
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 663-664. Філософія 187

Література
1.Андерсон Перри. Истоки постмодерна / Перри Андерсон; [пер. с англ. А. Апполонова под ред.

М.Маяцкого]. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011. – 208 с.
2.Бодрийяр Жан. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Жан Бодрийяр; [пер. с франц. Н. Суслова]. –

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 199 с. – (Серия «Академический бестселлер»).
3.Вельш Вольфганг. Наш постмодерний модерн. / Вольфганг Вельш; [пер. з німец. А.Л. Богачова,

М.Д.Култаєвої, Л.А. Ситніченко]. – К.: Альтерпрес, 2004. – 328 с.
4.Дерида Жак. Письмо та відмінність / Жак Дерида; [пер. з франц. В. Шовкун]. – К.: Основи, 2004. – 602 с.
5.Дьяков А.В. Жан Бодрийяр: Стратегии «радикального мышления» / А.В. Дьяков; [под ред.

А.С.Колесникова. – Спб.:Издательство С.-Петербургского университета, 2008. – 357 с.
6.Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост / недо / after пост … модернизма / [Колективная

монографія под ред. Л.В. Стародубцевой]. – Т. 1. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 374 с.
7.Маркова Л.А. Философия из хаоса. Ж. Делез и постмодернизм в философии, науке, религии. /

Л.А.Маркова – М.:Канон+, 2004. – 384 с.
8.Лиотар Жан-Франсуа. Состояние постмодерна / Жан-Франсуа Лиотар; [пер. с франц. Н.А. Шматко]. –

М.: "Институт экспериментальной социологии", Спб.: «Алетейя». – 1998. – 160 с.
9.Філософський постмодерн. / [Лук’янець В.С., Соболь О.М.; відп. ред. С.О. Кошарний]. – К.:

Абрис, 1998. – 352 с.
10.Jameson Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism / Fredric Jameson // Duke

University Press – Durham, 1991. – 439 p.

Summary
Kadykalo A. The Thinking between Outsides: Situation of Postmodern Philosophy. The article deals

with current philosophical topic of emergence of postmodern thinking. The author tries to make a retrospective
of the history of the term " postmodern" exploring the etymology and history of this concept. Basic quality and
meaningful representation of the phenomenon of postmodernism, drawn attention to its functionality in modern
philosophy , and the impact of the possible philosophical tradition, analyzing the individual achievements of
postmodern philosophers representatives revealed the relationship of thinking and boundary paradigms, ideas,
expertise. Keywords: postmodern, thinking, rationality, undefined, infinite, knowledge.
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КОДОМОВНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО
ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ЯК МЕТОД

ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Розглянуто окремі аспекти українського актуального мистецтва як складової візуальної
культури доби постмодерну. Висвітлено семіотичний підхід О. Петрової (КодоМовний аналіз) як метод
вивчення сучасного мистецтва. На основі цього підходу показано, що українське візуальне мистецтво
являє собою єдність Мови (традицій) та Коду (новацій). Розкрито, що вертикальний рівень (Мова)
засвідчує зв’язок культури з традиціями й культурними архетипами, а горизонтальний рівень (Код)
показує українське мистецтво як органічну складову культури постмодернізму на рівні технік і
художніх прийомів. З’ясовано, що змістовно-сутнісне наповнення мистецтва визначене Мовою, а
формотворчі його вияви тяжіють до Коду. Ключові слова: культура постмодернізму, візуальне
мистецтво, КодоМовність, художні техніки.

Український культурний простір містить загальносвітові прикмети доби постмодерну.
Однією з характерних рис сучасності є домінування візуального типу культури. Великою
актуальністю сьогодні позначені питання філософського осмислення мистецтва, яке чи не
найбільше увібрало потенціал візуальної культури. Сучасна українська духовність насичена
провідними тенденціями західноєвропейської культури. Проте методологічні підходи ще не
набули потрібної широти, щоб охопити цей спектр питань. Серед дослідників, що науково
опрацьовували питання філософії мистецтва, методології культури доби постмодернізму в
контексті вивчення художньої царини, варто виділити З.Алфьорову, О.Петрову, В.Личковаха,
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В.Сидоренка та ін. Особливий інтерес представляє методологічний підхід до розгляду
сучасного українського мистецтва О.Петрової. Базуючись на головних положеннях цієї
методології можна провести аналіз окремих аспектів візуального мистецтва. Відтак, дана стаття
присвячена проблемі застосування КодоМовного методологічного підходу О. Петрової до
аналізу українського актуального мистецтва.

