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Робота Ярини Шумської викликає прихильність та зацікавлення тим, 

що написана не лише теоретиком, а й активним практиком сучасного 

мистецтва, про що свідчать численні проекти, в яких вона брала участь в 

якості учасника або організатора. Ще більше зацікавлення та поваги 

викликає широка географія цих проектів: Україна, Польща, Іспанія, Італія, 

Ізраїль, Німеччина, Чехія, Тайланд, Норвегія, Японія та Латвія. Через це ми 

отримуємо професійний погляд сучасного мистця на процес творення 

новітніх форм мистецтва, і це визначає достовірність викладеної в дисертації 

інформації. Авторка може поділитися тими відчуттями, які переживає 

перформер під час виконання свого твору, що недоступно сторонньому 

глядачеві. Робота Я. Шумської є яскравим прикладом рідкісного поєднання 

художнього мислення з науковим, що свідчить про непересічний і 

багатогранний талант автора.

Безперечно, робота є актуальною. Сьогодні, коли державний вектор 

розвитку спрямований на євроінтеграцію, важливою ланкою суспільного 

поступу є культурно-мистецька інтеграція, яка передбачає введення в 

мистецький процес новітніх форм мистецтва, властивих Європі. У цьому 

руслі ми можемо скільки завгодно говорити про двадцяти- чи тридцятирічне 

відставання від світових тенденцій, і ця розмова не буде безпідставною з усім 

зрозумілих причин. З цього погляду слушно зауважив свого часу 

вельмишановний А. О. Пучков: «соціалізм зник, соцреалізм -  ні; цирк поїхав 

-  клоуни лишилися». Очевидним лишається конкретний факт: в

українському мистецтвознавстві давно визріла потреба в грунтовній науковій 

праці на тему новітніх форм мистецтва, серед яких перформанс та інсталяція. 

І, нарешті, така праця з’явилася.



Молода дослідниця ставить перед собою мету проаналізувати 

сучасний стан і напрямки розвитку мистецтва перформансу й інсталяції 

на прикладі українсько-польської співпраці мистців. Для досягнення мети 

виникає потреба в формуванні та опрацюванні джерельної бази дослідження, 

яка є багатою та репрезентативною. Особливої ваги роботі додає залучення 

значної кількості іноземних публікацій (120 позицій), численні інтерв’ю з 

корифеями сучасного українського та зарубіжного мистецтва (11 позицій), 

матеріали з архівних збірок Польщі. Цінним аспектом роботи став 

практичний досвід автора.

Структура та основний зміст дисертації

Структура роботи є логічною, цілком відповідає меті та завданням 

дослідження. Ілюстративний ряд, представлений в альбомі ілюстрацій, 

побудований логічно і послідовно, унаочнює розгортання думки в тексті.

Робота містить 166 с. основного тексту, складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, переліку використаних джерел (248 позицій), блоку 

ілюстрацій та додатків.

У вступі чітко обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і 

головні завдання роботи, вказано предмет та об’єкт дослідження, його 

хронологічні та територіальні межі, визначено наукову новизну та практичне 

значення дисертації, подано інформацію про апробацію результатів, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами та темами.

У розділі 1 «Історіографія, джерела та методика дослідження» 

висвітлено основні напрацювання у фахових міжнародних і вітчизняних 

виданнях згідно обраної теми, з’ясовано рівень її дослідженості від появи 

інсталяції та перформансу як явищ до трансформації у новітні мистецькі 

форми; представлено зібрані автором факти й інформацію, що досі не 

висвітлювалися у фахових виданнях, тексти авторів й учасників мистецьких 

подій, розмови з ними. Зокрема, вводяться в науковий обіг імена молодого 

покоління перформерів львівської школи, членів «Відкритої групи» Ю. Білея, 

П. Ковача молодшого, С. Туріни та ін.



Особлива складність у цьому розділі виникає через відсутність в 

українській історіографії професійної методики мистецтвознавчого аналізу 

таких форм сучасного мистецтва, як перформанс та інсталяція. І це завдання 

Ярина Ігорівна успішно вирішує у третьому розділі, розробляючи методику 

самостійно. Вона систематизує творчість українських мистців (переважно 

львівського осередку), поділяє їх на типологічні групи за тематикою 

творчості та джерелом інспірацій на соціально-політичні (В. Кауфман, В. 

Топій, Ю. Білей, Я. Футимський та ін.), тендерні (Л. Венедіктова, Ані Зур, 

група «Головний суддя»), сакрально-філософські (В. Бажай, 

3. Варпеховський, А. Мовчан), індивідуальні або персональні (П. Ковач 

молодший, В. Одрехівський, Я. Шумська). Також молода дослідниця 

систематизує засоби втілення перформансів та інсталяцій: відео, звук, танець, 

література та мовні засоби, предмети щоденного вжитку, природні елементи, 

наука у мистецтві. Окрім того, вона на конкретних прикладах тлумачить 

значення ключових складових твору сучасного мистецтва, таких як простір, 

середовище, знак, ритм, присутність, ситуація зміни, ситуація буденності, 

тіло, процес та ін. Таким чином, сучасний український мистецтвознавець 

отримує необхідний науковий інструментарій, критерії, за допомогою яких 

може більш-менш об’єктивно оцінити той чи інший твір сучасного 

мистецтва.

