеоарт, який гротескно 

загострював тему заявлених автором проблем насильства і агресії [170]. 

Прикладом реалізованих проектів цього етапу можна назвати 

інтерактивну інсталяцію «Часові розрахунки», створену для проекту «МУХі–

2015» львівською художницею Яриною Шумською. У роботі підсилюється 

невидимий ефект розрахованого, порахованого, недорахованого часу, що 

оточує кожну людину щодня.  

Художниця розповідає про власний проект так: «Звертаючись до 

рахівниці, уявляється один з елементів обчислювальної системи, котрий в 

сучасному світі технологій вважається застарілим, але досі залишається дієвим. 

Презентована робота — натяк на ситуацію завчасної визначеності й обмежень, 

котрі існують поза загальними інтенціями волі й ідейної свободи. Кістки цукру, 

завішані на нитках у горизонтальному положенні, нагадують рахівницю, але 

стають абсурдом, оскільки здатні пересуватися лише на завчасно визначені 

вузлами відстані. Використовую цукор і саме таку його форму, оскільки цей 

матеріал притаманний моїй творчості, окрім того існує як привабливий простий 

елемент, котрий часто з’являється у нашому повсякденні, але легко може 

перетворитися у надмір і стати нудним, що змушує бути на межі передозування. 

Кожна ідеальна система має свої недосконалості, неточності. Але саме вони 



 

 

133 

творять ту гармонію, яка дозволяє помічати щось більше, ніж матеріальні якості 

і їх удосконалювати. Тут у кожній вертикалі з’являється неточність вимірів, що 

додає гнучкості візуальному вигляду роботи), але підкреслюючи силу земного 

тяжіння, нагадує про абстрактне тяжіння світу до часу і залежність від нього» 

[82].  

Загалом, на сучасному етапі особливої популярності набуває явище 

інтерактивної інсталяції. Це вочевидь пов’язано із соціокультурним контекстом 

таких творів. За своїм означенням, інтерактивна інсталяція покликана 

провокувати глядача, спонукати його до співпраці. Такі твори орієнтовані на 

враження й емоції будь-якої градації: захоплення, здивування, нерозуміння. 

Особливістю творів такого типу є те, що глядач повинен ніби перебувати в 

центрі інсталяції (якщо не фізично, то емоційно). Простір в інсталяції такого 

типу є своєрідною частиною інсталяції, з якою можна взаємодіяти і отримувати 

відповідні реакції. Тобто емоційна, «оживлююча» складова є необхідним 

елементом інтерактивної інсталяції. В той же час, залишаючи глядачеві простір 

для співтворчості, інсталяція все ж містить провідну авторську концепцію, має 

чітку і закінчену наративну складову. 

Один із найпомітніших інсталяційних проектів 2017 року — твір Дар’ї 

Кольцової «Новин немає. Але я вірю. Сім’ї зниклих без вісті — нескінченні 

пошуки рідних в лабіринті невідомості» (Київ, 2017) теж має яскраву 

соціокультурну, соціополітичну спрямованість [26]. Суть проекту в тому, щоб 

привернути увагу спільноти до конфлікту на Донбасі, до почуттів людей, які 

втратили своїх рідних під час воєнних дій. Дар’я Кольцова побудувала на 

Софіївській площі в Києві лабіринт зі старих віконних рам і дверей, створивши 

таким чином блукання у безвиході. 

Яскравим столичним проектом останнього часу є масштабна інсталяція 

«Швейне дерево» [175], яка являє собою коване дерево з п’ятнадцятьма 

швейними машинками. Під «деревом» художники робочі інструменти швачки, 

щоб кожен бажаючий міг долучитися до цієї професії і відчути її характер. 
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Оптимізму і позитиву додає глядачам інсталяція відомого художника 

Олександра Мілова, що має назву «Живи музикою, іди за зіркою» (Київ, 2017). 

Цей твір є світловим об’єктом у формі зірки, який охоплює площу 50 

квадратних метрів [72]. Сутність інсталяції полягає у тому, щоб нагадати 

суспільству ту величезну роль, яку відіграє музика у житті. 

В умовах сьогодення, коли арт-майданчиком для інсталяцій може бути 

що завгодно: від зруйнованих заводів і шахт до фешенебельних готелів і 

торгових центрів, твори мистецтва покликані знайомити глядача з історією 

мистецтва. Цю шляхетну просвітницьку мету реалізували автори проекту 

«Шануй рідне! Надихайся видатним» у київському торгівельно-розважальному 

центрі Gulliver (Київ, 2017) [74]. Проект має на меті знайомити відвідувачів з 

видатними і знаними у світі українськими художниками. В рамках проекту 

створено інсталяцію «Сад звірів». Це своєрідне втілення чотирьох персонажів із 

картин «звіриної серії» Марії Примаченко, яку вона створила в 1970 - 1980-х 

роках. «Дивні звірі» художниці є втіленням емоційного світосприйняття 

небайдужої людини.  

Попри численні дискусії щодо конкретних інсталяцій і їхніх авторів, 

теоретичні і термінологічні питання залишаються до кінця не з’ясованими. 

Відкритою і малодослідженою все ще є проблема соціокультурного змісту 

інсталяцій. Тому дослідити соціокультурний аспект інсталяції як виду 

сучасного мистецтва, визначити ті важелі, за допомогою яких відбувається 

зв’язок автора з публікою шляхом мистецтва інсталяції і є завданням цього 

дослідження. 

Своєрідним хрестоматійним зразком так званого явища перетворення на 

твір мистецтва звичних предметів є знаменитий «Фонтан» та інші твори 

Марселя Дюшана. Його революційні погляди і базувалася на тому, щоб 

звернути увагу на інший, незвичний бік предмета, показати його концептуальні 

властивості. Творчість Дюшана стала показовою також і тому, що візуалізувала 

постулат: наше ставлення до світу речей і явищ лежить всередині нас самих, у 

тому контексті, який ми їм делегуємо. Завдяки мистецтву інсталяції глядач 
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часто шокований таким несподіваним і своєрідним поглядом на світ. Водночас, 

хоч би якими різноманітними формами і техніками була багата інсталяція, 

основоположним для її існування є ступінь взаємодії, зв’язку, що виникає (або 

не виникає) між твором і середовищем. У багатьох відомих інсталяціях, 

особливо пов’язаних зі світлотіньовими ефектами, інсталяція спрацьовує тільки 

тоді, коли в них присутня людина. Саме глядач, своєю присутністю, активує до 

життя ці нові відносини з предметом, причому інколи роблячи це підсвідомо, 

неконтрольовано. Одним із характерних рис інсталяційного твору є 

переростання «випадковості» у ранг обов’язкового мистецького засобу. Цим, 

власне, і цікава інсталяція глядачеві, тому що у ній присутній елемент 

несподіванки, нестабільності, миттєвості. Ця «погоня за миттю», багато в чому, 

поряд з вищенаведеною ознакою співпраці з людиною, і робить мистецтво 

інсталяції потрібним і популярним у суспільстві. Інсталяція, як вид митецької 

практики, часто звертається до методу змушування глядача до певної дії. Цілий 

ряд відомих просторових інсталяцій побудовані таким чином, що не залишають 

глядачеві вибору, відкриваючи тільки один шлях, який вказав – проторував – 

візуалізував у своєму концепті художник. 

Ще одним проявом соціально адаптованої сутності інсталяції є те, що 

художники використовують для своїх творів матеріали, які мають здатність 

псуватися і руйнуватися. Тобто, без постійної уваги людини такий твір існувати 

не може (квіти в’януть, насипана земля пересихає, лід тане, пісок 

розпливається, навіть конструкції з більш стійких матеріалів мають здатність 

просто змінювати соє місцезнаходження і тим самим руйнують інсталяційний 

простір). Ця здатність інсталяції до взаємодії з часом і простором має сенс 

виключно у взаємодії з глядачем. Ефемерність, невизначеність, нетривкий, 

«вислизаючий» характер, цінність миті, що «зосереджена у краплині роси», – 

коли глядач визначає: зберігати «статус кво», видозмінюватися чи руйнуватися 

певній просторовій картині – все це суттєві складові інсталяційного твору. Тому 

багато інсталяції містять у собі емоційні подразники, здатні впливати на 

найрізноманітніші органи чуття. Такий  багатовекторний контекст 



 

 

136 

істаляційного твору дозволяє запровадити найрізноманітніші ефекти: світлові, 

звукові, відео, смакові тощо, з єдиною метою – за допомогою візуальних засобів 

досягти асоціативності сприйняття, підсилити синтез виражальних засобів, щоб 

досягти максимального впливу на глядачів. Провокативність інсталяції також 

міститься у свідомо створюваних суперечностях, мають ту ж мету – домогтися 

зміни стереотипних асоціацій, і спонукати до відкриття нових. 

Цей підхід до показу винятковості, неповторності усього сущого і є 

важливим для художника. Віднайти сенси і символи, зрозуміти сутність 

предмету, навіть стати самим предметом — ось поле інсталяційного дискурсу. 

Причому для кожної людини, унаслідок впливу різних чинників, це поле буде 

своїм, унікальним, і кожен глядач знаходитиме відповідно до цього свої 

символи і асоціації, — тому будь-який інсталяційний твір ексклюзивний за 

своєю природою. І те, що зрозуміло і прийнятно для одного — для іншого буде 

неприйнятним і незрозумілим. 

Сучасна інсталяція має різноманітні форми, але найбільш вживаною все 

ж залишається скульптура, адже саме через форми і об’єми найбільш повно 

розкривається «ефект присутності», «ефект причетності» до об’єкта творчості. 

Хоча термін «скульптура» буде не зовсім коректним з огляду на те, що 

інсталяція не переймається однорідністю матеріалу. Автори часто 

використовують речі, нехарактерні для мистецького (в естетичному сенсі) 

бачення: сміття, пластикові пляшки, макулатуру, брухт, гроші, піддони тощо. 

Розставляючи акценти за допомогою кольору, форми, написів, інсталяційні 

практики прагнуть відірвати пересічного глядача від рутини буття, показати, що 

світ буває іншим. У цьому полягає глибинна сутність підготовки соціуму до 

толерантності сприйняття реалій сьогодення через призму мистецтва інсталяції. 

Звернімося до детальнішого розгляду соціокультурного змісту інсталяцій. 

По-перше, — інсталяція як побудова з елементів побутування людського 

суспільства, за умовами задачі, є соціально обумовленою. Цілком реальні 

предмети, фактури, тіні, набувають нових сенсів і звучать по-іншому. 

Інсталяція — це синтез мистецтв, де образотворчість абсолютно органічно 
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доповнюють відео, музика і, власне, будь-що. Якщо говорити мовою 

сучасності, то це багатовимірний простір із симуляторами присутності. Врешті, 

соціальний вимір інсталяції передбачає обов’язковий компонент взаємодії з 

глядачем: залучає його до своєрідної гри, яка полягає у дотику, зміні 

розташування предметів тощо. Інсталяція робить акцент на організації 

замкненого простору (хоча трапляються й інсталяції просто неба). Замкнений 

простір, на думку апологетів інсталяційного мистецтва, передбачає певну 

сценічність, що дозволяє краще реалізувати творчий задум. Соціокультурний 

аспект інсталяції полягає й у специфіці її збереження та експонування у 

виставкових просторах — те, що глядач побачить в одному місці, вже 

неможливо відтворити в іншому місці чи в інший проміжок часу. Інсталяційний 

твір «живе» у музеї чи галереї дуже часто тільки у світлинах, відео, ескізах 

тощо.  

Головною метою інсталяційного проекту є створення ілюзорного світу. 

Для цього автори заcтосовують найрізноманітніші ефекти, засоби та матеріали. 

Змінюючи предмети, художник ніби змінює світ, породжуючи в уяві глядача 

інші реалії, пробуджуючи містичну підсвідому енергію. Цей аспект 

інсталяційного простору дослідники вбачають у проекції на праісторію 

первісного мистецтва, коли «…інсталяційна метафора дійсно може 

сприйматися як якийсь дуже архаїчний вид творчої маніфестації, … як 

повернення до прадавніх джерел мистецтва» [135]. 