Візуальний тип культури спричинений інформаційними процесами розвитку цивілізації,
комп’ютерною революцією, яка висунула на авансцену провідну роль видимих образів.
Колишню вербальність замінили візуальні структури, запанував візіоцентризм. Візуальна
культура звертається до принципово нових технік культуротворення, породжених
технонауковими новаціями постмодерної доби. Вагомої ролі набувають засоби нових медіа
(насамперед цифрові, мережеві технологічні можливості). Невід’ємною складовою культурного
процесу стає віртуальність, заснована на поліонтичному інтелектуальному досвіді, що визнає
множинність світів і проміжних реальностей.

Цариною найбільш повного розгортання візуальної культури є мистецтво. Відповідаючи
на сучасні виклики науково-технічного, інформаційного цивілізаційного прориву, художня
практика набула нових рис й отримала адекватну назву «візуальне мистецтво». Сучасне
візуальне мистецтво увібрало прикмети культури постмодерну: широкий плюралізм, еклектику,
гетерогенність культурних елементів.

Доба постмодерну і постнекласичне мистецтво, відповідне новим умовам буття культури,
вимагають адекватних наукових підходів та відповідної методології. Назріла потреба
концептуалізації мистецтва. Один із вдалих прикладів такого підходу демонструє український
філософ В. Личковах. Вчений розробив авторську методологію філософії сучасного мистецтва і
методику викладання некласичної естетики. Він автор навчального посібника «Від Фауста до
Леверкюна: Вступ до некласичної естетики». У побудові методологічної моделі дослідження
постмодерну використовує концепти естетосфери, культурної душі, дивосвіту та ін.

У контексті розгляду питання про методологію вивчення сучасного мистецтва доречними
є міркування В. Личковах про те, що філософування конституює не лише теперішнє, але
потенційно містить проект майбутнього художньої царини [4, с.14]. Продовжуючи думку,
мислитель вбачає потребу українського мистецтва у «філософії» не лише як узагальненні, але
також як формі спілкування, діалозі суб’єктів культури, їх інтертекстуальному творчому
взаємоіснуванні. Відтак, можна погодитися, що нині назріла необхідність філософського
осмислення візуальної культури, як для нарощення теоретичних пластів гуманітарного знання,
так і для вирішення прикладних проблем соціокультурного життя українського суспільства.

Ґрунтовний аналіз сучасного українського мистецтва здійснила філософ,
мистецтвознавець, художниця О. Петрова. Дослідниця застосовує семіотичний методологічний
підхід і окреслює мистецтво як систему, що розвивається за принципом динамічного контрасту
між Мовою і Кодом [5, с.39]. Вважає, що Мова – це структура з історичною пам’яттю, вона
оберігає і підтримує традицію. Код – щойно створена художня структура, категоричний прорив
за межі традиції, певні новації. На її думку, дві структури взаємообумовлені і витворюють
ситуацію «КодоМовності» мистецтва.

Сучасне мистецтво постає на основі багатих традицій. За словами О. Петрової, культура
спирається на спадщину як на «культурну ауру», традиції сьогодні продовжують жити, часом у
несподіваних інтерпретаціях [5, с.48]. Одночасно лінія розвитку сучасного українського
мистецтва розгортається адекватно сьогоденню, співмірно з головними західноєвропейськими
тенденціями розвитку культури постмодерної доби. Відтак, єдність Мови і Коду може бути
осмислена як органічно закорінена і відповідна логіці художньо-естетичного буття
характеристика українського актуального мистецтва.

Застосування вказаного методологічного підходу О.Петрової дає змогу розкрити сутність
і специфіку українського візуального мистецтва, адже накладає сітку координат
горизонтального і вертикального зрізів. Вертикальний рівень (Мова) пронизує буття
українського мистецтва у глибину культурно-історичних нашарувань, засвідчує його зв’язок з
традиціями й культурними архетипами. Горизонтальний рівень (Код) розтинає тканину
сучасного українського мистецтва як органічної складової нинішніх світових процесів
культурної еволюції на рівні технік і художніх прийомів.

