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ВІДЗИВ 

на дисертацію Ярини Ігорівни Шумської 

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

Українсько-польська співпраця, творчі експерименті та взаємовпливи», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

зі спеціальності 17.00.05 — образотворче мистецтво 

 

Напевно, головний стрижень опонованої дисертації полягає насамперед в тому, що 

йдеться про точну відповідність цієї праці паспорту спеціальності «образотворче мистецт-

во», причому чи, здається, не вперше саме в тому контексті, коли художник і його твір, — 

тобто в нашому випадку психосома самого художника як твір мистецтва, — збігаються в 

акті творчості і створюють той самий цілісний мистецький образ, щодо процесу утворення 

якого в акті образо-творення і йдеться, по-перше, у згаданому паспорті, і, по-друге, що 

правдиво існує з точки зору здорового глузду в погляді на мистецтво як форму суспільної 

свідомості. Дії перформера змінюють суспільну свідомість методом вибухового впливу 

мистецтва на глядача, про який у 1920-і писав у «Психології мистецтва» Лев Виготський, 

цей Моцарт психології. 

Нагадаю одну сентенцію Виготського, настановно важливу для сьогоднішньої роз-

мови: «Мистецтво є необхідний розряд нервової енергії й є складний прийом врівнова-

ження організму і середовища у критичні хвилини нашої поведінки. Лише у критичних 

точках нашого шляху ми вдаємося до мистецтва, і це дозволяє нам зрозуміти, чому запро-

понована нами формула розкриває мистецтво саме як творчий акт»1. Звісно, не можна 

вважати, що Виготський мав на увазі перформанс — в його час про такий прояв мистець-

кої творчості і гадки не мали, — але обставина, що він пильно вдивився усередину приро-

ди мистецтва, є незаперечною. Таке твердження, в свою чергу, свідчить на користь того, 

що в перформативних практиках ми маємо справу саме з образо-творчим мистецтвом бі-

льшою мірою, ніж у звичних нам формах мистецтва, що їх вже прийнято іменувати візуа-

льними. Не посилаючись на програмний твір Виготського, на стор. 35 авторка згадує дум-

ку Єжі Ґротовського, котрий витоки перформансу шукає в ритуалі, що існує споконвічно 

як момент великої спровокованої напруги, завдяки якій саме життя стає ритмом. 

Мистецтво і ритм, життя і ритм, життя і ритмічна праця з будь-яким емоційним 

надзваданням, що стосується мистецтва, — ці парні категорії дозволяють розглядати акт 

перформансу не лише відтято від театру (що заперечував польський театральний режисер 

Ґротовський), а виносити його в окреме категорійне поле мистецької діяльності, загаль-

ною характеристикою якої буде, напевно, явище жанрового синкретизму. Авторка всупе-

реч Ґротовському вважає, що перформанс — явище, відмінне від театру (стор. 71), і пра-

вильно робить. 

Зазначені якості дозволяють розглядати дисертацію п. Ярини і з точки зору процесу 

формотворення перформанс-практик упродовж останніх п’ятдесяти років, зокрема в 

Польщі та в Україні, і з точки зору результатів цього формотворення, і з точки зору опра-

                                                 
1 Л. С. Выготский. Психология искусства: Анализ эстетической реакции. 5-е изд., исправ. и доп. Москва: 

Лабиринт, 1997. С. 303. 
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цювання цих результатів у тексті пропонованої дисертації. Такий потрійний рух від фено-

мену перформанс-практик до їх конкретних явищ та обговорення цих явищ з точки зору 

мистецтвознавства, що видається діалектично зумовленим самою природою перформансу, 

дозволяє і опонентові звертати увагу на ті моменти тексту, що їх можна розглядати як пе-

вні мотиви для роздумів самих перформерів — якщо вони завдадуть собі праці ознайоми-

тися з дисертацією п. Шумської, — так і мистецтвознавців, усталені традиційні погляди 

яких на природу і сутність сучасного мистецтва потребують модерного коригування, аби 

вони не відставали від загальносвітового мистецтвознавчого мейнстріму. 

Зрозуміло, що наукову увагу п. Шумської привертає творчість Марини Абрамович 

— найбільш яскраве явище в мистецтві перформансу ХХ століття. Ця творчість упродовж 

довгого часу, у 1960–1970-і, була показово пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, і че-

рез те, можливо, у буквальний спосіб підтверджувала банальну тезу, що «мистецтво вима-

гає жертв», у даному випадку — по-справжньому людських жертв. 