У розділі 2 «Інсталяція та перформанс як рушій розвитку та змін у 

європейському мистецтві періоду постмодернізму», який складається з 

трьох підрозділів, висвітлюються засади нової естетики, сформованої 

основними ідеями концептуалізму в середині XX ст. Вони охопили 

тогочасний світ, події в мистецтві цього періоду, спричинені бунтом проти 

усталених норм у Західному світі, виявили низку нових засобів вираження в 

мистецтві. Такі явища як перформанс й інсталяція досить швидко 

перетворилися в масштабні мистецькі рухи, течії, з’явилися у художніх 

віяннях країн Центрально-Східної Європи, поширилися на території



радянської України та надалі присутні, розвиваючись у сучасному 

вітчизняному мистецтві.

У тексті знаходимо цікавий приклад з історії мистецтва Угорщини, 

який перегукується з нещодавніми подіями в центрі Києва під час Революції 

Гідності. На с. 97 Ярина Шумська пише: «Аналізуючи роботи угорських 

мистців періоду 1970-х років, доходимо висновку, що той час був 

наповнений бунтом проти влади: згадаймо серію інсталяцій «Бруківка як 

зброя» угорського мистця Ш. Пінцехелія, у якій ... посеред вулиці 

розмістилася піраміда з бруківки з написом «Це зброя пролетаріату»».

Окрім того, на с. 129 дисертації авторка піднімає особливо актульну 

проблему української мистецької академічної освіти: «У Європі, Ізраїлі, 

США, Японії інсталяцію та перформанс викладають як дисципліну у вищих 

навчальних закладах давно, відповідно, рівень там високий, збільшується 

діапазон можливостей. В. Бажай вважає, що вивчати в академіях перформанс 

можна, але треба, щоби були викладачі, які цим займаються, мають 

досвід роботи саме в цій сфері». На потребу введення нових дисциплін 

Ярина Ігорівна наводить приклад з власного досвіду на с. 153: «впродовж 

останніх п’ятнадцяти років студенти ЛНАМ порушують питання 

сучасного мистецтва під час навчального процесу, використовуючи вільні 

приміщення гуртожитку, коридори, аудиторії як галерейний простір для 

власних експериментів». На нашу думку, такий професійний викладач, про 

якого говорить В. Бажай, у Львові вже сформувався, саме в особі авторки 

дисертації, і керівництву ЛНАМ варто задуматися над введенням в 

начальний процес новітніх дисциплін.

У розділі 3 «Інсталяція і перформанс у творчості українських і 

польських мистців у період 1990-х -  2010-х років» проаналізовано систему 

співпраці та взаємодії української й польської сторони у сфері сучасного 

мистецтва, що виявлено на прикладі діяльності низки організацій, 

персоналій, їх проектів, які сприяють розвитку спільних ініціатив двох 

середовищ. Як наслідок, виокремилася теоретична база для вивчення цих



явищ в Україні, досліджено їх тематику та закономірності у виборі засобів 

мистцями, що формує новий підхід до вивчення сучасного українського 

мистецтва. При цьому увага дослідниці більшою мірою зосереджується на 

діяльності художників львівського мистецького осередку. І недаремно. Як 

вона пише на с. 116: «Ще у другій половині XX ст. західні регіони України 

мали особливу перевагу через близьке розташування до сучасного 

європейського кордону, багато інформації надходило звідти».

Одним з аспектів особистого внеску автора є теоретичне опрацювання 

емпіричної бази, набутої внаслідок індивідуальної практичної роботи, що 

проводилася завдяки безпосередній участі у виставках і міжнародних 

фестивалях перформансу.

Опрацювавши значний фактологічний матеріал, дослідниця виділяє 

ключові характеристики українського та польського сучасного мистецтва. 

Творчості польських мистців властива логічність, аналітичність, сфера 

абстрактного, що контрастує з чуттєвістю, яка проявляється у творах 

українців, що частіше звертаються до ритуалу, шукають сакральний 

символ.

На основі опрацьованого матеріалу, Ярина Шумська доходить до 

висновку, що у процесі міжнародної співпраці мистців індивідуальний досвід 

переплітається із колективним і сприяє всесвітній комунікації, яка оптимізує 

процес пізнання світу, що є загальним здобутком людства.

Отримані у дисертаційній роботі наукові результати можуть бути 

використані для реконструкції цілісної картини українського мистецького 

процесу другої половини XX -  початку XXI ст., для розширення програми 

навчального курсу «Історія українського мистецтва».

Опубліковані матеріали відображають основні положення дисертації. 

Вони викладені в 13 одноосібних публікаціях, з них 5 опубліковані у фахових 

наукових виданнях, рекомендованих ДАК України, та 2 у виданнях, введених 

в наукометричну базу, у 8 додаткових публікаціях.