Можна висловити таке міркування: змістовно-сутнісне наповнення сучасного
українського візуального мистецтва в основному визначене Мовою. Мистецька рефлексія
охоплює проблеми національної ідентичності та соціально-політичні запити. Формотворчі
вияви актуального українського мистецтва вводять його в царину актуальних новітніх
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візуальних художніх технік, що тяжіють до Коду. Це особливо помітно в образотворчому
мистецтві, яке активно перекодовується на візуальне. Нові техніки і мистецькі прийоми, які
найбільш повно виявляють присутність Коду в українській візуальній культурі – це інсталяція,
асамбляж, перформанс, відео-арт, мистецька акція, хеппенінг, арт-об’єкти, комбіновані техніки
та ін. Саме вони задають візіоцентричний формат художньої практики.

Змістовно-сутнісне наповнення актуального мистецтва насамперед пов’язане з питанням
національної ідентичності. Закономірно, що процес формування незалежної держави ішов
паралельно з різного роду духовними і художніми пошуками власної національної
самототожності. Прикладами мистецького осмислення цих питань слугують проекти,
представлені на Венеційських бієнале 2001, 2003, 2005 та 2007 рр.

Концепція уже першого українського проекту на Венеційському бієнале 2001 р.
ґрунтувалася на ідеї розвінчання тоталітарного минулого. В. Сидоренко представив на бієнале
2003 р. медіапроект «Жорна часу». Провідна ідея проекту – роздуми на тему двобою людини з
часом. Разом з тим тут звучить тема постколоніалізму, яку художник продовжує у чергових
своїх творах: «Аутентифікація», «Левітація», «Новий ковчег», «Деперсоналізація».

Концепція проекту М. Бабака «Діти твої, Україно», представленого на Венеційському
бієнале у 2005 р., виражена словами: «Не кричи на весь світ – скажи про своє село».
Глобалізований світ складається з великої множити міст, сіл, кожне з яких на мікрорівні може
бути осмислене як цілий Всесвіт. За допомогою комбінованих технік з використанням
фотоінсталяції, асамбляжу, відео-арту митець показав своє рідне село Вороненці
Чорнобаївського району Черкащини.

Проект Венеційського бієнале 2007 р. – «Поема про внутрішнє море», створений спільно
українськими митцями (С. Братков, О. Гнилицький, Л. Заяць, Б. Михайлов) з художниками
Англії, США, спонукає задуматися над питанням, що означає бути українцем. Довженківські
мотиви втілено в мультимедійних творах (інсталяції, відео, фото, скульптура) [6, с.109].

Іншим вектором змістовно-сутнісного наповнення візуальної культури, що розкривається
через Мову мистецтва, є соціально-політичні питання. Найбільш помітні художні ініціативи у
цьому руслі демонструють групи Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір) та SOSка,
появу яких пов’язують з певною точкою відліку нового етапу сучасного мистецтва –
Помаранчевою революцією 2004 р. У своїх проектах представники груп звертаються до
злободенних соціальних та політичних проблем сучасної України: суб- та контркультур,
соціальних хвороб суспільства, маргінальних суспільних груп (злидарі, наркомани, азартні
гравці), політичні іміджі, вибори тощо.

Представники групи Р.Е.П. (М.Кадан, Ж.Кадирова, В.Кузнєцов, К.Гнилицька,
Л.Наконечна, Л.Хоменко) розставляють мистецькі акценти у ряді своїх творів: проект
«Патріотизм» порушує проблеми сучасного суспільства споживання; «Мистецтво як
подарунок» присвячений темі існування мистецтва в суспільстві, стосунків художника та
аудиторії, ринку, критики; інсталяція «Велика несподіванка» являє собою спробу художнього
осмислення такої болючої соціальної проблеми як епідемія туберкульозу.

Група SOSка, яка сформовалася у Харкові 2005 р. (М.Рідний, Г.Крівенцова, С.Попов),
відштовхнулася від традицій харківської школи соціальної фотографії. Твори митців завжди
співвідносні з суспільними реаліями. Перформативність, іронічна складова поєднуються з
моральним осмисленням сучасності, засобами мистецтва художники виявляють свій
громадський обов’язок перед соціумом. Прикладами слугують проекти «Вони» на вулиці»,
«Лежи і чекай», «Бартер», «Українська готика», «Be Happy». Акція «Вони» на вулиці» (2006 р.)
– активний політично акцентований проект: учасники вийшли на вулиці і здійснили
перформанс на тему чергових виборів. Герої інших проектів – субкультури, наприклад емо і
готи (проекти «Українська готика», «Мрійники») [3].

Отже, в руслі пропонованого методологічного підходу вертикальний зріз (Мова)
сучасного українського мистецтва розкриває його зв’язок з традиціями, тяжіння до історичних
коренів, архетипів. Досить чітко мистецтво Мови виявляється у змістовно-сутнісному
наповненні нинішньої художньої практики: звернення і творче опрацювання проблем
національної самототожності та соціально-політичних реалій українського суспільства.