Ми вже звикли до того, що коли мистецтво вимагає жертв, воно їх отримує, інакше 

б припинило існування. Жертовність у мистецтві це свідомий вибір художника, як і люди-

ни будь-якої іншої професії, що вимагає ризику власним життям: військового, пожежника, 

рятівника. У такому контексті перформер входить у ряд представників суспільно важли-

вих професій, але завдяки не стільки сміливості, скільки винятковій жестикулятивній ви-

разності, і не лише ризикує життям (і здоров’ям), а робить це в художній спосіб. 

Напевно, з такої точки зору слід погодитися з думкою Єжі Людвінського (котру на-

водить дисертантка на стор. 37), що у перформансі кожний художник це подія, і лише йо-

го діяльність можна визначати як самодостатнє явище, причому — слід додати — зі зник-

ненням художника зникає і твір, лишаючи по собі неточні відбитки у вигляді фото- або 

відеозапису. Щось від практики театру у цій справі, безперечно, є. 

Самотортури Марини Абрамович і Улая, рік, проведений «з художньою метою» у 

дерев’яній клітці американським тайванцем Т. Хсіє нарешті у 1980-х перетворилися на 

більш безболісне дійство, і глядачі припинили втрачати свідомість від жаху. Ярина Ігорів-

на пояснює це тим, що вже не людське тіло з його специфічними характеристиками було 

важливим для художника, а — тема комунікацій (стор. 74). 

У такому розрізі слід з порозумінням поставитися до складної проблеми ілюстру-

вання дисертації конкретними прикладами, яку авторка розв’язала у доступний їй спосіб: 

шляхом наведення фотографій з перформансів. Ці світлини, підібрані з належною повно-

тою й акуратністю, слід вважати за двовимірні ерзаци тривимірних дій, котрі, звісно, не 

можуть дати в силу об’єктивних причин вичерпного уявлення про ці часопросторові акції. 

Неодноразово згаданий у дисертації Кристофер Бурден вважав, що якщо екранізу-

вати перформанс, то він перетвориться на фільм і втратить якість документування проце-

су. З такого підходу слід, звісно, зробити два висновки: по-перше, відтворення такого фі-

льму або передрук фотографій це також одна із форм перформансу, по-друге, відмова від 

фільмування це також форма перформансу, так би мовити, «перформанс навпаки» — як 

квіточки святого Франциска Ассізького, що вирощувалися ним не про людське око, а самі 
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для себе. Авторка наводить у додатках невеличке інтерв’ю із львівським художником Пе-

тром Старухом, який на запитання про перформанс відповів, що його ставлення до нього 

— немов до витівки, жарту, грайливого витвору (стор. 368). Адже все у світі мистецтва, 

аби стати нарешті серйозним, спочатку виникало як жартівливе і бурлескне на відміну від 

того, що будь-яка історична подія з’являється на сцені часу двічі: спочатку у вигляді тра-

гедії, згодом — у вигляді фарсу. Карл Маркс, що сформулював цю апофегму у «Вісімнад-

цятому брюмера Луї Бонапарта», знався на історичних подіях. 

Як це не дивно для проявів сучасного мистецтва, що не налаштоване на збудження 

людського почуття, а має провокативний характер штучного збуджувача людської свідо-

мості, аналітики і синтетики розуму, якраз перформанс являє собою виключення з такого 

стану. Оскільки перформер жива людина, що працює для людей, радше почуття, аніж ро-

зум, беруть участь у процесі сприйняття його твору. Якби Марина Абрамович писала вче-

ні трактати з мистецтвознавства, її тексти б виглядали, напевно, як розглядувана дисерта-

ція Ярини Шумської: в міру емоційна, в міру дотепна, але така, що завжди відповідає за-

питу науковця, котрий забажав, прочитавши цей текст, зрозуміти про перформанс-

практики все. Добре, що п. Ярина не занурилася в опис тих п’ятдесяти фестивалів перфо-

рмансу, в яких особисто брала участь як художник (стор. 42). 

Для нас головне, що позитивне сприймання перформанс-практик свідчить про де-

совєтизацію свідомості, про справжню проєвропейськість якщо не побутової повсякден-

ності, то принаймні буттєвих орієнтацій. А це вже багато. 

Важливим є зазначення ствердження терміну «перформанс» у Польщі 1978 року, 

хоча це мистецьке явище було відоме і в 1960-і (стор. 92–93), що вбудовує, — якщо буде 

дозволено навести такий високий приклад, — перформанс в сучасне мистецтво, як Жюль 

Мішлє наприкінці ХІХ століття вбудував те, що відбулося в Італії за доби треченто, кват-

роченто і чінквеченто в добу Ренесансу. 

