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Розглянуто вплив екологічної неадекватності на мистецький процес в 

сучасній Україні. З допомогою метафори «духовний Чорнобиль» показано 

культурні загрози й осмислено відповіді на них «мистецтва участі». 

Закцентовано на доцільності ідеї звернення мистецтва до природи як 

середовища натхнення, рекреації, очищення.  
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The article examines the impact of environmental problems on the artistic 

process in modern Ukraine. The author shows cultural threats and responses to them, 

the art of participation through metaphor «spiritual Chornobyl». This paper shows 

the feasibility of an appeal of the art to the nature as a medium of inspiration, 

recreation. 
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Вступ. Серед актуальних проблем, що сьогодні перебувають у силовому 

полі української культури, є звернення до екологічних питань, необхідність 

гармонізації взаємин людини, суспільства і природи. Мистецтво як важлива 



духовна царина не залишається осторонь і реагує своєю чергою на екологічні 

загрози. Багато дослідників звертаються до розгляду Чорнобильської аварії як 

точки відліку сучасної української історії і культури, а також включаються в 

дискурс довкола питання осмислення екологічної неадекватності і її впливу на 

нинішню візуальну царину. Зокрема, це О. Баршинова, Т. Гундорова, 

О. Петрова, В. Сидоренко та ін. Разом з тим, візуальна культура постійно 

перебуває у процесі розвитку, поглиблення і розширення горизонтів, тому 

проблема вивчення мистецької реакції на екологічні виклики зберігає 

своєчасність і вагомість.  

Українське мистецтво потрапляє в орбіту світових постмодерних 

культурних процесів наприкінці ХХ ст. Буття сучасної української візуальної 

культури хронологічно можна розпочинати з кн. 1980-х рр. Серед причин, що 

визначили її, варто відзначити вагомі історичні події: розвал СРСР, здобуття 

Україною незалежності, події світового масштабу – серія терактів 11 вересня 

2001 р. Ці реалії історичного і соціально-політичного життя набули вагомого 

національно-культурного сенсу і викликали певну світоглядну ситуацію, 

названу дослідниками постапокаліптичною.  

Важливою точкою відліку, надзвичайно болючою і знаковою для усього 

подальшого плину української культури, є Чорнобильська аварія. 

Багато дослідників підкреслюють її роль у переосмисленні і перекодуванні 

світової історії і культури. Так, французький філософ Поль Віріліо вважає, що 

досвід Чорнобиля змінює нашу картину світу; Ф. Ламаршанд аналогічно 

підкреслює, що світ після аварії відкриває нову епоху, епоху світу, що регресує, 

сформованого технічним «прогресом», спочатку ядерним, а згодом – 

генетичним [2]. Ж. Бодріяр відзначає глобальну роль чорнобильської аварії у 

новій конфігурації Європи. Вважає, що реальність Чорнобиля виявилася 

потужнішою і більш вражаючою за найфантастичніші віртуальні війни [2]. 

Глибоко осмислює і ґрунтовно розмірковує про роль Чорнобиля в 

українській історії Т. Гундорова. На її думку, Чорнобиль – це символічна подія, 

наділена різними смислами і значеннями. Дослідниця прослідковує, що з 1980-



х рр. набуває поширення топос «духовного Чорнобиля» як символ руйнівної 

катастрофи [2]. Поняття поширилося на інші аспекти тогочасного життя в 

Україні – мову, культуру, екологію, духовність. Т. Гундорова продовжує, що в 

сучасній Україні поняття «духовний Чорнобиль» позначає глобальні духовно-

релігійні, екологічні, національні загрози. 

«Чорнобиль» виходять далеко за межі окремої події, набуває сенсу 

метафори трагедії, катастрофи, руйнації, болю. Для української історії це 

особливо вагоме поняття, яке акумулює увесь обшир екологічних негараздів від 

проблем забрудненого довкілля, кліматичних змін, загрози зникнення 

біологічних видів, до соціальних хвороб і болів нашого суспільства, а також 

особистісних криз і спустошень. «Чорнобиль» стає синонімом екологічного 

лиха в найширшому сенсі слова – нищення рідного дому, середовища, природи, 

гармонійного і співмірного буття.  