Формотворча царина візуального мистецтва представляє горизонтальний рівень культури
(Код). Візуальне мистецтво охоплює різноманітні зорові образи, створені на основі класичних
видів, і особливо некласичного мистецтва (фотографія, кіно, телебачення, медіа-арт).
Дослідниця візуальної культури З.Алфьорова підкреслює, що нині відбувається включення у
сферу візуального не тільки традиційної класичної морфологічної моделі зображальних
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мистецтв, а й нових, некласичних форм і практик, нових «синтетичних» технічно обумовлених
видів мистецтва [1].

Нові техніки постали на основі класичного мистецтва, але позначені авангардним
колоритом постмодерної доби. Асамбляж – техніка візуального мистецтва близька до колажу,
використовує об’ємні деталі та цілі предмети на площині картини, що надає композиції
тривимірності. Інсталяція більш складна техніка, що передбачає тривимірну просторову
композицію, засновану на комбінуванні різних видів візуального мистецтва.

Можна навести кілька прикладів. Так, комбінований колаж представляє проект
Ж.Кадирової «Натовп» (2012 р.). В основі твору – газети різних країн, випущені 2012 р., з яких
скомпоновано колажі, тематично об’єднані зображенням натовпу. Статичним моментом
кожного колажу є рамка, із вказаною країною, датою виходу газети та ін. Колажі встановлено у
скляні вітрини, які просвічують, множать зображене, включають у нього глядача.

Інсталяція Г.Зіньковського «Книга людей» – своєрідна галерея більше тисячі осіб у
рамках зі сірникових коробок (представляв Україну на 55-му Венеційському бієнале у 2013 р.).
Це свого роду інтелектуальний проект, об’єднаний одним концептом, що розгортається в часі і
включає глядача у свій світ.

Вагомого мистецького статусу набувають нині численні арт-об’єкти, які уже міцно
ввійшли в художню практику. Нові твори мистецтва, позбавлені традиційної форми, не
вписуються ні в один існуючий формат (картина, скульптура, мала архітектурна форма), відтак,
набувають статусу мистецьких об’єктів. Прикладом цього нового формотворчого вияву можуть
бути праці Ж.Кадирової. Її скульптурний проект серія «Асфальт» передбачає використання
елементів публічного простору і надання їм художньо-естетичного сенсу. Вирізані шматки
асфальту понівеченої дороги під час ремонту у Києві напередодні ЄВРО2012 художниця
помістила в галереї і позиціонує їх як картини. Мистецький об’єкт має на меті змінити кут зору
на звичні речі через показ реальних уламків асфальту на білій галерейній стіні.

Серед нових форм візуальної культури варто виділити мистецьку акцію, хеппенінг і
перформанс. Вони близькі за формотворчими принципами до театру, їх часто об’єднують
поняттям «акціонізм». Мистецька акція є мистецтвом дії чи «живим мистецтвом», спрямованим
на досягнення художньої мети. Хеппенінг – буквально «дія, що відбувається» – форма
візуального мистецтва з ігровою імпровізацією. У ході хеппенінгу митці намагаються активно
залучити глядачів до гри, сценарій якої намічений приблизно. Дуже важливими є провокація,
непередбачуваність, спонтанність, засновані на ролі підсвідомого.

Перформанс – форма мистецтва дії за певними правилами, що представляє публіці живі
візуально-процесуальні композиції зі символічними позами, жестами, атрибутами. Важливим для
перформансу є спланована дія, розіграна в режимі реального часу перед публікою художником
або спеціальним статистом. Перформанс є театром візуальних мистецтв: використовує елементи
поезії, музики, хореографії, кіно, відео [7]. Насичений ігровим потенціалом, що виявляється в
неочікуваності, провокативності, епатажі. Прикладами проведення численних перформансів є
щорічні Гогольfest (Київ), Тижні актуального мистецтва (Львів).

Відео-арт – це мистецтво, засноване на використанні можливостей відеотехніки, що дає
змогу фіксувати рухоме зображення в електронному варіанті. Будучи синтезом мистецтва і
техніки, відео-арт мультимедійними засобами творить авторський культурний часопростір [2].
Характеризується безсюжетністю, орієнтований на передачу певних філософських, естетичних
ідей, провокування гострих реакцій реципієнтів. Тематичними домінантами є роль інформації
та мережі, різні способи комунікації. Разом з тим його змістовий регістр позначений
національно орієнтованими питаннями. Так, відео-арт А.Савадова, Г.Сенченка («Інтермісія»),
С. Петлюка («Сни про Європу») тематично націлений на руйнування стереотипів сприйняття
історичного минулого і сучасності, пошук національно-культурної ідентичності.

