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АНОТАЦІЯ 

Шумська Я. І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ — 

початку ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі 

експерименти та взаємовпливи. — Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.05 "Образотворче мистецтво". — 

Львівська національна академія мистецтв, Львів, 2017. 

Зміст. На основі систематизації, узагальнення та аналізу значного за 

обсягом теоретичного та фактологічного матеріалу, в дисертації досліджено 

процеси, які відбувалися в мистецтві Центрально-Східної Європи, зокрема в 

Україні, у кінці ХХ — на початку ХХІ ст. Дослідження українсько-польської 

співпраці є новацією та полягає у аналізі експериментів і взаємовпливів у 

діяльності мистців цих країн. У дисертації вперше комплексно досліджено 

явища перформансу та інсталяції у країнах Центрально-Східної Європи, 

зокрема України, що дозволяє стверджувати, що на нинішньому етапі в 

українському мистецтвознавстві ця тема ще не знайшла всебічного наукового 

вивчення; використано іноземну літературу — публікації теоретиків і 

практиків мистецтва перформансу й інсталяції, чиї твори до цього часу в 

українському мистецтвознавстві не досліджувалися; оприлюднено інтерв'ю 

та розмови автора з мистцями, які тісно пов'язані з виникненням і розвитком 

перформансу й інсталяції в Україні та Польщі; висвітлено етапи формування 

та становлення перформансу та інсталяції в Україні, події та персоналії, що 

стали знаковими у сфері досліджуваних явищ; виявлено основні напрямки 

розвитку українсько-польської мистецької співпраці, її впливу на сучасний 

український арт-простір; теоретично опрацьовано та узагальнено тематичні 

складові явищ постмодернізму в Україні, основні засоби їх втілення; 

проведено дослідження з позиції автора як практика мистецтва перформансу 

та інсталяції, що дозволило проаналізувати та порівняти ці явища з 
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теоретичного та практичного аспектів; у науковий обіг введено ілюстративні 

матеріали, що раніше не публікувалися, не були досліджені та 

систематизовані. 

Практичне значення дисертації полягає в можливості застосування 

результатів наукового дослідження для розширення мистецтвознавчої 

теоретичної бази, що стосується основних проблем українського сучасного 

мистецтва. Фактологічний матеріал і висновки дисертації можуть стати 

основою для створення розділів у наукових і навчально-методичних 

виданнях з історії українського мистецтва кінця ХХ — початку ХХІ ст., при 

формуванні лекційного курсу з історії українського мистецтва, також 

матеріали та висновки наукового дослідження можуть бути видані у вигляді 

окремого посібника або підручника з історії мистецтва постмодернізму в 

Україні. Це дає можливість започаткувати практичну діяльність: доповнити 

курс практичних занять зі "сценографії" або виокремити — "мистецтво 

перформанс" та "інсталяція"; семінари-обміни, пленери для співпраці 

українських та іноземних студентів, викладачів, для поширення мистецтва 

перформансу та інсталяції в мистецьких вищих навчальних закладах в 

Україні (у Львові, Ужгороді, Києві, Харкові, Одесі та ін.).  

Кінець ХХ — початок ХХІ століття — це період утвердження 

принципово нових явищ у історії українського мистецтва. Філософія 

постмодернізму, котра сформувалася у країнах Заходу в другій половині ХХ 

ст., через поєднання нових форм вираження та засобів творення швидко 

поширилася у країни Центрально-Східної Європи, проявившись у діяльності 

митців, які у своїх творах часто порушували політичні та соціальні аспекти 

тогочасного життя. Інформація про новітні художні напрямки проникала в 

УРСР безпосередньо через західний кордон, також через столицю 

Радянського Союзу, що давало можливість місцевим мистцям підтримувати 

світові тенденції, наповнюючи їх власними ідеями, проблематикою, 

національною автентикою. В Україні процес адаптації постмодернізму в 

сучасне мистецьке середовище яскраво відображений у діяльності 
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українських мистців на початку 1990-х років. Поява у їхніх творчих пошуках 

нових експериментів, елементів концептуалізму посприяла виокремленню 

перформансу та інсталяції з контексту виставок, фестивалів, пленерів і 

симпозіумів. Традиційні практики живопису, скульптури органічно 

поєднувалися з новими матеріалами, технологіями, і досі постають у 

творчості мистців у формі нових ідейно-художніх засад, за допомогою яких 

впроваджується інший спосіб роботи з простором і часом, які є знаковими 

для інсталяції та перформансу. 

Американські та західноєвропейські видання на сьогодні є найбільш 

об'ємними та повними дослідженнями явищ перформансу та інсталяції. 

Насиченістю фактичного матеріалу вирізняються відомі монографії Р. 

Ґолдберґ, Р. Аппіґнанесі, М. Карльсона, К. Гарісона і П. Вуда, Е. Лякло та Ш. 