Водночас провідні мистецтвознавці стверджують, що інсталяція є 

найбільш невловимою і багатозначною формою сучасного мистецтва. Вона 

буває компактною і замкнутою на собі, а може підкорювати собі людину, 

змушуючи її перебувати у сконструйованому художником просторі. Інсталяція 

здатна використовувати найрізноманітніші матеріали: від промислових 

відходів, художніх творів — до живих людей, комп’ютерних технологій, 

архітектурних споруд. Переживання глядачем сьогочасної (тут і тепер!) 

присутності мистецтва як дива створює ритуалізоване, майже ініаціалізоване 

гіпнотичне (магічне) навіювання інсталяційного середовища. За таких умов 
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короткочасність, тендітність, швидкоплинність набувають особливого 

звучання, протистоячи «шедевральності» і пафосу «надчасовості» традиційного 

мистецтва. 

За визначенням Д. Пригова, інсталяція є «…своєрідним плаваючим 

об’єктом у пластичному і жанровому сенсі, видом діяльності, де розширений 

контекст проекції домінує  і жест художника призначає». У своїй статті «З 

життя інсталяцій» (2006) критик виділяє три основні типи інсталяцій, 

підкреслюючи при цьому умовність та можливу гібридність цих форм: 

«Перший тип характеризується домінуванням сюжетно-розповідним (або квазі- 

чи псевдосюжетним). Другий тип — об’єктно-предметний (імітації наукових 

лабораторій, реальних та псевдореальних побутових і музейних інтер’єрів). І 

третій — візуально-візіонерський (акцент на спогляданні певного зображення 

або споруди)» [146].  

Д. Пригов застосовує щодо інсталяцій вислови, як до живих істот: «был, 

да след простыл, был-был, да и не стало» (про недовговічність експозиції); 

«вічноживі засушені метелики» (про музеєфіковані інсталяції); «своєрідна 

посмертна реконструкція» (про фото- і відеофіксацію інсталяцій); «форма і суть 

мощей святих від мистецтва» (про збереження у колекціях частини твору), а то і 

просто «загибла інсталяція» [146]. При цьому автор наголошує, що «Саме 

ефемерність і є наднастановою інсталяції» [146]. Соціокультурну сутність 

інсталяції Д. Пригов вибудував як чотирирівневу систему підготовленості 

глядача до інсталяції і зацікавленості в ній. За Приговим, перший рівень — 

анекдотичний (коли глядача цікавить незвичність, «розрив шаблону» — саме це 

приваблює його до проекту); другий рівень — «специфічно художньо-

візуальний» (люди, що розуміються на мистецтві і вирізняють в інсталяції певні 

жанри, риси, стилі та напрями); третій — це рівень культурологічних пошуків, 

алюзій і порівнянь (стосується людей, які менше цікавляться 

мистецтвознавчими, а більше культурологічними проблемами); і четвертий 

рівень — «екзистенційно-філософський» (для людей із великими авторськими 

стратегіями та мультифілософським трактуванням твору) [146]. Лише уважне 
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проходження глядачем усіх чотирьох рівнів дозволяє осягнути справжню 

картину твору.  

Ще однією характерною ознакою інсталяції є її фантомність (здатність 

пристосовуватися до певного середовища, мімікрувати, народжуватися у  

просторі, не зважаючи на попередні ескізи). «Фантомність» жанру інсталяції 

полягає також у її своєрідному «фантомному розчиненні» після використання. 

Нерідко глядач, розглядаючи інсталяцію, розуміє і бачить своє місце в 

ній. Усвідомлює, що він є частиною, предметом авторського задуму. Причому 

з’ясування цього відбувається несподівано. Пильна увага до глядача як до 

об’єкта твору — зачіпає, нервує людину, провокує на вираження емоцій. 

Наступною характерною особливістю інсталяції є її штучно-імітаційна 

природа (створення середовища, відмінного від реального, перебування 

безпосередньо в контексті задуму автора). Тобто інсталяція оголює стародавні 

містеріальні корені мистецтва, покликані створити і запрограмувати інший 

погляд на світ. У цьому контексті художник створює власний модельний 

простір, у якому апріорі закладено здатність до різноманітних модифікацій. І 

вже тут, у цьому штучному середовищі набувають значення традиційні і 

нетрадиційні виражальні засоби: форма, колір, структура, матеріал, світло, тінь, 

звук тощо [146]. 

Мистецтвознавиця Тетяна Міронова, яка має великий досвід кураторської 

роботи із організації інсталяційних проектів, авторитетно заявляє, що 

«інсталяція завжди була видовищним і трудомістким напрямом. Іноді вона 

передбачає wow-ефект, іноді — інтелектуальну роботу на кшталт розгадування 

ребусів, адже інсталяції, створені з готових об’єктів, ready-made, завжди мають 

на увазі звільнення предмета від своєї практичної функції і набуття функції 

символічної», як і те, що досить часто інсталяції порушують політичні та 

гостросоціальні теми [138]. 

Таким чином, інсталяційна композиція дає автору майже абсолютну 

свободу дій, без меж і правил. Головне — зацікавити глядача, зробити його не 

тільки свідком, а й співучасником авторського задуму. За авторським задумом, 
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глядач має відчути ті ж емоції, що й митець. І якщо раніше художник відчував 

ці емоції наодинці з самим собою, то в інсталяційному просторі твору автор не 

тільки ділиться зі світом своєю радістю або болем, він вимагає того ж від 

глядача [91, с. 16]. З огляду на викладене, сучасний митець може подивитися на 

роботу в процесі створення, ніби «згори», одночасно концентруючи у собі весь 

творчий задум. На цей умовний план, концепт потім спирається весь твір, який 

є вираженням знання і досвіду митця. За цих умов план не є певною чіткою 

структурою, а натомість — певним «згустком сенсу» у концентрованій формі. 

Згодом цей сенс здобуває вербалізовану форму.  

Наявний у художника план (ескіз) твору в інсталяції відіграє роль 

стимулу, який впливає на складний комплекс свідомості — підсвідомості. План 

впливає на роботу підсвідомості, сприяє виведенню потенційного назовні, його 

вербалізації і логічному оформленню. Образи сенсуального й інтелектуального 

ніби виводяться авторським задумом з-під контролю свідомості, витісняються в 

автоматизми, «опускаються» в підсвідомість. Унаслідок цього звільняється 

поле для вільного конструювання, для гри розуму, для інтуїтивного бачення і 

утримання цілого. 

Популярність інсталяції як виду сучасного мистецтва розглядається як 

розвиток тенденції, що невпинно наростає, — тенденції до розширення 

визначення мистецтва, включення в нього все нових і нових сенсів. Деякі з 

інсталяційних творів можна навіть вважати спробою ще раз звернути увагу на 

нерозв’язані питання, «білі плями» суспільного життя. Мистецтво інсталяції, 

таким чином, лежить на перетині нового перевизначення межі між мистецтвом і 

життям. 

Художній спосіб пізнання здійснюється за допомогою актуалізації 

образного, позалогічного мислення, силою уяви, інтуїції. У мистецтві інсталяції 

максимально концентрується творча ідея та адекватне її втілення, новизна і 

актуальність, сам творчий процес. Цінується людина, здатна до дивовижних 

відкриттів, яка віднаходить індивідуальне нестандартне рішення в лабіринтах 
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новизни. У мистецтво інсталяції приходить наукове знання, яке утверджується 

в яскравих соціально значущих проектах. 

Таким чином, соціокультурний аспект інсталяції як одного з 

найпопулярніших виявів сучасного мистецтва особливо активізується 

наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття. Це пояснюється тим, що візуально-

театралізовані та філософські сенси, характерні для інсталяційних проектів, є 

дедалі більше соціально забарвленими. Орієнтація на глядача, намагання 

створити умови штучної реальності дозволяють інсталяції сміливо втручатися у 

постановку і розв’язання найактуальніших проблем сьогодення. 

Інсталяція є однією із найяскравіших форм реалізації сучасного 

мистецтва. Художник Антон Логов по праву здобув собі славу митця, що 

інсталяцією відображає своє ставлення до світу. Понад десять самобутніх 

реалізованих масштабних проектів додають ваги його мистецькій постаті. Тож 

розгляд інсталяційних процесів через призму його творчості є абсолютно 

логічним. Окрім того, Антон Логов проводить активну просвітницьку роботу, 

читає лекції з проблематики інсталяційних процесів для слухачів Школи 

сучасного мистецтва у Києві. Цей педагогічно-мистецький досвід теж відкриває 

нові підходи до інсталяції як квінтесенції сучасних мистецьких практик. 

Важливими в осягненні інсталяції для художника є також колір і живопис як 

своєрідна терапія, що розкривають суть колористичного мислення у просторі. 

Для створення своїх робіт Антон Логов задіює різні матеріали та технічні 

прийоми: готові об’єкти, скульптуру, живописні твори, дзеркала, прозорі 

матеріали, канати, нитки, коробки. Реалізуються його інсталяції у вуличному і в 

галерейному просторі, у середовищі ленд-арту. Окремий сегмент зацікавлення 

митця становлять також пересувні об’єкти і статичні пам’ятки, фотографії, 

відео та замальовки. Багато уваги приділяє художник історичному і 

теоретичному аспекту вивчення інсталяції як самоцінного явища сучасного 

мистецтва. У такому контексті видається важливим і своєчасним дослідження 

простору сучасної української інсталяції через призму логіки мислення митця 

Антона Логова. 
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Творчість Антона Логова, зосереджена у мистецтві інсталяції, є 

предметом дослідження арт-критиків, кураторів, галеристів та журналістів. 

Основна форма викладу матеріалу — це інтерв’ю з художником, опубліковані в 

журналі «Art Ukraine» [67], до яких зверталися мистецтвознавці Ліна Романуха, 

Леся Козуб, Олена Єгорушкіна, Анастасія Масюткіна, Анна Ганопольска та 

куратор Юлія Поліщук [67]. Про мову живопису та абстракціоністські концепти 

художника йдеться у великому матеріалі видання «Gloss» [123]. Журналістка 

Лариса Даниленко зосередила увагу на визначенні місця і ролі Антона Логова у 

сучасному мистецькому процесі [61], а також дослідила його бачення 

публічного мистецтва, міського простору, «зеленого скотчу інших вуличних 

фантазій» [216]. Фундація Zenko зробила огляд мистецького проекту Антона 

Логова, присвяченого Революції Гідності. Основний акцент у матеріалі 

зосереджений на відображенні громадянської позиції митця [10]. Інтернет-

видання «Hudruk» представило публіці погляди художника на сучасне 

мистецтво як на таємницю, на процес, в якому необхідним елементом є таїна 

[136]. Останньому проекту Антона Логова, виставці «Біля моря», 

репрезентованій у рідній автору Одесі, присвячено статті журналісток Ірен 

Адлер та Анастасії Суворової [126]. Як бачимо, творчість художника, який 

активно заявляє про себе в жанрі інсталяцій, є предметом дослідження для  

авторів, здебільшого пов’язаних із засобами масової інформації, популярними 

мистецькими виданнями («Art Ukraine»), колумністами розділів про культуру і 

мистецтво («Vogue», «Focus») місцевих та всеукраїнських видань («In Art»,  

одеська газета «Думская» та інші). На думку самого художника, «Критика — це 

результат дослідження, спостереження. Розквіт критики був у ХХ столітті. 