Зауваження до дисертації

Попри оригінальність і ретельність виконання дисертації, запропонованої 

до захисту, вона могла би бути посиленою в низці аспектів.

1. Робота заслуговує на публікацію у вигляді монографії, адже для 

багатьох навіть сьогодні такі поняття, як перформанс чи інсталяція є пустим 

набором звуків. Належне сприйняття суспільством новітніх форм мистецтва 

вимагає нової свідомості, яку необхідно виховувати, і в цьому руслі така 

монографія є нагальною потребою. Тим не менше, по тексту часом зустрічаємо 

технічні помилки (пропущені букви або пробіли, неправильно написані слова), 

які варто відкоригувати. Наприклад, на с. 64 дослідниця пише: «Флуксус -  

...об’єднання,... єдальним чинником якого стало...». На с. 77 неправильно 

написане «створиення». На с. 85 пропущено пробіл «доводитьзнак і значення». 

На с. 228 переплутані підпи до ілюстрацій. Це ж стосується якості окремих 

ілюстрацій. Наприклад, на с. 299 поміщено фотографію перформансу П. Ковача 

молодшого з фестивалю «Дні мистецтва перформанс у Львові», 2012 року. 

Отримати фотографію кращої якості не складе значних труднощів, адже автор 

перформансу живе у Львові. Ці дрібні недопрацювання можна виправити за 

кілька хвилин, проте вони шкодять сприйняттю фундаментальної наукової праці.

2. В окремих випадках зустрічаємо відхід від наукового стилю викладу 

матеріалу, як, наприклад, на с. 177. З іншого боку, такий емоційний стиль 

збагачує роботу, робить інформацію більш доступною для читача. Тим не 

менше, він доцільніший в монографії, спрямованій на широке коло читачів, а не 

в дисертації.

3. Джерельна база дослідження є багатою і репрезентативною, проте 

дослідниця обійшла увагою деякі роботи сучасних українських дослідників. Це, 

зокрема, нещодавно захищена дисертацію А. В. Єфімової «Художні практики в 

урбаністичних просторах кінця XX -  початку XXI століття», монографія Віктора 

Сидоренка «Візуальне мистецтво: від авангардних зрушень до новітніх 

спрямувань», низку статтей, серед яких В. Михальчука «Художні галереї та 

візуальне мистецтво новітніх технологій», Л. Білякович і Т. Воченко «Динаміка



розвитку перформансу», останні монографії київського видавництва «АгіНизз», 

зокрема, «25 років присутності». Вони могли б збагатити і доповнити 

фактологічний матеріал дисертаційної роботи.

4. Необхідно уніфікувати виклад теоретичного матеріалу, що стосується 

практичної діяльності автора. На с. 177 вона пише про свої проекти від першої 

особи, а на с. 179 про Ярину Шумську як про третю особу.

Вказані зауваження не мають принципового значення, а лише 

рекомендаційний характер і жодним чином не впливають на підсумкову високу 

оцінку якості дисертаційної роботи.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

За структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає вимогам, 

що встановлені ДАК України до кандидатських дисертацій. За змістом 

дисертація відповідає спеціальності 17.00.05 -  образотворче мистецтво.

Аналіз змісту дисертації, автореферату та основних опублікованих 

праць Шумської Ярини Ігорівни дає підстави для висновку про те, що визначені 

здобувачем завдання дослідження осмислені, ретельно опрацьовані і виконані 

на високому теоретично-методологічному рівні.

Роботу виконано згідно з новітніми вимогами до оформлення наукових 

праць, із використанням сучасних емпіричних і теоретичних методів 

опрацювання інформації та художнього аналізу мистецьких творів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації як із погляду сучасних науково-теоретичних 

досліджень, так і з позицій практичної реалізації, є достатнім. Автореферат 

відображає зміст дисертації.

Загальна оцінка дисертаційної роботи

Аналіз змісту дисертації, автореферату та основних опублікованих 

праць дослідниці дає підстави для висновку про те, що визначені здобувачем 

завдання дослідження осмислені, ретельно опрацьовані і виконані на достатньо 

високому теоретично-методологічному рівні. Дисертантка з поставленими в 

роботі завданнями впоралася успішно, проявила належну ерудицію та фахові



навички. Дисертація Я. І. Шумської є самостійним, оригінальним і завершеним 

мистецтвознавчим дослідженням на актуальну наукову тему, містить високий 

ступінь новизни і має вагоме теоретичне і практичне значення.

Вважаємо, що дисертація «Інсталяція та перформанс у  мистецтві 

кінця XX -  початку XXI століття: українсько-польська співпраця, 
експерименти та взаємовпливи» за науково-методичним рівнем та обсягом 

вирішення наукових проблем відповідає профілеві спеціалізованої вченої ради 

Д. 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв і вимогам ДАК 

Міністерства освіти і науки України, а її автор Шумська Ярина Ігорівна 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 -  образотворче мистецтво.
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