Художня царина напрочуд чутлива до подібного роду питань. Мистецтво 

поглинає все, що відбувається в суспільному житті і спроможне підштовхнути 

до вирішення проблем, суперечностей, складних завдань. Художник – і діюча 

особа, і глядач, і тлумач соціокультурного буття. Мистецтво формує світогляд, 

картину світу, світосприйняття і світорозуміння. Воно виявляє істинну, часом 

приховану сутність усього, що оточує людину, і визначає вектор подальшої 

діяльності людини. Мистецтво представляє цю сутність доступно і образно. 

«Духовний Чорнобиль» породжує необхідність відмови від есканізму 

(втечі від дійсності). У цьому контексті цікава думка Дж. Бойса про роль 

художника, який працює «зі свідомістю глядача, формуючи її як скульптурну 

масу, розглядаючи публіку як соціальну пластику, за допомогою мистецтва 

намагався підготувати краще майбутнє» [9].  

Адекватним, відповідним цій ролі є поняття «мистецтво участі». На думку 

художниці Л. Наконечної, митець як людина є частиною суспільства і ця 

обставина мотивує створення соціально-ангажованих проектів; як соціально 

активна особа він зацікавлений середовищем свого існування [3]. Мистецтво 

має властивість виявляти та змінювати саму структуру відносин і проживання 



життя. Л. Наконечна зазначає, під час взаємодії з витвором мистецтва людина 

ставить собі запитання, а не намагається знаходити готові відповіді в роботах 

художника [3]. Замість того, щоб бути відповіддю, твір мистецтва являє собою 

питання.  

Екологічно насичені мистецькі проекти у першу чергу звертаються до 

соціальних негараздів, суб- та контркультур, тиску урбанізації. У цьому руслі 

активно і різнобічно представлене фотомистецтво. Тут класичним взірцем є 

харківська школа фотографії, насамперед Б. Михайлова, С. Браткова. 

Аналогічні за змістовним навантаженням фотопроекти А. Савадова. Так, його 

проект «Донбас-шоколад» присвячено життєвим реаліям шахтарів 1990-х. На 

думку О. Островської-Лютої, проект являє собою одне з найвагоміших в 

українському мистецтві висловлювань про занепад імперії, розлам світів, 

репрезентованих великою культурою і великою промисловістю: радянський 

балет і вугільні копальні [5]. Продовжуючи міркування дослідниця зазначає, що 

особливу больову точку створювало те, що позували справжні шахтарі, саме це 

робить проект соціально-критичним висловлюванням – проблема зниження 

соціального статусу цього суспільного прошарку, загрозлива бідність, підрив 

основ маскулінності, втілений в образі сильного героїзованого пропагандою 

чоловіка, переодягненого на балерину. Відтак, постапокаліптична світоглядна 

ситуація пошуку свого місця, поваги до гідності людської особистості 

знаходить у мистецтві відповідний вираз.  

Аналогічною больовою точкою візуального мистецтва є питання буття 

людини у соціумі, її самореалізація. Свій проект «Генезис/Genesis» художня 

виставка <НеМОВлялька-фрагмет> (2008 р.) О. Чепелик присвятила, за її 

словами, темі маніпулювання людиною, використання як засобу в політичних, 

рекламних, естетичних цілях [9]. Цікавий спосіб презентації проекту: на стіну 

будинку на Андріївському узвозі у Києві проектували відеозображення 

немовлят. Проект має інтертекстуальний характер, містить кілька культурних 

рівнів сприйняття: один – символічна візуалізація проблеми збереження 

архітектурного та культурного ландшафту міста; інший – проекція візуального 



ряду на покинутий будинок ХІХ ст.; третій – зображення немовлят має на меті, 

начебто, вдихнути життя у зруйнований будинок. Головну ідею твору 

О. Чепелик визначає як усвідомлення нерозривності поколінь, приреченість 

людини, що нехтує своєю спадщиною та історією [9].  