Сьогодні у нас критика іншого рівня. Процес в основному базується на 

висловах художника, його текстах, рецензіях в Інтернеті. Немає тотожних 

напрямків, немає чітких категорій, нема самостійних досліджень. Про що 

говорити? Можливо, зараз час лише задавати питання…» [123]. Тож, всупереч 

такому досить песимістичному погляду, дослідження інсталяції у творчості 

Антона Логова потребує культурологічного узагальнення та мистецтвознавчої 
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характеристики у контексті дослідження загальних проблем сучасного 

українського мистецтва. Вивчення особливого підходу до інсталяції як 

«ідеальної форми вираження власних ідей» [83] через призму творчості 

сучасного українського художника Антона Логова є абсолютно логічним і 

своєчасним. 

Питання про те, що таке інсталяція і яке її місце у контексті сучасного 

мистецтва дедалі більше стає предметом зацікавленості мистецтвознавців, 

кураторів і художників. Художник Антон Логов, випускник провідної в Україні 

мистецької живописної школи — Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури — визначив свої концептуальні підходи до інсталяції. 

Про це він заявив у своєму інтерв’ю мистецтвознавцю журналу «Art Ukraine» 

Олені Єгорушкіній: «Спочатку я підходив до інсталяції як живописець: знаючи 

основи композиції, геометрію простору, закони кольору, маси, форми — я ніби 

“малював” форму у просторі. Дивовижно те, що в інсталяції я можу задіювати 

предмети реальності, тобто те, чого я не роблю у абстрактному живописі, тому 

що не малюю предмети. А тут я можу взяти предмет і співставити його з іншим 

предметом. Мені нічого не треба додавати — я просто граю зі смислом» [83]. 

Такий підхід забезпечує, з одного боку, певну «свободу дій», коли художник, 

варіюючи сталі предмети, поєднуючи і компонуючи їх, генерує нові сенси. 

Вкрай важлива у цьому процесі проста геометрія, прості геометричні форми. 

Саме вони як основа форми дозволяють автору відкривати нові грані і ракурси 

пізнання. «Адже якщо брати глобально, то все, що придумане людиною — це 

по-суті, геометрія, — розмірковує Антон Логов, — про це писав, наприклад, 

Малевич. Що ж стосується моїх матеріалів, то тут я ділю простір на 

геометричні форми, які потім заповнюю більш живим, вільним матеріалом» 

[83].  

Перші інсталяційні проекти Антон Логов презентував у дніпровському 

арт-просторі «Я Галерея» ще у 2012 році. Це були проекти «Geo» та 

«Синхронія», які автор позиціонував як спробу створення «живопису без 

полотна». У цих проектах художник активно використав канати у просторі як 
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лінію в живописі. У такий спосіб вдалося досягти певної імітації ліній. Канати і 

нитки ніби створювали об’ємний малюнок у просторі. Із цих проектів 

розпочалася плідна співпраця з куратором і галеристом Павлом Гудимовим, 

який зробив надзвичайно багато для творчого зростання митця. 

Перші інсталяції Логова було виставлено на відкритих терасах, що 

додавало їм свободи сприйняття й ефектності. Інсталяції надали Антону 

Логову, як він потім з’ясував, «…відчуття нового простору, смак нового жанру, 

абсолютно недослідженого у нас. На Заході про це написані томи. Друге і третє 

покоління художників працюють з інсталяцією. У нас — рідкісні спалахи в 

1990-х, і ті ніде подивитися. Про це навіть немає з ким поговорити. Вивчав 

літературу, дивився об’єкти в західних музеях, на бієнале — інсталяції є 

всюди… Я став більше придивлятися до Києва в плані його інсталяційності. Це 

інший погляд. Ти заряджений на пошук інсталяції. Ти її шукаєш і знаходиш» 

[67]. 

Уже у 2013 році Антон Логов презентував нові серії робіт, присвячені 

перепрочитанню творчого доробку видатного художника-авангардиста 

Володимира Татліна — «Татлін» та «Татлін-2». Спираючись на 

конструктивістський та супрематичний досвід відомого митця, Антон Логов 

зробив основний акцент на кольорі. Його інсталяція мала на меті працювати як 

абстрактний живопис, продукуючи асоціації і сенси. Це і не дивно, адже ще на 

початку свого творчого шляху Антон Логов створював абстрактні живописні 

композиції. Інший приклад — проект під кураторством Андрія Сидоренка 

«Громадянський містицизм». Тут матеріал є цілком другорядним: використаний 

в інсталяції канат у прямому і переносному значенні є символом зв’язків — 

мистецтва й історичних подій, між різними поколіннями художників. 

Перехід до зацікавлення інсталяційними практиками відбувся в Антона 

Логова в 2012 році завдяки бажанню випробувати потенціал інсталяції як 

відносно нового мистецького напряму. І цей потенціал виявився майже 

безмежним. Інсталяція — «…це такий своєрідний “міжстильовий простір”, — 

переконаний художник, — де можна виражати себе вільніше, ніж у живописі. 
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Така собі універсальна форма, яка здатна ідеально виразити ідею. До того ж, в 

інсталяції мені не потрібно розмежовувати абстрактне і реалістичне» [67]. 

Таким чином, ставлення митця до інсталяції уможливлює використання 

різноманітних виражальних засобів. У цьому контексті велику роль відіграє 

ставлення до простору як до своєрідного «співавтора» твору. Задумуючи 

інсталяцію, Антон Логов намагається враховувати характер місця майбутньої 

експозиції, домагаючись гармонійного «вписання твору» в експозиційний 

простір. 

Звернення до творчості авангардистів-титанів початку минулого століття 

звучить лейтмотивом у творчих проектах Антона Логова. Причому інколи він 

сміливо і навіть епатажно звертається до прямих копіювань як до 

концептуальних рішень. Так, друга частина проекту «Гебдомерос» (2015) — це 

кімната, яка фактично відтворює експозицію «Останньої футуристичної 

виставки “0,10”» Малевича. Логов лише замінює квадрат колом. «Цією заміною 

я хотів поставити акцент на зміні епохи. З одного боку, за 100 років практично 

нічого не змінилося, все повторюється… Коло — це такий же космос, як 

квадрат у Малевича, той же вихід в інший вимір. Така собі нова точка відліку, 

яка символізує також апокаліпсис… [у сенсі] зміни епох. Мені здається, що 

всезагальний кінець неможливий. … у “Гебдомеросі” апокаліпсис — це 

знищення всього старого до точки зародження нового. Тут коло — також і 

зернятко нового життя. Коло (як і в Малевича квадрат) замінює собою ікону, 

Космос, і навіть нашу Землю» [67]. 

На глибоке переконання Антона Логова, інсталяція може бути і є 

активним ретранслятором у свідомість глядача актуальних проблем сьогодення. 

Так, у проекті «Ковчег» художник показує військовий рюкзак, набитий 

пінопластом, що ілюструє безглуздість війни. Тут пінопласт є виражальним 

засобом, що символізує порожнечу, відсутність логіки і сенсу. У «Ковчезі» 

звичайні побутові предмети співіснують в одному просторі зі скульптурою. 

Таким чином художник хотів показати, настільки буденне і духовне — речі 
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взаємопов’язані і нерозривні для людського існування. У проекті кожна коробка 

— то своєрідна комірка пам’яті, де збрігається усе. 

Арт-проект «Деталі» Антона Логова — інтерактивна інсталяція з двох 

частин: «Одна з назв» та «Матч-пойнт». Серія «Одна з назв» — це десятки 

газет, розмальовані таким чином, що увазі глядача представлені тільки 

заголовки. Художник привертає увагу до тем часу, порожнечі та 

неординарності сенсів, які пропонують соціуму засоби масової інформації. 

У 2017 році Антон Логов представив у Кропивницькому свою інсталяцію 

«Позачасом». Сам художник називає її «пам’ятником застиглій культурі». 

Робота зібрана із підрамників та рам, пофарбованих у жовтий колір, який 

символізує сонце і територію культури — розповідав Антон Логов. «Також 

були використані столи, викинуті після ремонту двері і вікна, предмети побуту 

— чоботи, одяг, дорожні знаки і автомобільні диски, що представляє нашу 

зруйновану реальність» [83]. 

Говорячи про логіку у творчому пошуку Антона Логова, слід звернутися 

до його проекту «Реінкарнація» — це інсталяція, що відкривала «Тіні забутих 

предків» у «Мистецькому арсеналі». «Параджанов у роботі Логова — сліпучий 

спалах: помітний, заряджений енергією і разом з тим лаконічний. 

Найпотужніше висловлювання в сильному проекті. Відчуття глибокої хвилі», 

— так захоплено писала про твір Логова журналістка Лариса Даниленко [83]. 

Антон Логов, говорячи про Параджанова і його вплив на творчість, називає 

його вчителем, здатним бачити світ по-іншому, підкоряти собі простір і якось 

непомітно розчиняти у ньому усе: «…так, у мене є прагнення розчинитися в 

роботах. Але не повністю. Я залишаю собі погляд збоку. Працюю з поняттям 

фізичного часу — у творчості Параджанова мені це цікаво. Розповідаючи про 

себе, він завжди говорить про час. Мене хвилює і його ставлення до простору. В 

усіх видах мистецтва, чи то кіно, музика або арт, мало хто так уміє. Тільки-но 

ти почав формувати навколо себе простір, тебе у ньому одразу ж ніби й немає. 

Ти уже його частина, не більше… Він [Параджанов] — учитель. Навчає глядача 

і читача. Його хвилювала справжня, а не плакатна, фальшива краса. Краса 
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перестала щось означати у ХХ столітті. Параджанов відстоював її. Бачив всюди 

— в багні, в каменях, в горах сміття. Міг виразити її через образ» [83]. 

Інсталяція до проекту «Тіні забутих предків» стала однією з найбільш значних. 

Тому зупинімося детальніше на її образах. «Це діалог з епізодом сцени загибелі 

Івана і реконструкція загального настрою фільму. Тому основний колір — 

червоний. Саме ці розломи хати і передають драматизм зламаних доль. У 

буквальному сенсі — це вбивство і ворожнеча. Така ось метафора» [83]. 

Художник спрямував свій творчий потенціал на те, щоб глядач, споглядаючи 

цю інсталяцію, проникнувся духом і потужністю харизми Параджанова, відчув 

ту силу, яка закладена у фільмі. Не випадкова і назва — «Реінкарнація», тобто 

друге народження. 

Для становлення творчої самобутності Антона Логова вкрай важливою 

стала педагогічна робота. Він прочитав чимало лекцій у School of Visual 

Communication, де розповідав про інсталяцію «в деталях». Тобто лекція 

стосувалася питань зародження інсталяції як самоцінного виду мистецтва та її 

розвитку з точки зору симбіозів різних художніх підходів. Важливим моментом 

курсу було й те, що художник, беручи за приклад свої попередні проекти, 

показував слухачам увесь процес створення інсталяційних робіт — від 

виникнення ідеї до фінальної презентації. Значну увагу приділяє художник і 

теоретичному підґрунтю інсталяцій, стверджуючи, що «Інсталяція — це, по-

перше, багатошарове та конфігуративне бачення. По-друге, активний і 

відкритий діалог. По-третє, актуалізація питань “історичної рефлексії” і 

“кочування ідей”» [83]. Антон Логов звертається і до історичного досвіду, 

наводячи приклади творчості Малевича, Татліна, Родченка. «Лаконічність — це 

про мене. Мінимум засобів і максимум наповнення — теж. Українский 

авангард — дуже цікава тема. Татлін, Малевич, Лисицький, Родченко для мене 

більше, ніж художники. Це люди-орієнтири. Ми до сьогодні користуємося 

їхніми ідеями. Всі вони спрямовані на зміну мислення. На пошук нових сенсів. 

На універсальність художника. Таку, яка була в Леонардо да Вінчі…». Що ж до 

сучасного мистецького процесу, то Логова захоплюють твори провідних 
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сучасних майстрів інсталяції: «…це Мікеланджело Пістолетто. Мене захопило, 

як він поєднує скульптуру і архітектуру. А брати Чепмени! У них просто 

приголомшливі речі — масштабні, навіть глобальні… Також мені дуже імпонує 

Аніш Капур. Для мене він — приклад універсального художника, який 

одночасно є і живописцем, і скульптором, і інсталятором. Таким же я вважаю і 

Ая Вейвея» [83]. 