Авторка стверджує: «За допомогою методу узагальнення явище перформансу та ін-

сталяції досліджуємо як взаємозалежні, коли одне може стати початком або завершенням 

іншого» (стор. 49), тобто констатує взаємодію між художником і річчю, до використання 

якої він вдається, аби його твір був переконливим і в матеріальному сенсі. Важливим уяв-

ляється висновок, що у перформансі мистецтвознавець має досліджувати відносини не 

лише між твором і глядачем, але між твором, глядачем і місцем (стор. 61), що їх точніше 

було би назвати відносинами між людиною і глядачем у актуальному часопросторі з наго-

лосом на слові «актуальне». 

На стор. 159–160 авторка пропонує свого роду типологію перформанс-практик з 

певними ознаками, і ця типологія, на мій погляд, є стрижневою конструкцією дисертації. 

Шкода, що ця типологія не зазнала віддзеркалення у загальних висновках. 

Загалом високо оцінюючи працю п. Шумської, мушу звернути увагу на деякі особ-

ливості її праці, що як опонент не можу оминути увагою. 

1. У твердженнях п. Шумської щодо розвитку мистецтва є певна суперечність, що 

має принциповий науково-світоглядний характер. На стор. 23, у вступі, Ярина Ігорівна 
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шкодує, що перехід від модернізму до постмодернізму утверджується у мистецтві України 

«із тридцятирічним запізненням відносно європейських і американських надбань». 

Якщо у мистецтві насправді передбачати «розвиток», тоді дійсно можна вести роз-

мову про «запізнення» або про «випередження», про примітивні і складні форми мистецт-

ва від давнини до сьогодення. Але якщо стояти на такій точці зору, ми не маємо права 

вважати однорідними явищами мистецтва скульптури Фідія і Мікеланджело, мистецтва 

версифікації — вірші Верлена і Пушкіна, музику Моцарта і Джона Кейджа. Якщо у мис-

тецтві передбачати розвиток, то слід передбачати недорозвиненість і ущербність, почи-

нати вибудовувати якісь ієрархічні щаблі, на яких перформанси Марини Абрамович аж 

ніяк не можуть вважатися наслідуванням акторської гри Жана Муне-Сюллі. У мистецтві 

може йтися лише про становлення, а не про розвиток. «Прогресс в литературе — худшая 

форма школьного невежества», — стверджував Осип Мандельштам, а він рідко помилявся 

у мислевиразі. 

Перманентний мистецтвознавчий постулат щодо розвитку мистецтва став на заваді 

й авторці цієї дисертації. Її провини тут начебто і немає, але коли п. Шумська стверджує, 

що існує запізнення у мистецтві на стор. 23, вона не повинна наполягати на стор. 131, що 

«українцям варто просувати своє мистецтво, не дивлячись на нього через призму Євро-

пи». 

2. З огляду на назву дисертації і наукові завдання, слід було би більшу увагу приді-

лити саме зв’язкам між польськими й українськими перформерами. Текст дисертації по-

будовано в такий спосіб, що йдеться дещо окремо про польський перформанс останніх 

п’ятдесяти років і про український перформанс останньої чверті століття, і зв’язок між 

ними — лише перелік сумісних художніх акцій, який, на жаль, не має відповідного комен-

тування. 

У третьому розділі найуживанішим є дієслово «посприяти» (у часовідмінках), але, 

на жаль, зазвичай не вказується, в який саме спосіб відбувалося те або інше «сприяння», 

тобто подекуди втрачається компаративна складова дослідження. 

3. Не можу погодитися із твердженням автора на стор. 56, що «аналіз літератури 

довів відсутність неупередженої оцінки цих явищ (тобто перформансу та інсталяції. —

А. П.) у фундаментальних українських виданнях, чого не можна констатувати на інтерна-

ціональних площинах». Маю зазначити слабке знайомство авторки з виданнями, у тому 

числі фундаментальними, що оприлюднюються останню дюжину років Інститутом про-

блем сучасного мистецтва НАМ України. 

4. Так само важко погодитись із твердженням на стор. 57, мовляв, «досі перебуває 

поза увагою дослідників процес формування сучасної мистецтвознавчої критики, який ві-

дображає пізніші події, ніж перша третина ХХ століття», що також не відповідає дійснос-

ті. Критичні праці Олега Сидора-Гібелинди, Оксани Чепелик, Віктора Сидоренка, Галини 

Скляренко, Ольги Петрової, — причому деякі з них цитуються в дисертації п. Ярини, — 

присвячені саме проблемам мистецтва зламу ХХ–ХХІ століть. 
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5. Викликає сумнів твердження п. Шумської стосовно того, що «перформанс не ві-

дрізняється від стильових напрямів загальної історії мистецтв, але він змінив її форму та 

напрям за попередні п’ятдесят років» (стор. 58). Аби робити такі висновки, слід спочатку 

дати визначення стилістиці самого перформансу, і вже потім намагатися показувати, в 

який спосіб один жанр мистецтва здатний змінювати «форму і напрям» історії мистецтв. 