Екологічні запити сучасної людини зіштовхуються з урбаністичним 

тиском. Значним інтересом позначені візуальні проекти у соціальному просторі 

міста. Показовим у цьому відношенні є медіатвір О. Чепелик «Origin/Початок», 

представлений на Міжнародному фестивалі соціальної скульптури в Києві 

2007 р. Тут комунікація митця і твору з містом відбувалася у повітрі: 

проектували відеозображення немовлят в променях ультразвукового 

дослідження на повітряну кулю, яке змінювалося кожні 1,5 хв. (час нового 

народження в Україні). Як пояснює авторка, основа мультимедійної інсталяції – 

гостра проблема народжуваності і генофонду нації, адже населення України за 

останнє десятиліття зменшилося на 5 млн. [9]. Форма кулі вибрана невипадково 

– біологічна клітина кожної миті трансформується у планету людей. Медіатвір 

розкриває ще одну гостру для українського суспільства екологічну проблему 

народжуваності, здоров’я, збереження генофонду нації. 

Нове мистецьке покоління дуже активне, зацікавлене громадянськими 

проблеми. За словами О. Баршинової, воно здійснює «мистецьку інверсію в 

соціальний простір» [1]. Вихід у суспільний простір набуває форми акціонізму. 

Художні твори носять протестний, експериментальний характер; 

перформативність і карнавальність головні їх маркери. У своїх проектах 

звертаються до злободенних соціальних проблем сучасної України: суб- та 

контркультур, соціальних хвороб суспільства, маргінальних суспільних груп 

(злидарі, наркомани, азартні гравці). Найбільш помітні художні ініціативи 

демонструють групи Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір) та 

SOSка.  

До прикладу можна звернутися до проектів однієї з учасниць групи Р.Е.П. 

Ж. Кадирової. Зокрема, скульптура «Яблуко» (2012 р.) імітує уламки стін 

знищених культурно цінних споруд, покритих кахельною шкіркою. Її 



інтерпретують як портрет сучасного міста, в якому нищаться пам’ятки 

архітектури на догоду бізнес-центрам [8]. Інший твір художниці «Пам’ятник 

новому пам’ятнику», встановлений 2009 р. у м. Шаргороді Вінницької області. 

На постаменті під білою тканиною, виліпленою з керамічної плитки, стоїть 

фігура в очікуванні відкриття. Пам’ятник завжди актуальний, потенційно 

відкритий до різних прочитань. Сама художниця вважає його «універсальним 

пам’ятником», втіленням «чистої потенційності». Вона залучила мешканців 

міста, пропонуючи їм озвучити власні версії посвяти пам’ятника. Таким чином 

громада міста включена в мистецький процес інтерпретації, що перетворює 

його на важливу частину громадського урбаністичного простору. На основі 

цього твору Ж. Кадирова підготувала проект, представлений на 55 

Венеційському бієнале 2013 р. – це відеоінсталяція шаргородського 

«Пам’ятника»: 12-хвилинне відео проектували на паралелепіпед, що 

супроводжувалося автентичними звуками записаними з місця його 

перебування. 

Вищерозглянуті мистецькі проекти можна вважати креативною відповіддю 

на екологічні виклики «духовного Чорнобиля». Разом з тим візуальне 

мистецтво реагує і рефлектує довкола ідеї нерозривного зв’язку людини і 

природи, гармонійного співбуття з одного боку, і тих екологічних загроз, які 

нині потрясають наше життя і навіть ставлять під питання саму майбутність 

людства, з іншого. 

Мистецтво впродовж усієї історії культури звертається до природи і 

розкриває її багатоманітну естетичну цінність. Відомо, що природа 

самодостатня, її краса об’єктивна, і це наповнює природу безумовною 

естетичною цінністю.  

Природа як об’єкт мистецького осягнення постає домінантою для 

українських художників, які після Чорнобиля ще з більшою силою 

усвідомлюють її глибинний для людського буття потенціал. 

Образ природи як середовища мистецького натхнення, української землі як 

синтезу ландшафту та історії стає основою творчості для багатьох митців. 