Цікавим є розгляд інсталяції Логова «Дощі утопій». Як свідчить її автор в 

одному зі своїх інтерв’ю: «Я знайшов папки з документацією студії і вирішив 

використати їх у вигляді метафори дощу сподівань і нездійснених мрій. Це про 

чорний дощ, який іде над моєю країною і небагато що змінює в нас. Це 

побудова нового простору думок мистецькими засобами — тотальна інсталяція 

і створення майже кінематографічного образу» [83]. Аналогічний підхід автор 

використав при створенні інсталяції «Світло в кінці тунелю».  

Ставлення до важливості тексту як до своєрідного виражального засобу 

сформувалося у Антона Логова поступово. Наратив — це потреба такого собі 

«паралельного проговорення», де «тексти — це інтелектуально-філософська 

частина, а живопис — більш емоційна і метафорична, та, яка створює образ. 

Тексти — це те, що ми думаемо, а живопис — те, що ми відчуваємо. І ці два 

начала не завжди перетинаються. Іноді вони існують паралельно» [83]. 

У мистецьких інсталяціях Антона Логова чільне місце займає скульптура. 

Однак митець не ділить скульптуру на класичну і сучасну. Для нього 

скульптура — це ніщо інше, як вияв художника в матеріалі. Коли з’являються 

нові матеріали, нова інформація, щось свіже і креативне — митець рефлексує з 

цього приводу, що призводить до творення нової форми. 

Таким чином, інсталяція є найбільш оптимальною формою реалізації ідей 

для сучасного художника — переконаний Антон Логов, який послідовно 

доводить це своєю творчістю. У багатьох його проектах інсталяція містить, 

окрім готових об’єктів, ще й живопис і скульптуру. Тобто, інсталяція — це 

такий універсальний жанр для художника, який акумулює і об’єднує усі основні 
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поняття сучасного мистецтва. Досягти максимального занурення глядача у твір 

— ось основне завдання, яке ставить перед собою Логов [197]. 

Інсталяція проявляється і в інших видах традиційного мистецтва. 

Несподівано важливе місце у цьому контексті посідає графіка. Тож звернімося 

до використання сучасної графіки в інсталяції. Варто наголосити на тому, що 

початок ХХІ століття ознаменувався відродженням мистецтва графіки. 

Фактично можна стверджувати, що мистецтво графіки, або як його ще 

називають «мистецтво паперового аркуша», мистецтво «blanc et noir» (білого та 

чорного), виявилося своєрідною формою вираження контрастності буття. При 

цьому графіка фактично активно «брала на себе» розв’язання певних завдань — 

як у власне художній, так і у філософській, соціальній, суспільно-політичній 

площині. Формами графічного мистецтва, що у сучасний період набувають 

динамічного розвитку у візуальному мистецтві, є книжкова й журнальна 

графіка, малюнок до газетного видання, а також плакат [99, с. 34].  

Сучасне українське мистецтво плаката зароджується на початку 1960-х 

років, коли у візуальному мистецтві України визначаються два основні 

напрями, які не існували окремо, а перетиналися й доповнювали один одного і 

певною мірою визначали внутрішню орієнтацію художників. Перший напрям 

полягав у співставленні українського мистецтва зі світовим художнім процесом, 

а також із прагненням якомога швидше надолужити втрачене (чому сприяла 

тривала ізоляція українців), звертаючись саме до світової художньої ситуації, 

намагання усвідомити себе часткою мистецтва ХХ століття. Недовга «відлига» 

1960-х років сприяла цьому і дала художникам змогу, хоча б частково, 

ознайомитися зі світовим художнім надбанням.  

Другий напрям — національного відродження, ствердження значущості 

української культури, розвитку місцевих художніх традицій вже на новому 

рівні. У творчості представників зазначеного напряму поєдналося старовинне 

(національне, етнографічне) і постмодерне (інноваційне, наднаціональне). При 

цьому національний колорит також подавався з урахуванням новітніх 

можливостей репрезентації. 
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Упродовж 1980-х років особливої популярності при створенні мистецтва 

графіки набуває застосування фотографічних елементів: групові та 

індивідуальні портрети, будівлі, сільськогосподарська техніка, діти, птахи тощо. 

Це додає графічним зображенням своєрідної «документальної достовірності», 

оживлює їхню візуальну мову — зокрема це афіші, що презентують творчі 

зустрічі акторів: Ада Роговцева (художник Л. Слуцький, Ю. Воєвода, 1982), 

Леонід Денисенко (художник Л. Слуцький, 1982), Микола Мащенко (художник 

Л. Слуцький, 1982), ансамбль Тріо Мареничі (художник Ю. Аксьонов, 1980), 

Софія Ротару (художники Ю. Аксьонов, П. Шегерян, 1980) та ін. [114, с. 77]. 

Розвиваючись у двовимірі станковості та дизайну, сучасні художники-

плакатисти розкривають власну свободу вибору через театральний плакат, який 

найменше зазнає державного регулювання. Саме у ньому знаходять динамічне 

вираження й розвиток яскраві індивідуальності авторських стилів, емоційно-

трансформовані погляди та узагальнений символізм. Метафоричність 

театральних плакатів у цей період особливо яскрава, вона стає своєрідним 

ланцюгом поєднання раціонального пізнанням світу плакатистом та його 

художніми переживаннями. 

Розвиток постмодерністських тенденцій у плакатному мистецтві кінця 

ХХ століття передбачав одночасне зростання змістовності творчості 

художників паралельно зі стилістичним плюралізмом та акцентованою 

декоративністю й орнаментальністю. Декоративність стала тим інструментом, 

за допомогою якого майстри-графіки привносили в плакатні твори смислову та 

емоційну насиченість. Через декоративну систему плакат здійснював образне 

відображення світу, що зрештою призвело до появи монументальності, великих 

виражальних форм та тяжіння до певного графічного «ораторства». Тверда 

лінійно-структурна основа, площинна декоративність захоплює все більше 

плакатистів та відкриває нові стилістичні горизонти. Естетичне звернення до 

минулих традицій стає для розвитку графіки еволюційним кроком уперед. 

Характерними особливостями візуальної мови плаката сучасного періоду 

стають: однозначність сприйняття основної ідеї, експлікаційність створеного 
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образу чи думки; лаконічність яскравих і чітких образів, коротких лозунгів, які 

легко прочитати; стереотипність кодових знаків та іконічної пластики; 

узагальнювальний символізм та метафорична виразність художніх форм. 

Нині художники-графіки сміливо поєднують комп’ютерну графіку, 

гравюру, авторську техніку та офорт. Таким чином, класичний напрям набуває 

більш сучасного, цікавого забарвлення. Використання художньої мови графіки 

дає змогу митцеві повною мірою реалізувати свободу самовираження, а також 

відтворити будь-яку художню техніку. Серед різновидів цієї техніки — 

світлотіньовий і тоновий рисунок, експресивний нарис, легка акварельна 

композиція, пастозне фактурне живописне полотно. Усі ці види мистецтва 

можуть бути об’єднані у рамках інсталяцій.  

Наразі досить поширеним напрямом згаданого мистецтва є техніка 

офорту (найбільш видатні вітчизняні представники — Г. Галинська, 

В. Гордійчук, П. Маков, А. Чебикін, С. Якутович). Ця техніка із використанням 

хімічних кислот відома ще із часів Середньовіччя, проте набула популярності і 

в наш час: різновиди гравюри на металі, а також техніка станкової графіки 

глибокого друку. 

Завданням сучасних художників є привернення уваги до тих важливих 

суспільно-політичних і соціальних проблем, які хвилюють і хвилюватимуть 

людину сьогодення. Фактично, на інсталяції проектується той стан суспільства, 

у рамках якого вони були створені, і часу, що сформував запит саме на таке 

мистецтво інсталяції. Загалом усе сучасне мистецтво намагається передати 

невизначеність і мінливість епохи (вже згадувалося про епоху метамодерну). З 

огляду на вказане, поступово зникає чітка межа між різними техніками 

інсталяції. 

Таким чином, мистецтво інсталяції ніби формує внутрішній культурний 

простір, за допомогою чого поціновувач прекрасного може зрозуміти місце 

творця і людини у навколишньому світі, відображення у мистецтві інсталяції 

усіх складнощів сучасного життя. Автор інсталяцій передає свої знання і 

настрої через певні техніки і художню мову, а також загальне через 
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індивідуальне, що буває вельми непростим завданням, особливо коли 

використано змішування стилів і технік.  

При цьому в художньому творі, який пов’язаний із мистецтвом інсталяції, 

певна незначна деталь яскраво розкриває характер автора, а також його 

ставлення до навколишнього світу й до себе — передаючи художній образ, 

автор виявляє власну картину світу. 

Уже багато розповідалося про складнощі розуміння мистецтва інсталяції 

сучасними мистецтвознавцями. Водночас, у разі використання інструментарію 

типологізації, а також теорії пізнання, можна досить чітко зрозуміти інтенції 

автора у тій чи іншій сміливій інсталяції, яка кидає виклик усім усталеним, 

класичним канонам мистецтва. У цьому контексті при аналізі інталяційних 

практик завжди слід пам’ятати, що мистецтво майстрів інсталяції є насамперед 

асоціативним [40, с. 17]. У сучасному мистецтві піднімаються гострі теми, які 

хвилюють глядача саме у цей період часу, тому автор шукає нові засоби 

виразності. Вже відзначалося, що мистецтво графіки, зокрема плакату, є 

ефективним засобом віддзеркалення цих проблем художньою мовою. При 

цьому вказана мова може бути як елітарною, так і масовою, тобто 

розрахованою майже на усі прошарки сучасного суспільства [13]. У ХХІ 

столітті завдяки новітнім технологіям графіка наповнюється новими 

можливостями, новими ідеями, йде в ногу з часом.  

Звичайно, що у ХХІ столітті графіка безпосереднім чином пов’язана із 

комп’ютерними технологіями. За допомогою сучасного програмного 

забезпечення процес створення композицій із візерунків, колірних плям, 

складно пересічених ліній, об’ємних елементів отримує якісно нове вираження 

й наповнення. При цьому комп’ютерна техніка підносить на принципово новий 

рівень спроможність мистецтва графіки «відгукуватися» на актуальні події не 

лише минулого, але й сьогодення. Важливо, що постійні «апдейти» 

програмного графічного забезпечення так само відкривають нові горизонти для 

мистецького креативу у цій сфері. Таким чином, графіка може наразі 

трансформуватися і в інсталяції, які набувають великої популярності в Україні. 
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Попри те, що термін «інсталяція» в англійській мові з’явився дуже давно (ще в 

XV столітті, у сучасний період в Україні він набув цілком нового вираження, 

що пов’язано із появою різноманітних технологій — відео, а пізніше й 

комп’ютера. Виникли й різні види інсталяцій, які зараз мирно співіснують з 

іншими мистецтвами, наприклад, живописом чи скульптурою. Зараз 

інсталяцією вважають певне приміщення, за рішенням автора перетворене на 

художній простір. Його заповнюють предметами, яким часто надають 

символічного значення. Гармонійне сполучення речей, їхнє розташування у 

приміщенні і є мистецтвом. Інсталяції можуть бути постійними об’єктами, 

виставленими в музеях, або створюватися тимчасово в публічних та приватних 

просторах. 