Особливістю сучасної візуальної культури є синтез і комбінування різних візуальних
технік. У згаданому проекті М.Бабака «Діти твої, Україно» скомбіновано техніки з
використанням фотоінсталяції, асамбляжу, відео-арту. Тут асамбляж з автентичними фото з
сімейного архіву, народними картинами, ляльками-мотанками, шматочками вишивки. А також
відеопроекції подій «помаранчевої» революції 2004 р.

Перформанс, інсталяція, відео-арт та інші техніки використала О.Костюк у проекті
«Дзеркало». Три візуально-процесуальні композиції – притчі «Втрачений рай», «Дике поле»,
«Стріла», які умовно відображають минуле, теперішнє і майбутнє, стають основою для ігрового
експерименту, стирання меж між минулим і сучасним, мистецтвом і дійсністю. Як зазначила в
інтерв’ю авторка, проект стосується питання розуміння власної ідентичності в час глобалізації,
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що неминуче супроводжується інтеграцією й уніфікацією [8]. Три притчі проекту – «Втрачений
Рай», «Дике Поле», «Стріла», що умовно стосуються минулого, теперішнього і майбутнього, у
формі відеоінсталяції і перформансу створено за принципом «розбитого дзеркала» з
використанням тестів Т. Прохаська, сучасної музики, українських пісень, відеоживопису.

Розгляд нових технік візуальної культури, проаналізованих як вияв Коду мистецтва,
засвідчує, що вони засновані на прикметних ідеях культури постмодерну. Так, асамбляж та
інсталяція реалізовують ідеї плюралізму, еклектичності, хаотичності, гетерогенності.
Мистецтво дії (мистецька акція, хеппенінг і перформанс) відображає необарокові риси: ігрове
начало, театральність, перформативність, іронічність, пародійність, синтетичність. Акціонізм
стирає межу між твором мистецтва і навколишнім простором; представляє один з варіантів
осмислення взаємин мистецтва і реальності. Відео-арт як синтез мистецтва і техніки
демонструє домінування візуальної мови, фрагментарність, великий рівень творчої свободи (у
тому числі від сюжету та текстової оповідності). Він насичений постмодерними ідеями
«позачасового часу» і «поточного простору», мультимедійністю.

Підсумовуючи, можна зробити певні висновки. Застосування семіотичного
методологічного підходу О.Петрової до аналізу сучасного українського візуального мистецтва
дозволяє представити його як КодоМовну систему. Згідно з цією системою мистецтво має
змістовно-сутнісну специфіку (визначену Мовою) та новітні формотворчі вияви (спричинені
Кодом). Вертикальний рівень (Мова) пронизує буття українського мистецтва у глибину
культурно-історичних нашарувань, засвідчує його зв’язок з традиціями й культурними
архетипами. Мистецька рефлексія охоплює проблеми національної ідентичності та соціально-
політичні запити. Горизонтальний рівень (Код) показує українське мистецтво як органічну
складову постмодерної культури на рівні технік і художніх прийомів. Присутність Коду в
українській візуальній культурі виявляють такі художні техніки як інсталяція, асамбляж,
перформанс, відео-арт, мистецька акція, хеппенінг, арт-об’єкти, комбіновані техніки.
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Summary
Lishchyns’ka O. CodeLanguage Analysis of the Ukrainian Visual Art as a Research Method of the

Postmodern Culture. The article deals with some aspects of Ukrainian contemporary art as part of the visual
postmodern culture. Author has considered O. Petrova’s semiotic approach (CodeLanguages analysis) as a
method of studying contemporary art. This approach shows that the Ukrainian visual art is the unity of the
Language (traditions) and the Code (innovations). Author has revealed that the vertical level (Language)
indicates communication of the culture with traditions and cultural archetypes and horizontal level (Code)
shows the Ukrainian art as integral part of the postmodernism culture. It was found that the essential content is
defined by the Language and the art technologies tend to the Code. Keywords: culture of the postmodernism,
visual art, CodeLanguage, art technologies.

http://www.mari.kiev.ua/PDF_2011/Suchasne_
http://ukrzurnal.eu/
http://www.nbuv
http://www.gk-