Дослідниця, філософ і художник О. Петрова звертає увагу на цю важливу 

обставину і аналізує творчість українських пейзажистів угруповання 

«Живописний заповідник» [6, с. 97]. Дослідниця вважає, що цей малярський 

феномен виявляється в «архаїзованій» палітрі, що підсвідомо нагадує первинні 

реалії (зітліле листя, попіл згаслого вогнища, мокрий граніт на сходах 

храму…).  

Точкою відліку і больової напруги для української культури і мистецтва 

стала Чорнобильська аварія, відгомін якої відчувається досі. Дослідники 

(зокрема, С. Вірт) вводять поняття «нуклеарна культура», що фіксує реакції і 

відповіді різних царин культури на атомні загрози.  

Підтвердження цього є заснування 1991 р. з нагоди п’ятиріччя аварії 

асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок» (назва на згадку про вибух четвертого 

енергоблоку ЧАЕС). Ініціатором заснування і незмінним очільником асоціації є 

О. Векленко, митець, професор Харківського державного університету дизайну 

і мистецтва, ліквідатор аварії на Чорнобильській станції.   

Учасники асоціації проводять трієнале – міжнародний фестиваль 

графічного дизайну (екофест). Мистецький форум відбувається кожні три роки 

і має значний міжнародний резонанс, є однією з найзначніших виставок 

графіки у світі.  

«4-й Блок» ініціює не лише художньо-екологічні проекти, а й займається 

активною просвітницькою, соціальною екологічною діяльністю, проводить 

регулярні акції, форуми, майстер-класи. На трієнале 2012 р. порушувалися такі 

теми: світ після Чорнобиля і Фукусіми, екологічні проблеми (кліматичні зміни, 

забруднення, збереження біорозмаїття), «екологія культури» (етика і творчість, 

збереження культурного середовища). Митці обрали для себе мову плакату, 

адже вважають її найбільш дієвою, ця мова стисла, яскрава, доступна. 

Екологічні акценти активно проникають в інші різновиди візуального 

мистецтва. Цікава в даному контексті творчість М. Журавля. Митець підготував 

екологічно-культурний проект «Пасіка», присвячений П. Прокоповичу, який 

два століття тому винайшов систему вуликів, що не вбивають бджіл. 



Авторський задум такий, що проект живе паралельно з проблемами 

суспільства. Художник створив діючі вулики-арт-об’єкти, розмістив їх по 

українських селах. Ініціативу високо оцінила міжнародна громадськість, 

зокрема Міжнародний екологічний комітет Швейцарії. Аналогічний проект 

представив на 54 Венеційській бієнале 2011 р. Це мультимедійна інсталяція – 6-

метрова скульптура з дерева, тканини, воску виставлена в церкві Сан Стайє. 

Ідея проекту – створити соціум в мініатюрі, де храм стає вуликом, а глядачі, що 

входять у храм, уподібнюються медоносним бджолам. М. Журавель провів 

паралель між безглуздям насилля в соціумі і тим, як доцільно організований 

бджолиний рій. Вулик може служити ідеалом для влаштування суспільства. 

Яскравим виявом екологічно-культурних домінант в сучасному мистецтві 

є ленд-арт. Цей вид ландшафтного мистецтва виник у кінці 1960-х рр. у США. 

Твори ленд-арту зазвичай є частинками довкілля. Один з чільних представників 

напрямку Яцек Тиліцкі в одному зі своїх проектів «Natural Art» пускав на вітер 

листки паперу, які на довгий час залишалися в природі. Його інсталяція 

«Chicken Art» проходила в мистецькій галереї Нью-Йорка, яка була 

перетворена на курник: живі кури розглядали картини курей на стінах. Інтерес 

представляє твір Я. Тиліцкі «365 днів» – це фото одного дерева кожен день 

протягом одного року.  

До ленд-арту звертаються і українські митці. Так, в межах проведення 

одного з мистецьких фестивалів «Шешори» було представлено ленд-артівський 

об’єкт – «Орган», встановлений на Боржавському хребті. Вимірявши швидкість 

вітру, діаметр трубок та матеріал інструменту підібрали так, що на ньому грав 

вітер.  