Уже стверджувалося, що у рамках простору інсталяції можуть 

співіснувати різні види зображень та речей. Варто навести кілька найбільш 

яскравих прикладів із зарубіжного сучасного досвіду. Одним із відомих 

представників інсталяції є російська арт-група AES + F, активність якої 

зосереджена на створенні відеоінсталяцій, що стосуються гострих соціальних 

тем. Митці групи розпочали свій творчих шлях  у 1980-х роках, у рамках руху 

інтелектуального спротиву тодішньому радянському режиму. Відтоді їм  

вдавалося передавати дух різних епох, що здійснювалося, зокрема, через 

інсталяційні практики. Одну з відомих робіт групи, «Allegoria sacra»,  названо 

на честь картини відомого італійського художника Джованні Белліні. На цій 

картині зображено Чистилище, де душі померлих чекають рішення Вищого 

суду про свою подальшу долю. Нова Allegoria — це все те ж Чистилище, але 

сучасне. AES + F бачать Чистилище як аеропорт, де псажири зустрічають один 

одного, це різні люди різних культур, країн, субкультур, віросповідань, 

національності, — живуть у створеному художниками світі, що є метафорою 

сучасної цивілізації з її відносними цінностями і роз’єднаністю між людьми 

[203]. Однією із найбільш значущих інсталяційних практик є роботи сербського 

майстра інсталяцій Марини Абрамович — зокрема такі, як «Ритм 0» (1974) (де 

на столі було розташовано 72 об’єкти, якими люди можуть користуватися на 
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власний розсуд), «Стосунки у просторі» (1976) (шокуюча інсталяція про вільну 

любов), «Стосунки у часі» (1977) (де М. Абрамович і Улай сплели своє волосся 

і просиділи спиною один до одного понад 17 годин), «Комуністичне тіло, 

Капіталістичне тіло» (1980) (інсталяція, що була простестом проти роз’єднання 

людей шляхом встановлення ідеологічних бар’єрів). Загалом, М. Абрамович 

присвятила творчості перформансу й інсталяції понад 50 років, перенісши у 

1990–2000-х роках її на творчий майданчик кінематографу [2]. 

Іншим твором, який вартий детального опису, є проект Віктора Грауера 

«Океан тиші». Автор вважає, що зазначений проект можливо реалізувати лише 

за допомогою персонального комп’ютера. Сама інсталяція складається із 

кількох темних лав, які стоять у темній кімнаті. У нішах біля лав — 

комп’ютери, що випромінюють світло, яке відбивається від стін, підлоги та 

стелі. При цьому комп’ютер грає досить м’яку і трансформуючу мелодію. 

Інсталяція В. Грауера полягає у своєрідному «олюдненні» світу персонального 

комп’ютера, якому приписано певні «людські» емоції та переживання. Мова 

комп’ютера (відео-, аудіо-, цифрові технології тощо) також збагачується 

певними емоціями, які спершу були притаманні тільки людині. «Комп’ютерній 

проблематиці» також присвячена інсталяційна робота Рольфа Джуліуса 

«Попіл». Інсталяція — це два квіткових горщика, з яких лунає суміш шуму 

радіаторів, співу птахів і звуків музики. У горщиках — попіл помаранчевого 

кольору, що рухається у такт музиці. Таким чином, глядач слухає музику і 

водночас спостерігає за рухом частинок попелу, які «танцюють» у своєрідному 

«балеті».  

Віртуалізація інсталяцій справді стала трендом 2010-х років. У рамках 

цієї тенденції сформувалася наступна технологія інсталяційних практик — 

спочатку відбувається фотографування порожніх галерей, де потенційно 

можуть бути розміщені інсталяції, а потім проводиться зйомка власне об’єктів, 

з яких буде сформована інсталяція. Після цього фотографії диджіталізують, 

накладають одна на одну і розміщують у певному порядку, формуючи 

інсталяцію. Таким чином закладаються основи для віртуальної інсталяційної 
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композиції. Доцільно також згадати про інсталяцію Сема Мессі «Слава» (1997), 

створену із використанням комп’ютерних технологій. Це кімната, заповнена 

світлом із ламп, а також тінями — зі світлом і тінями порівняно людську вдачу і 

людську славу. Оригінальною інсталяцією є постановка Е. Роттера, що 

символізує життя людей у певному циклі. Місцем розташування інсталяції є 

прямокутна кімната, перетворена автором інсталяції на коло. У приміщенні 

складається враження спіралі, переходячи до кінця якої, відвідувач наче 

переміщується до стелі. Стіни спіралі виготовлені з оргскла, а за ними 

циркулює вода, кольорами якої є неяскраві тони (створені за допомогою 

спеціальної системи підсвічування). Автор наводить пояснення значення 

кольорів і форм, які активно використовуються в цій інсталяційній композиції. 

Віктор Сидоренко, одна зі знакових постатей сучасного мистецтва, 

розвиває тему тоталітарного минулого як трагічного періоду української історії. 

Апофеозом його мистецьких візій, підсилених сучасними технологіями, стає 

людина статична, замислена, хай навіть «загіпсована», але неодмінно людина як 

центральний образ на полотні чи в інсталяційному виконанні. У проектах 

В. Сидоренка йдеться не так про минуле, як про теперішнє і майбутнє. 

Споглядача мистецьких проектів Віктора Сидоренка може збентежити певна 

суперечність між використанням тоталітарно-посттоталітарних реалій та 

символіки і прагненням вийти поза їх межі. Людина транзитивна обтяжена 

попереднім досвідом, мовби «зачарована» ним — такий новий варіант 

дискурсу, що його митець пропонує на початку XXI століття [162]. 

Ім’я Жанни Кадирової відоме у всіх виставкових залах України. 

Художниця має першість серед митців, які працюють у жанрі інсталяції. Її 

роботи наповнені особливою енергетикою і спрямовані саме на українського 

глядача. Один з найвідоміших проектів — «Асфальт».  Чимало українських 

художників експериментують у цьому напрямі, надаючи сучасному мистецтву 

нового забарвлення. У творі Павла Макова «Ковдра, город, башта, хрест, доля» 

бачимо перегуки з інсталяціяєю: художник переводить свої офорти на нові 

площини, що надає класичному офорту нового звучання. Досвід реалізації 
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мистецьких інсталяцій останніх років в Україні цікавий різноманітністю 

підходів до побудови експозиції: від репрезентації персоналій і хронологічних 

постановок — до образно-аналітичних проектів. Цей досвід показує також, 

наскільки органічно можуть артикулюватися процеси контемпорарного 

мистецтва у просторі найрізноманітніших інституцій. Відділи новітніх течій 

дослідних установ займаються визначенням кола можливих стратегій, 

з’ясовуючи їх безпосередньо у процесі виставок. Різноманітні концепції 

представлення інсталяцій у музеях, галереях, центрах сучасного мистецтва, 

торгівельних чи офісних центрах і просто на вулицях відкрили можливість 

співставлення принципових аспектів провідної української та світової 

культурної практик. Акценти цих концепцій представлення допомагають 

перейти до більш глобального питання окреслення предмету і методу 

контемпорарного мистецтва. Процеси формування колекцій та інтенсивна 

виставкова діяльність у сфері інсталяційних проектів, як правило, розвиваються 

паралельно, сприяючи комплексному підходу до розуміння основоположних 

засад контемпорарного мистецтва.  

Стратегія виставкової діяльності представлена у декількох напрямах: це 

виставки провідних художників, як українських, так і зарубіжних, які 

репрезентують загальний огляд арт-простору; тематичні, концептуальні 

проекти, що показують окремі яскраві сегменти інтернаціонального 

художнього життя; та проекти, що відображають мистецькі уподобання 

відомих меценатів і колекціонерів. 

Варто також згадати про таку важливу виставкову платформу 

інсталяційних проектів в Україні, як Національний культурно-мистецький та 

музейний комплекс «Мистецький Арсенал», що розміщений у колишньому 

однойменному заводі «Арсенал». За досить нетривалий час його 

функціонування було реалізовано значну кількість інсталяційних проектів. 

Зокрема, у «Мистецькому арсеналі» було представлено досить сильний і 

розвинений інсталяційний проект «Незалежні» (2011) О. Соловйова, що був 

намаганням осмислити з позицій сьогодення традиційне українське мистецтво. 
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У 2012 році у межах «Мистецького арсеналу» було реалізовано досить великий 

навіть у міжнародному вимірі проект — Перша Київська Бієнале сучасного 

мистецтва «Арсенале ’2012». Проект «Найкращі часи, найгірші часи — 

Відродження та Апокаліпсис у сучасному мистецтві» було представлено як 

основний на бієнале. Він об’єднав понад сотню митців із трьох десятків країн, 

які представили понад 50 мистецьких творів. Зокрема, варто окремо зупинитися 

на спільному українсько-польському проекті «Подвійна гра» (куратор з 

українського боку — О. Соловйов, із польського — директор варшавського 

Центру модерного мистецтва Ф. Кавалуччі). Такий важливий і пам’ятний захід, 

як «Арсенале 2012» супроводжувався кількома десятками паралельних проектів 

в інших містах України (Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк) — 

тобто практика проведення інсталяцій охоплює не лише Київ.  

Значний інтерес громадськості викликали спільні інсталяційні проекти, у 

яких беруть участь музеї і галереї, започатковані арт-центром «Я Галерея» 

П. Гудімова. У тісній співпраці з музеями було реалізовано включення інших 

міст і культурних організацій у процес становлення контемпорарного 

українського мистецтва, а також проведено дослідження взаємодії між творами 

традиційного й новітнього мистецтва. Прикладами співпраці з державними 

регіональними музеями є проект «Нові старі майстри» у Львові та 

Дніпропетровську. Автором ідеї є мистецтвознавець Дональд Каспіт. Суть 

проекту полягає в тому, щоб, узявши за формальний зразок класичне мистецтво 

Заходу й українську академічну школу, сполучити їх для розуміння проблем 

сучасності. Уже перший проект у Львівській національній галереї мистецтв 

(2011) продемонстрував успішність такого підходу: кількість відвідувачів 

традиційного музею збільшилась удесятеро.  

Ще одним проектом була інсталяція «Земля», представлена в 

Черкаському обласному художньому музеї (жовтень–грудень 2011). У рамках 

інсталяції музей як будівлю і як модель було перетворено на основу для гри, що 

представляла класифікацію й специфічне розташування експонатів. Інсталяція 

«Земля» виражала триєдину єдність кількох стихій: землі (основа і матеріал), 
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лісу (енергетика природи, традиційне середовище існування живих істот), а 

також полювання (дії, через яку передається енергетика мисливця). В основі 

проекту — така характеристика, як натуралістичність. Виставка була тотальною 

інсталяцією. За задумом куратора П. Гудімова, експонати проекту мають 

перетворити художній музей на музей сучасного мистецтва. «Це така собі 

спроба актуалізувати традиційний сталінський простір музею і зробити аналог 

музею сучасного мистецтва. Змістовна ідея цього проекту — показати витоки 

мистецтва, а воно натуралістичне. Усі інсталяції, графічні роботи та живопис — 

всі так чи інакше мають ті категорії, які я виділив в контексті землі — ліс, 

полювання або власне земля. Це квест для тих, хто хоче погратися, це філософія 

для тих, хто хоче пофілософствувати і задоволення — для тих, хто хоче 

отримати таке задоволення» [93].  

Важливою особливістю української ситуації є існування кількох центрів 

інсталяції. Історично склалося, що, скажімо, в Харкові або Одесі, Полтаві або 

Черкасах формувалися власні мистецькі процеси, мистецький контекст, 

незалежний від столичного, а відтак ці особливості впливають на ставлення 

«традиційних музейників» до розвитку колекцій за рахунок творів новітнього 

мистецтва. Так, у мистецькій галереї «Жовті велетні» Одеського художнього 

музею у червні 2013 року відбувся показ відеодокументації європейського та 

українського перформансу «Відеосквот: 50 м Перформансу». Цей проект був 

частиною IV Міжнародного фестивалю німого кіно та сучасної музики «Німі 

ночі ’2013». Одним із кураторів стала засновниця ЦСМ «Чайна Фабрика» 

М. Гончар. Реалізація проекту саме в рамках Одеського художнього музею була 

концептуальною складовою проекту. 