У сім’ї жанрів сучасного мистецтва перформанс посідає певне місце з особливими вимо-

гами до можливості сприйняття і фіксації його творів, але казати, що такий вплив має су-

цільний характер — недооцінювати перформанс як форму самостійної творчої поведінки 

художника. На наступній сторінці п. Ярина скаржиться, що «досі жодне визначення не 

підкреслює психологічну напругу, переживання автора щоразу перед показом» (стор. 59), 

але не зазначає, в який же спосіб цю напругу слід підкреслювати, і чим, власне, така пси-

хологічна напруга відрізняється від напруги актора, якому ось-ось слід вийти на сцену? 

Ми знаємо, який небезпечний для життя кров’яний тиск був у Богдана Ступки, коли він 

грав Короля Ліра. 

6. Не зовсім вдалим видається протиставлення «західного капіталізму» «східному 

комунізму» (стор. 86), оскільки за цими метафорами, — не кажучи вже про те, що до ко-

мунізму на Сході, хвала Господу, так і не дотягнули, — не стоїть конкретне смислове на-

вантаження в контексті висловлювання, в якому йдеться про начебто протиставлення мо-

дерністичного мистецтва постконцептуалістичним і постмінімалістичним стратегіям. 

7. У дисертації зустрічаються невдалі вирази, приміром: «перформанс та інсталяція 

справді є генераторами ідей» (стор. 129). Генератором ідей є, безперечно, художник, а 

перформанс та інсталяція є носіями виразного сенсу художнього висловлювання. Словос-

получення «визначення основних критеріїв українського мистецтва у сфері перформансу 

та інсталяції» (стор. 133) позбавлене сенсу і суперечить логіці висловлювання. 

Втім, ці зауваження мають дискусійний характер і не знижують загального позити-

вного враження від дисертації. 

Праця Ярини Шумської — немов дві дисертації в одній. Перший і другий розділи 

присвячені теорії та історії перформансу, причому, огляд зроблено, як на мене, досить 

вдало — залучений перформанс-досвід країн Центрально-Східної Європи: Румунії, Угор-

щини, Словаччини, Чехії. Третій розділ присвячений, власне, польській та українській 

перформанс-практиці, причому найцікавішим видається останній підрозділ 3.3 «Індивіду-

альний досвід митця як приклад творчої співпраці та художніх інтеграційних процесів» 

(стор. 170–181), можливо через те, що авторка дещо писала з самої себе. 

Головне, що показано у дисертації, окрім об’єктивної фіксації фактичного матеріа-

лу — що саме по собі вже є важливим і цікавим, — це з’ясування принципів, котрі прита-

манні будь-якому перформанс-акту: виявлення розумового сенсу за допомогою пластично-

сті актуальної дії, що лежить за межами цієї дії, і створення необхідних візуальних умов 

для тлумачного різночитання процесу і результату цієї дії. Якщо такого формулювання і 

немає у праці п. Шумської, воно імплікується з її міркувань. 
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Авторка, доречно цитуючи вислови зі спогадів Казимира Малевича про дитинство, 

слушно зазначає, що ще наприкінці ХІХ століття з’являється акцентування на процесі, ко-

трий у повному обсязі проявляється у мистецтві від 1960-х і триває досі у формах пер-

формансу, акцій, процесивних дій (стор. 112). Дійсно, у перформансі цікавий не стільки 

результат, скільки процес, і через те віднесення його до «мусичних», тобто просторово-

часових мистецтв, а не технічних, тобто просторових, не видається помилковим. 

Авторці вдалося уникнути підміни виявлення концептуальності перформанс-акту 

його описом та інтерпретацією. Втім, і опис, й інтерпретація, також наявні у дисертації, 

уявляються досить вдалими, наскільки це можливо для перекладу мови одного мистецтва 

мовою іншого, тобто з цього можна зробити висновок, що праця п. Шумської написана в 

літературному сенсі на пристойному рівні, з належною мірою метафорики, котра пасує 

темі. 

Оскільки це перша в Україні комплексна праця, присвячена явищу перформанс-

практики, слід рекомендувати її до видання з добротним ілюстративним супроводом, мо-

жливо, з авторськими коментарями до ілюстрацій, що могли б до певної міри стати ерза-

цом того, що читач не зможе побачити на фотографії, але повинен уявити. 

Виходячи з викладеного, насмілюся констатувати, що рецензована студія є завер-

шеною науковою працею, автореферат якої віддзеркалює її основні положення і висновки, 

відповідає вимогам МОН України, що висуваються до кандидатських дисертацій, а її ав-

торка — Ярина Ігорівна Шумська — повною мірою заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата мистецтвознавства. 
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