Одним із центрів ленд-арту стало село Могриця на Сумщині і мальовнича 

місцевість біля нього. Тут починаючи з 1997 р. і впродовж 15 років проводили 

міжнародний симпозіум під загальною назвою «Простір Покордоння». Тоді ж 

організували фестиваль «Весняний вітер». Могриця, за словами дослідниці 

Є. Моляр, стала Меккою українського ленд-арту [4]. Екологічна неадекватність, 

болючі проблеми взаємин людини і природи, наслідки нищення природи для 



людини як біологічної істоти лягли в основу праць, створених виключно на 

основі природного матеріалу «Консервація туману» (М. Журавель), «Стіна 

самодостатності» (Ю. Фірсік, І. Швачунов), «Крейдяний час» (П. Бевза, 

О. Литвиненко), «Жовта діагональ» (А. Блудов, В. Шкарупа) [7, с. 126-127]. 

У 2013 р. відбувся симпозіум «Покордоння», його куратором виступила 

А. Гідора. Це проект націлений на осмислення ідеї прикордоння: просторового, 

емоційного, часового, територіального. Лендартисти об’єднані створенням 

проектів, дійств, перформансів на відкритому ландшафті. А. Гідора ініціювала 

влаштування першого в Україні ленд-арт парку неподалік Могриці в 

Миропіллі. Зусиллями учасників симпозіуму створено 40 художніх проектів, 

скомпонованих у три локації – територія довкола озера, у крейдяному кар’єрі і 

приміщеннях садиби ХІХ ст. Митці звернулися до природних символів та 

образів (землі, води, сонця, вітру, вогню). Привертають увагу об’єкти А. Гідори 

– «Дерев’яна обсерваторія» і «Земляний годинник», що виступають певною 

домінантою парку. А. Самофалов представив скульптурну серію «12 місяців». 

Проект Є. Мануїлова «Дихання-2» – це динамічні вітрила, натягнуті через 

озеро. З ним перегукується твір М. Тодорчук і К. Борика «Поплавки» – легкі 

білі трикутники, що рухаються за вітром по поверхні озера [4]. Ленд-арт парк 

містить невичерпний соціокультурний потенціал: це творче середовище 

одночасно є місцем спілкування з природою та рекреації.  

Такого роду акції відбуваються в різних українських містах. Наприклад у 

Львові відбувся мистецько-екологічний фестиваль «ЕКОняка2013», 

ініційований арт-фестиваль екологічним театром «Wind of Change», гуртом  

«Atmasfera». Мета фестивалю – привернути увагу до актуальних екологічних і 

соціальних проблем. У цьому ланцюжку можна виділити еко-фестивалі 

«Трипільське коло» (Київ), «Натура-фест» (Київ), «Карпатський протяг» (Івано-

Франківськ), «ЛісРук» (Ірпінь), «Арт-Поле» та ін. 

Висновки. Однією з відправних точкок відліку сучасної української 

візуальної культури можна вважати Чорнобильську аварію і ту епоху, яку вона 

розпочала, позначену постапокаліптичним світоглядом. Метафора «духовний 



Чорнобиль» окреслюється дослідниками як символ духовних, національних 

загроз – екологічного виклику. Мистецтво поглинає всі ці аспекти, змістовно 

відображає у показі екологічних проблем, соціальних негараздів, 

урбанізаційного тиску на особистість. Одночасно перед митцем постає природа 

як безумовна естетична цінність, самодостатня гармонійно влаштована сфера. І 

художник, як тлумач культурного буття, знаходить у природі джерело для 

натхнення і оздоровлення. Вважаємо, що сучасне мистецтво як інститут 

культури покликане моделювати адекватне ставлення до довкілля, 

проголошувати цінностями сучасної цивілізації ідеї охорони довкілля, захисту 

природи, підтримки екологічної рівноваги, коеволюційного і гармонійного 

розвитку людини і природи. 
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