Роль і місце мистецтва інсталяції у сучасній культурі визначається двома 

основоположними чинниками, закладеними у його природі: збереження 

надбань минулого і репрезентація сучасного. Обидва вони спрямовані на 

естетизацію майбутнього. Філософ Вахтанг Кебуладзе зазначає, що музей — це 

застигле життя. Він підкреслює, що головним завданням музею, з точки зору 

сучасника, є його прагнення доторкнутися до аналогової природності. 
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«Споглядання картини — це напружене розчинення в застиглій миті очікування 

неможливого руху». Тобто саме ефект співпереживання, співприсутності є тим 

головним, що намагається віднайти глядач у просторі музею, а мистецькі 

інсталяційні проекти саме і спрямовані на це. «В музеї ми переживаємо 

безпосередню живу присутність витворів мистецтва і свою власну присутність 

поруч із ними, а отже, відчуваємо себе уприсутненими в цьому світі, тобто 

живими» [113, с. 8].  

Однією із головних проблем у сучасному мистецтві є проблема 

ефективної взаємодії твору і глядача у новому, штучно створеному 

культурному середовищі. Морфологія сучасних мистецьких рухів разом із 

пленерною та виставковою діяльністю може розглядатися як новий шлях 

взаємодії сучасного мистецтва і глядача, оскільки реалізація таких проектів є 

своєрідним моніторингом діяльності сучасного суспільства в його взаєминах із 

сучасним мистецтвом. Як уже було зазначено у попередніх розділах 

дослідження, інсталяція є просторовою композицією, що складається із 

різноманітних предметів, сполучених між собою певним комплексним задумом, 

своєрідною об’єднавчою художньою ідеєю. Крім того, інсталяцію доцільно 

розглядати як художню техніку, яка працює з певними об’єктами у 3D-

просторі. При цьому композиція й об’єкти інсталяції розглядаються насамперед 

у контексті людського сприйняття простору, подій і часу. Де-факто термін 

«інсталяція», попри наявність багатьох визначень, розкриває технічний аспект 

виготовлення мистецького твору: його не «малюють», не «пишуть», а саме 

встановлюють, складають, формують з окремих частин. Сучасне 

постмодерністське мистецтво характеризується тісним взаємозв’язком митця і 

процесу творчості із суспільством, що відбивається у великій кількості 

мистецьких акцій.  

Однією з форм взаємодії мистецтва і суспільства є інсталяція. 

Мистецтвознавча наука має належно оцінити місце і значення інсталяції як 

елементу впливу на суспільство в сучасному мистецтві. Водночас, 

поширенність інсталяцій в сучасному мистецтві потребує від мистецтвознавців 
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систематизувати різнопланові інсталяції та оцінити їхній вплив на суспільство. 

Основним завданням інсталяції у мистецтві є саме мистецький вплив на людину 

з метою зміни сприйняття нею світу на такий, яким бачить цей світ митець, 

шляхом використання об’єктів як компонентів інсталяції. Ці об’єкти зазвичай 

показано в незвичному, нехарактерному вигляді чи способі використання. 

Інсталяція — це така собі «вистава», де учасником дійства серед незвичних 

декорацій є глядач. Через різноманітність форм, планів, класифікувати 

інсталяції досить важко — ледь не кожен художник створює новий вид 

інсталяцій. Елементами інсталяції можуть бути різні об’єкти, предмети, 

малюнки, звук, відео, Інтернет тощо. Частим критерієм інсталяції є її фізичний 

зміст. Відповідно, виділяють класичні інсталяції (в які залучено реальні об’єкти 

та які реальними фізичними ефектами) та віртуальні інсталяції (базовані на 

комп’ютерних технологіях, віртуальній реальності, застосуванніх 

голографічних проекторів). 

Розвиток комп’ютерної техніки спричинив появу нового виду інсталяції 

— на базі так званої 3D-технології. У 3D-інсталяції із цифрової віртуальної 

створюють фізичні об’ємні моделі. Тобто об’ємне зображення (уявне) напряму 

перетворюється на реальні фізичні об’єкти (матеріальне), які і стають 

елементами інсталяції. Оцінка впливу інсталяцій на суспільство у контексті 

взаємодії мистецтва і суспільства полягає у наступному: інсталяція — один із 

найвпливовіших видів мистецтва, адже змінює погляд людини-глядача на 

звичайні речі, залучає глядача у процес творення, робить її, людину, основною 

частиною мистецького твору: інсталяція без глядача не має сенсу або ж має 

зовсім інший сенс. Глядач стає частиною задуму митця, частиною твору, 

співучасником діянь художника. Спостерігається тенденція до використання в 

інсталяціях форм психокодування різними засобами. 

Креативним майданчиком і фактичним центром, де зосереджуються і 

реалізуються творчі ідеї у форматі інсталяцій, є виставкові зали Інституту 

проблем сучасного мистецтва НАМ України. Тільки упродовж останніх років 

там відбулася ціла низка мистецьких проектів, які дають змогу простежити 
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останні тенденції розвитку інсталяції як явища сучасної культури. Для втілення 

концептуальної ідеї у формі інсталяції художники використовують 

найрізноманітніші матеріали: скло, кераміку, пластик, тканину, канати, голки, 

сміття, папір, дерево і будь-які інші як сучасні, так і традиційні матеріали.  

Починаючи з кінця ХХ століття, у момент активізації художнього життя і 

зміни соціокультурної сутності керамічного мистецтва, відбувається залучення 

керамічних об’єктів до інсталяційного простору — встановлюється 

взаємозв’язок між мистецтвом сучасної кераміки і жанром інсталяції. Кераміка 

завжди була бажаним елементом інсталяцій саме завдяки своїй універсальності. 

Однак, попри велику кількість дискурсивних матеріалів з історії, теорії 

інсталяції, проблема використання керамічних творів у ній досі залишається 

відкритою і малодослідженою. Тому важливо вивчити цей аспект інсталяції, 

визначити ті важелі, за допомогою яких відбувається зв’язок автора з публікою 

у мистецтві інсталяції з використанням кераміки. У червні 2015 року в Харкові, 

в міській Муніципальній галереї, відкрилася виставка «Пташиний Bizarre», у 

якій керамічні твори одеської художниці Наталії Маріненко поєднувалися з 

відеоартом. Мисткиня вдалася до руйнування у рамках свого проекту всіх 

відомих стереотипів, оскільки здійснила досить вільне трактування символів і 

форм. Символи роботи є неоднозначними, амбівалентними. Зокрема, голуби 

розглядаються як нав’язливі істоти, а їхній колір — брудно-сірий — символізує 

не лише бруд, але й (потенційно) агресію. 

Особливу роль відіграє у творі матеріал — глина, який дозволяє зберегти 

чуттєвіть образу, тепло рук художника, природність і щирість. Кераміка сама по 

собі досить чутлива до вираження пластичних ідей, але, навантажена сучасною 

інсталяційною стратегією, втілюється не в речі, а в події. У проекті поєднані 

алюзії на сучасний український політичний контекст і просте милування 

формою таких образів, які легко впізнаються і завжди «просяться» на олівець, 

пензель художника. Виконані в об’ємі, вони з достовірністю рукотворного 

майстра доносять ту ідею молодого художника, яка виявлена нам у зримих 

образах і очевидної визначеності — амбівалентність символів сучасного світу й 
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живою реакцією на сьогоднішній день. Мистецька група норвезьких дизайнерів 

реалізувала проект «Флора Метаморфіка» («Метаморфози рослинності»), в 

якому представила експериментальну інсталяцію, основну частину якої 

складали керамічні фрагменти: рослини та квіти. Показано красу квітів як 

квінтесенцію абсолютної форми. Доведено, що штучні квіти теж можуть бути 

мистецьким твором, якщо їх створює справжній художник. Створення проекту 

тривало понад п’ять років і починалося з невеликої клумби із сотні керамічних 

рослин. Нині проект налічує чотири тисячі квітів. Художники Карі Осен, Ліппа 

Дален, Сірі Хоск’єлд, Б’єрг Хоуген, Охрід Ріпдал і Елі Вайм не ставили за мету 

копіювати справжні квіти, а створювали з глини авторські рослини, які іноді 

народжувалися прямо в руках авторів. Єдина вимога — наявність широкого 

стебла — так званої «ніжки» рослини. Вони покривали елементи інсталяції 

різнокольоровою поливою. Ці «квіти» неодноразово брали участь у 

різноманітних перформансах, експозиціях, перетворюючи кібінети й офіси, 

сади та подвір’я і навіть підвали на моря, ріки і озера квітів. Як і процес 

створення квітів, так і самі інсталяції цієї групи художників є постійним 

експериментом, імпровізацією, експромтом. Художники стверджують, що це 

квіти натякають, яку композицію належить із них створити, підказують 

масштаб і форму. Їхній проект сприймається як гра з простором і формою, 

щоразу нова та несподівана. Час від часу закинуті двори та підвали норвезьктх 

міст, парки та лісові поляни наповнються царством керамічних квітів [2]. 

Керамічний арт-проект-інсталяція «Somewhere Else» був представлений 

на масштабній виставці Urban Institute for Contemporary Arts у штаті Мічиган 

(США). Але наймасштабнішою і найвідомішою у світі керамічною інсталяцією 

є проект у Лондоні, присвячений пам’яті загиблих солдатів Першої світової 

війни. Всесвітньовідомий Тауер оточений «річкою» з червоних керамічних 

маків. Інсталяція складається з понад 880 тисяч керамічних маків, які з липня до 

листопада 2014 року висаджували волонтери. Після цього маки продавали, 

отримані кошти йшли на доброчинність. Інсталяцію придумали і втілили 
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англійський художник-кераміст Пол Каммінсі та театральний художник Том 

Пайпер [3]. 

Ще одна відома у сучасному світовому мистецтві керамічна інсталяція 

«Соняшникове насіння» («Sunflower seeds», 2010). Її автор — знаменитий 

китайський художник Ай Вейвей. Понад сто мільйонів фарфорових зерен було 

розсипано по усьому залу лондонської галереї сучасного мистецтва Тейт 

Модерн. Усі елементи інсталяції виконані вручну, і жодне зернятко не схоже на 

інше. Кожен елемент було створено окремо і пофарбовано вручну. Вражає й те, 

що загальна вага «зерен» складає близько 150 тонн. Над експозицією два з 

половиною роки працювала понад тисяча китайських робітників зі столиці 

імператорського фарфору міста Цзиньджень. При виготовленні застосовувалися 

традиційні китайські фарфорові техніки, що робить інсталяцію ще більш 

унікальною. У підсумку кількість зерен перевищує населення Пекіна уп’ятеро. 

Особливість проекту — його вільний доступ для відвідувачів. Люди могли 

ходити, лежати, гратися зернятами, робити з ними що завгодно. Ідея інсталяції 

полягала в тому, щоб, ходячи безмежим сірим фарфоровим морем, осягнути 

сутність Китаю, особливості його духу. Хоча проект має й історичний підтекст: 

зерна соняха були могутнім символом китайської «культурної революції», тож 

мільйони зерен — то китайський народ. Інсталяція органічно входить у 

філософський дискурс про роль особи в сучасному суспільстві. Ще одна 

концептуальна мета автора інсталяції — нетрадиційне використання 

традиційного матеріалу. Автор вважає, що кераміка — ідеальний матеріал для 

різнобічних креативних і масштабних втілень. Проект успішно мандрував 

знаковими музеями і галереями світу. 

Італійський архітектор Массімо Йоза Гіні (починав у складі арт-групи 

«Мемфіс») створив керамічну інсталяцію в рамках міланської виставки 

«Saloni». Зовсім нещодавня інсталяція (квітень 2017 року) виконана у формі 

восьмикутника, в який можна увійти. Проект присвячено темі дуалізму — 

співвідношенню матеріального та духовного у сучасному світі. Сам 

восьмикутник складається з підвішених у повітрі дзеркальних керамічних 
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плиток із нової колекції бренду Cerdisa. Особливого звучання інсталяції надає 

місце — старовинний двір Cortile dei Bagni на території Міланського 

університету. За задумом автора, цей двір втілює минуле, а інсталяції — 

сучасність, так звані «справжні нові матеріали». Керамічні плитки рухаються 

від вітру, разом із вітром, підлаштовуються під відвідувачів і символізують 

означений дуалізм [5, c. 46].  

Вартою уваги також є інсталяційна композиція «Світ відображень», яка 

об’єднала майстерність і художні техніки багатьох митців різних напрямів, 

зокрема медіахудожників і художників-керамістів. Представники традиційної 

школи кераміки (художники Д. Ільїнський, Л. Назіна, С. Русаков, С. Сухарєв, 

С. Соринський) об’єднали зусилля із представниками традиційного мистецтва у 

рамках технології медіаарту. При цьому світло, сформоване засобами відеоарту, 

трансформується в електричне серце, пульс якого передає глядачам усю магію 

буденного світу. Кераміку ж використано для передання через технології 

гончарного кола різних форм із характерною структурою і фактурою. 

Таким чином, комп’ютерна графіка — інноваційний контекст інсталяції, а 

кераміка та вироби з неї — архаїчний, традиційний, спрямований на вираження 

всього старого. Іншою досить видатною інсталяцією групи, актуальною в 

контексті поєднання нового й старого, є «Кокон», де відбувається програвання 

медіа-сингла «Сад за замовчанням». Зазначене сполучення формує цілком 

інноваційну метафоричну тональність, емоційно забарвлені образи, які 

створюють специфічний світ, що переконує повірити у народження нового та 

інноваційного.  

Цікавою і нестандартною також є інсталяція Л. Назіної та С. Русакова 

«Листи» — лаконічні фарфорові конверти, розташовані у порядку певних ліній. 

Промінь світла здатен повідомити про певні меседжі, що розміщені у 

конвертах. Ці ж автори представили інсталяцію «Сто ковтків чаю», де 

відбувається представлення фарфорових чашок, ідеально білих, доверешеної 

форми, які за допомогою променів світла проектуються на дно стрімкої річки. В 

такий спосіб глядач розуміє, що фарфор і світло створюють динамічних рух, 



 

 

165 

взаємодіючи між собою [7]. У жанрі інсталяції також плідно працював Віктор 

Сидоренко, який тривалий час був куратором і автором українського проекту на 

Венеційській бієнале. Віртуозна техніка майстра у його численних інсталяціях 

нагадує сюрреалістичні фото, оброблені у графічному редакторі із 

застосуванням різноманітних ефектів. У 2017 році у рамках Другого 

Міжнародного мистецького фестивалю «Карпатський простір» (парк Палацу 

Потоцьких, Івано-Франківськ) було представлено інсталяцію В. Сидоренка з 

проекту «Деперсоналізація». Зазначений проект об’єднує серію скульптур (так 

званих «клонів»), вперше створених 2007 року, — пластикових людей білого 

кольору, які ніби застигли у натовпі. 

Для творчості В. Сидоренка характерні такі риси (на прикладі одної з 

його виставок «Відображення у невідомому»): 

– магнетизм, пов’язаний із відчуттям своєрідної невагомості творів; 

– проведення динамічної «подорожі крізь час і простір»; 

– уявна зміна творами художника законів гравітації; 

– активне використання в інсталяційних постановках мистецтва відеоарту 

(із застосуванням комп’ютерної графіки). 

Українська сучасна художня кераміка також славиться своїми проектами 

у сфері інсталяції: серед провідних художників-інсталяторів — Неллі Ісупова, 

Гія Міміношвілі, Андрій Собянін, Олеся Дворак-Галік, Ліза Портнова, 

Володимир Корнієнко і інші. На виставці сучасної кераміки «Це Глина» 

запроваджено створення колективної інсталяції, коли кожен відвідувач може 

покласти власну цеглинку.  

Цікавий проект-інсталяцію «Не мотр Натюр» запропонували київські 

художниці Неллі Ісупова та Настя Калака. У містичний і похмурий світ 

запрошує своїми інсталяціями з вогняними ефектами художник Андрій 

Собянін.Таким чином, мистецтво інсталяції активно використовує кераміку як 

універсальний матеріал. Художники з різних країн світу обирають глину для 

втілення своїх найсміливіших задумів.  
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 Такі поняття, як експеримент, зміни, відповідальність, час, уява, місце, 

універсальність, тіло, процес, ситуація буденності вступають у постійну 

взаємодію, динамічно характеризуючи роботу митців, які працюють у сфері 

інсталяційних практик, які є візуально-комунікативним інструментом творення 

сучасного мистецького простору.  

Практика взаємодії інсталяційних практик у рамках певного творчого 

середовища свідчить про те, що кожна людина взаємодіє зі світом на власному 

індивідуальному рівні, у тій мірі, в якій дозволяє цій людині її творчий та 

інтелектуальний рівень. При цьому відбувається співпраця між митцями як 

окремих напрямів, шкіл і технік, так і окремих країн світу. Зокрема, на просторі 

Центральної та Східної Європи досить активно відбувається взаємодія між 

майстрами інсталяції України та Польщі, що знайшло своє відображення у 

спільних виставках і подібних форматах.  

Виявлено, що сучасний період став для інсталяційної діяльності 

у мистецькій сфері часом певної стабілізації, пошуків шляхів розвитку, 

осмислення й постійного вдосконалення. Особливістю нинішнього часу стає 

розширення географії інсталяційних проектів. Крім Києва та Одеси їх 

починають створювати митці Харкова, Львова, Івано-Франківська – де 

традиційно були сильні художні школи. Великого значення набуває також 

спілкування художників у творчих групах пленерів та симпозіумів. Існує та 

розвивається тенденція, за якою представники сучасного академічного 

живопису працюють в межах інсталяційних практик, набуваючи сучасного 

формату.  

Паралельно із цим на сучасному етапі особливої популярності набуває 

явище інтерактивної інсталяції. Це вочевидь пов’язано із соціокультурним 

контекстом таких творів. За своїм означенням, інтерактивна інсталяція 

покликана провокувати глядача, спонукати його до співпраці. Такі твори 

орієнтовані на враження і емоції будь-якої градації: захоплення, здивування, 

нерозуміння. 
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3. Досліджене співвідношення інсталяцій і середовища. У рамках 

нинішнього соціокультурного середовища інсталяція – це мистецтво індивіда, 

головний принцип якої полягає у пошуку сенсу у всьому, у будь-якому 

предметі чи явищі. Головна формула створення інсталяції – пошук і показ 

неоднозначності предмету. 

У рамках українського соціокультурного простору інсталяції умовно 

можна класифікувати за фізичним змістом об’єктів, що використовуються в їх 

рамках. Це може бути як класична інсталяція (інсталяція на основі реальних 

фізичних предметів із можливим доповненням різними явищами і фізичними 

ефектами), так і віртуальна інсталяція (створення зображень на основі 

комп’ютерних технологій, тобто комп’ютерної графіки, і так званої 

«віртуальної реальності», що формується із задіянням голографічних 

проекторів, які створюють зображення).  

Перспективи зарубіжних та вітчизняних арт-практик мистецтва інсталяції 

пов’язані з входженням цього мистецтва у простір кіберреальності. Водночас 

навіть у культурі майбутнього, скоріше за все, збережеться принцип, за яким 

інсталяції відноситимуться до мистецтва лише у тому випадку, якщо вони 

відповідатимуть певним художнім й естетичним критеріям (у т.ч. шокуючим і 

нетрадиційним). 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження були зроблені 

такі висновки: 

1. Досліджено історичні аспекти, джерела та історіографію інсталяції як 

мистецького феномену, а саме: стан світового й формування українського 

досвіду інсталяційних мистецьких практик, невивчені аспекти розвитку 

мистецької інсталяції у загальних процесах творення сучасної культури. Хоч би 

якими різноманітними формами і техніками була багата інсталяція, 

основоположним для її існування є ступінь взаємодії, зв’язку, що виникає (або 

не виникає) між твором і середовищем. Такий зв’язок може бути встановлений 

як свідомо, так і несвідомо, неконтрольовано, наприклад, в інсталяціях зі 

світлотіньовими ефектами. Водночас, низку відомих просторових інсталяцій 

побудовано таким чином, що вони не залишають глядачеві вибору, 

відкриваючи тільки один шлях, який вказав/проторував/візуалізував у своєму 

концепті художник. 

Здійснено аналіз комплексу теоретичних джерел, матеріалів мистецьких 

виставок, інсталяційних проектів світових і українських художників. Дані 

спостереження й результати експериментального пошуку в рамках дисертації 

свідчать, що інсталяція як спосіб художнього мислення у світоглядній системі 

сучасних мистецьких практик відкриває широкий потенціал для реалізації 

інноваційних мистецьких проектів, залучення новітніх технологій у практичну 

діяльність митців. 

З’ясовано, що література щодо теми дослідження мистецтва інсталяції у 

період останніх десятиліть здебільшого диференціюється залежно від країни 

походження дослідника. 

Виявлено, що крім фундаментальних наукових досліджень, джерелом 

вивчення мистецтва інсталяції є спеціальні веб-сайти, відеопрограми та 
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критичні статті. Значну увагу при цьому приділено такій безпосередньо 

важливій для мистецтва інсталяції темі, як культурна епоха постмодерну. Утім, 

наразі постмодерн вже відходить у минуле, і на зміну йому приходить поки що 

відносно малодосліджена епоха постпостмодерну (або метамодерну). 

2. Визначено типологію інсталяцій за різними аспектами створення і 

впливу на глядача. Мистецька інсталяція — важлива частина творчого процесу, 

яка забезпечує соціокультурну взаємодію, вплив мистецтва на суспільство. 

Різноманітні форми інсталяції мають різні мистецькі завдання. В інсталяціях 

дедалі ширше застосовують досягнення науки і техніки, а також надбання 

психології та менеджменту. У контексті сучасного мистецтва інсталяція є 

важливим механізмом взаємодії мистецтва і людини, дозволяє активно впливати 

на людські почуття і прагнення, розкриває таким чином потенціал людини, дає 

особистості змогу самореалізуватись, взяти участь у процесі співтворчості, 

формує світогляд людини. Тобто інсталяція — це чи не найдієвіший механізм 

впливу контемпорарного мистецтва на сучасне суспільство.  

Одна з класифікацій інсталяції ґрунтується на розрізненні природи 

використаних у ній об’єктів. Виділяють інсталяцію класичну — на основі 

реальних фізичних предметів із можливим доповненням різними явищами і 

фізичними ефектами, а також віртуальну інсталяцію — зображення на основі 

комп’ютерних технологій (комп’ютерної графіки) і так званої «віртуальної 

реальності», де залучено різні засоби візуалізації, зокрема голографічні 

(об’ємні) проектори. 

Інсталяція забезпечує вплив мистецтва на свідомість, використовуючи 

участь глядача у мистецькому процесі — глядач і спостерігає твори мистецтва, і 

включається у процес творення, розпочатий митцем. Інсталяція забезпечує 

чуттєво-раціональний характер впливу мистецтва на людину, який 

супроводжується творчим піднесенням як митця, так і глядача. Останній 

одночасно є і суб’єктом процесу творення, і об’єктом впливу твору.  

Специфічним проявом соціально адаптованої сутності інсталяції є те, що 

художники використовують для своїх творів матеріали, що достатньо легко 
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псуються і руйнуються. Тобто без постійної уваги людини такий твір існувати 

не може.  

3. Охарактеризовано теоретичні, термінологічні та методологічні засади 

формування інсталяційних проектів через призму аналізу сучасного візуального 

мистецтва як культурного чинника новітньої соціокультурної діяльності. 

Визначено сутність інсталяційного дискурсу. Доведено, що інсталяція — це 

мистецтво індивіда, непересічної постаті, головний принцип якої полягає у 

пошуку сенсу у всьому, у будь-якому предметі чи явищі. Головна формула 

створення інсталяції — пошук і показ неоднозначності предмету чи явища. Цей 

підхід до показу винятковості, неповторності усього сущого і є важливим для 

художника у творчому становленні. Віднайти сенси і символи, зрозуміти 

сутність предмету, навіть стати самим предметом — ось поле інсталяційного 

дискурсу.  

У сенсі соціального виміру, інсталяція має неодмінно взаємодіяти з 

глядачем: його залучено до своєрідної гри, яка полягає у дотику, зміні 

розташування предметів тощо. Один із ключових аспектів інсталяції — 

організація замкненого простору (хоча трапляються й інсталяції просто неба). 

Замкнений простір, на думку апологетів інсталяційного мистецтва, передбачає 

певну сценічність, що дозволяє краще реалізувати творчий задум. Наразі 

інсталяція зазнає докорінних трансформацій, стаючи жанром, особливо 

залежним від соціального та культурного життя суспільства. 

Простежено процеси становлення інсталяції як способу художнього 

мислення в системі сучасних мистецьких практик. Проаналізовано основні 

наукові категорії та поняття, що сприяють успішній підготовці та реалізації 

контемпорарних проектів у мистецькій сфері. 

Вагомим компонентом мистецтва інсталяції є енвайронмент, в рамках 

якого для постановок використовують неутилітарний простір: численні лофти, 

відкриті простори, а також інші непристосовані для творів мистецтва 

приміщення. При цьому окремо наголошується на тому, що цей простір є 

«реальним». 
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Кожна творча техніка у рамках мистецтва інсталяції має власну 

неповторну художню мову, для неї спеціально випускають окремі програми й 

маніфести, які сприяють кращому розумінню авторської ідеї, при цьому іноді 

доволі нестандартної. Водночас, слід визнати, що у багатьох випадках цим 

програмам і маніфестам притаманні не лише експериментаторство і новизна, 

але й провокації, хуліганство, скандали. Хоча зазначене лише сприяє 

популяризації інсталяцій. 

4. Простежено періодизацію становлення інсталяційних проектів в 

Україні та світі та охарактеризовано методи дослідження інсталяцій. Виділено 

чотири основні періоди розвитку інсталяції в Україні.  

Кількість українських художників, що зверталися до інсталяції, невпинно 

зростала. Інсталяція починає виходити з галерейних та міських просторів на 

вулиці. Активно розвивається вітчизняний ленд-арт. Інсталяція наповнює 

середовище міст і сіл, поєднучи найрізноманітніші об’єкти. 

Загалом слід вказати, що часом перетворення окремих інсталяційних 

практик на самостійний жанр мистецтва й певний мистецький і світоглядний 

концепт є межа ХХ і ХХІ століть. Саме у цей період завершується формування 

не лише художньої мови інсталяції, але й відповідних шкіл, де докладно 

вивчають мистецтво інсталяції. Крім того, у центрах сучасного мистецтва на 

постійній основі відбуваються виставки творчості тих митців, які є визнаними 

майстрами інсталяцій. Зокрема, у Східній Європі, окрім України, ці заходи 

найбільш активно проводять у Польщі. У багатьох випадках ці виставки стають 

міжнародними і перетворюються на яскраві шоу, тобто набувають не лише 

культурної, а й суспільної ваги. 

5. Визначено структурне моделювання інсталяції як засобу нового 

мислення у мистецтві. Загострено увагу на тому, що багато інсталяцій містять 

емоційні подразники, здатні впливати на найрізноманітніші органи чуттів. 

Такий багатовекторний контекст інсталяційного твору дозволяє запровадити 

найрізноманітніші ефекти з єдиною метою — за допомогою візуальних засобів 

досягти асоціативності сприйняття, підсилити синтез виражальних засобів, щоб 
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домогтися максимального впливу на глядачів. «Провокативність» інсталяції 

також посилюють свідомо закладені суперечності, що мають ту ж мету — 

домогтися зміни стереотипних асоціацій та спонукати до відкриття нових. 

Доведено, що важливим концептуальним чинником мистецької інсталяції 

є концептуальне мистецтво — потужний аналітичний засіб для усвідомлення 

традицій, національної ідентичності та місця людини у сучасному 

глобалізованому світі. 

Завданням сучасних художників є привернення уваги до тих важливих 

суспільно-політичних і соціальних проблем, які хвилюють і хвилюватимуть 

людину сьогодення. Фактично, на інсталяції проектується той стан суспільства, 

у рамках якого вони були створені, й часу, що виробив запит саме на таке 

мистецтво. Загалом, усе сучасне мистецтво намагається передати 

невизначеність і мінливість епохи (вже згадувалося про епоху метамодерну). З 

огляду на вказане, поступово зникає чітка межа між різними техніками 

інсталяційних композицій. У контексті структурного моделювання інсталяції 

особливу роль відіграють певні особливості професійного мислення: 

образність, системність, інноваційність. Процес інкорпорації сучасного 

мистецтва у сучасний український соціокультурний простір є складним і 

неоднозначним. Головне у цьому процесі те, що він невідворотний. Тобто 

пошуки взаємодії між усіма учасниками є обов’язковою і нагальною ознакою 

часу. Упродовж останніх десятиліть інсталяція залишається майданчиком 

пошуків нового і збереження традицій минулого. 

6. Досліджено теоретичний і термінологічний аспекти інсталяцій в 

інтерпретації сучасного візуального мистецтва. Висвітлено соціокультурну 

складову інсталяції і виявлено, що вона є однією із найбільш соціально 

впливових проблем у сучасному мистецтві. Колір, форма, написи розставляють 

логічні наголоси інсталяційного твору таким чином, аби відірвати пересічного 

глядача від буденності, показати іншу сторону світу. У цьому полягає глибинна 

мета інсталяції — підготовка соціуму до толерантного сприйняття реалій 

сьогодення.  Креативна сутність інсталяції полягає у тому, що окремі предмети, 
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які спершу не могли вважатися творами мистецтва, у сукупності формують 

певний мистецький меседж, послання. З іншого боку, експериментальний 

характер інсталяцій також виявляється у тому, що до цього мистецтва 

виявляються залученими як автори інсталяцій, так і їхні глядачі, які 

розглядаються як безпосередні учасники певного арт-дійства. 

Інсталяція є формою концептуального мистецтва, специфічним жанром, в 

якому ідеї та впливи вважаються важливішими за якість готового продукту або 

твору мистецтва. Відповідно до іншого поширеного визначення, інсталяція — 

це пов’язана із перформансом окрема форма мистецтва із властивими їй 

засобами вираження й образності. Дотичність перформансу до інсталяції 

виявляється у тому, що він може стати як передумовою, так і наслідком 

інсталяції. Це твердження — відношення інсталяції до перформансу — може 

бути трактовано і навпаки. 

Сучасна популярність інтерактивної інсталяції, ймовірно, пов’язана із 

соціокультурним контекстом таких творів, адже вони мають провокувати 

глядача, спонукати його до співпраці. Такі твори орієнтовані на враження і 

емоції будь-якої градації: захоплення, здивування, нерозуміння, навіть 

несприйняття. 

7. Проаналізовано історико-культурні шляхи формування світових 

інсталяційних практик та досліджено їхній вплив на розвиток інсталяцій на 

українському ґрунті. 

Мистецтво інсталяції зародилося у рамках постмодерного дискурсу, для 

нього характерним є змішання стилів, сарказм, елементи шоку. Інсталяційне 

мистецтво є одним із найпоширеніших прикладів матеріального втілення 

культури постмодерну, оскільки у ньому зосереджено загальну тенденцію до 

якісного розширення сенсу й якості мистецького твору. Фактично, через 

інсталяцію автор намагається передати не окрему думку, а всю подію. 

Водночас, інсталяційні постановки так само можливо розглядати і через призму 

бачення метамодерних цінностей, які значною мірою нагадують класичні, 

«домодерні» (це показна щирість, культурні «коливання» між різними 
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інтелектуальними й мистецькими епохами, повернення до вічних цінностей та 

ін.). Інсталяція і, ширше, перформанс таким чином стають невід’ємною 

складовою сучасної психології, коли людина не в стані охопити і зрозуміти 

вельми динамічні зміни навколо неї, а тому змушена пристосовуватися до них. 

Можна стверджувати, що інсталяція, висловлюючись термінологією 

метамодерністів, є спробою художньою мовою виразити ті культурні концепти 

й ідеї, «яким поки що немає назви». 

Творчі здобутки українських митців останніх десятиріч дозволяють 

стверджувати, що у провідних центрах культурного життя України відбулося 

значне число акцій, так чи інакше пов’язаних з інсталяційними практиками. 

Основними їхніми формами є перформанси, мистецькі виставки тощо. Вони 

сигналізують і про стан мистецького життя нашої країни, і про рівень розуміння 

глядачем творів сучасного мистецтва. Останній фактор безпосередньо 

спричинений складністю художніх творів інсталяції для інтелектуального 

осягнення (у другій половині ХХ століття їх могли розуміти не всі 

поціновувачі). Орієнтація на глядача проявлялася також у тому, від 1990-х 

виставки творів інсталяції в Україні проводять у доволі несподіваних місцях — 

приватних помешканнях, на стадіонах, у культових спорудах, готелях, на 

вулицях тощо. Нова генерація митців — перформерів, концептуалістів — 

передає свій досвід молодому поколінню, а також постійно вивчає здобутки 

майстрів інсталяції на Заході. 

8. Охарактеризовано мистецькі особливості інсталяції в Україні початку 

ХХІ століття. Період кінця минулого — початку нинішнього століть став для 

інсталяційної діяльності у мистецькій сфері часом певної стабілізації, пошуків 

шляхів розвитку, осмислення й постійного вдосконалення. Увиразнилися нові 

підходи до побудови експозиції як складової мистецтва. Вибір підходу до 

експозиції базується на виявленні закономірностей взаємовідношень об’єктів 

показу, поєднанні наукового обґрунтування, професійних знань і вмінь (як тих, 

що стосуються власне інсталяційних процесів, так і візуального мистецтва 

загалом, творчої фантазії, креативного підходу та інших чинників). В останні 
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роки поширилися такі поняття, як перформативність щоденності, перформанс-

арт, інсталяції у політиці тощо. На основі аналізу фактичних прикладів 

інсталяцій як творів контемпорарного мистецтва виявлено, що взаємодія між 

новітніми і традиційними спрямуваннями в Україні має ознаки радше 

тенденцій, ніж системності, що позначається на просуванні новітніх мистецьких 

ідей у суспільство. У західному та центральному регіонах нашої країни 

спостерігається пожвавлення руху на створення нових інсталяційних проектів 

та репрезентацію новітніх мистецьких тенденцій. 

Встановлено, що процес реалізації завдань контемпорарної діяльності у 

контексті художнього музею має особистісно-діяльнісний характер, в якому 

знання, уміння, навички, цінності й риси індивіда органічно взаємодіють. 

Показано, що попри несприятливі економічні умови, у ХХІ столітті в Україні 

відбуваються значні реформації у практиці експозиційної діяльності: виникло 

чимало щорічних арт-фестивалів і виставок новітнього мистецтва, що наближає 

соціум до поступового розуміння і сприйняття елітарного мистецтва. 

Наразі в Україні є потреба у чіткій, структурованій концептуальній 

програмі створення мистецьких майданчиків, у рамках яких можуть бути 

найяскравіше втілені як головні функції мистецтва, так і основні проблеми 

естетизації сприйняття, співвідношення реального й ілюзорного простору 

майбутніх інсталяційних проектів. Актуальною є і проблема збереження, 

експонування, музеєфікації інсталяційних проектів. Загалом, одним із 

перспективних напрямів майбутніх досліджень має стати розробка науково 

обґрунтованих концепцій інсталяції, базованих на поєднанні унікальності 

українського контемпорарного мистецтва (з його перегуками з українською і 

світовою традиціями авангардного мистецтва початку ХХ століття) та 

європейської і загальносвітової культурно-мистецької парадигм. 
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