Муфе, Е. Яппе. Ці джерела охоплюють аванґардні прояви світового 

масштабу, в тому числі й СРСР, що дозволяє уявити, як сприймалося 

тогочасне радянське мистецтво у світі. У контексті Центрально-Східної 

Європи важливою інформацією наповнені періодичні друковані видання 

Польщі, Румунії, Угорщини, які через статті та фотоматеріали дають 

можливість ознайомитися з мистецтвом цих країн у період 1970-х — 1980-х 

років. Становлення польського мистецтва висвітлено в монографіях А. 

Кемпінської, Л. Рондуди, Є. Людвінського, В. Кажмєрчака. Ці матеріали 

дозволяють створити цілісне уявлення про розвиток мистецтва періоду від 

кінця 1960-х років до сьогодні в країнах, де панували тоталітарні режими. У 

радянській історіографії новаторські прояви аванґарду замовчувалися. 

Революційні процеси на теренах СРСР розглядалися винятково через призму 

цензури та партійних ідей. Основними осередками, які впливали на 

формування та становлення українського мистецтва другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст., були Польща, Угорщина, Румунія та андеґраундні мистецькі 

осередки в Москві, Санкт-Петербурзі, у Прибалтиці. З настанням 

незалежності України розпочалося ґрунтовне дослідження 

постмодерністських процесів в українському мистецтві, що проявилося у 
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низці монографій О. Голубця, Г. Вишеславського, О. Сидора-Гібелинди, О. 

Ріпко, Я. Кравченка та в публікаціях Г. Скляренко, Г. Хорунжої, З. 

Алфьорової та інших. 

Процеси становлення перформансу й інсталяції в європейському 

мистецтві другої половини ХХ ст., втілені у творчості концептуалістів, були 

логічним продовженням новаторських рухів кубістів, футуристів, 

сюрреалістів, дадаїстів, чиї ідеї стали основою для мистецьких рухів 

Західного світу періоду 1970-х — 1990-х років. Серед художників значний 

вплив на розвиток мистецтва 1970-х років спричинили Д. Бойс, Ґ. Юккер, К. 

Болтанскі, К. Бурден, М. Абрамович та Улай та ін. У 1980-х роках відбулося 

активне залучення жінок у мистецтво — на сьогодні найвагомішою постаттю 

перформансу у світі знаємо американську художницю сербського 

походження М. Абрамович, хоча варто згадати яскраві особистості того 

періоду — Й. Оно, К. Шніман, Орлан, у Польщі це були Е. Партум, Н. ЛЛ та 

ін.  

У країнах Центрально-Східної Європи діяльність окремих мистців, 

інституцій, їхня творчість у інсталяціях, перформансах і мистецьких акціях 

1970-х — кінця 1980-х років мають спільні риси: це бунт проти політики 

влади, пошук засобів самовираження, творення мистецтва з підручних 

матеріалів, концентрування на ідеї, зміна мистецьких форм. Творчість 

мистців у Польщі (З. Варпеховський, Є. Береш, Й. Робаковський, Я. Балдиґа), 

Угорщині (Т. Аубі, І. Кантор, І. Букта, Г. Уто-Река Коніа), Румунії (І. 

Ґриґореску, А. Пержовскі, Т. Ґраур), Словаччині (Л. Дурчек, Ю. Коллер), 

Чехії (П. Штембера, М. Кніжак, Т. Руллер) — близький зразок українським 

художникам через сусідство, подібність колишніх політичних ситуацій та 

умов суспільного життя.  

У результаті активності українських мистців від кінця 1980-х — 2010-х 

років у різних містах України (Львів, Київ, Харків, Тернопіль, Одеса, 

Вінниця, Ужгород, Жовква та ін.) відбулося багато акцій, перформансів, 

мистецьких виставок, які відображають стан сучасного мистецтва в нашій 
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державі. Якщо в другій половині ХХ ст. більшість тогочасних творів 

світового значення була доступна не всім і сприймалася лише обмеженим 

колом людей, адже така діяльність заборонялась у СРСР, то після падіння 

тоталітаризму для мистців в Україні з'явилося більше свободи, можливостей: 

виставки організовували в несподіваних місцях (приміщення церкви, стадіон, 

приватне помешкання, готель, вулиця, і нарешті — галерея), відкрився 

західний кордон, що дало доступ до забороненої раніше літератури, виставок, 

подій. Такі умови посприяли формуванню і прояву нової ґенерації мистців, 

перформерів, концептуалістів, які повноцінно й самобутньо працюють у цій 

сфері та здатні представляти власну творчість за межами України.  

За умов культурно-мистецької інтеграції виокремилися основні напрямки 

українсько-польської співпраці: фестивалі сучасного мистецтва та фестивалі 

перформансу (ЕРАF (Варшава, Польща), "Interakcje" (Пйотркув 

Трибунальський, Польща), "Noc kultury" (Люблін, Польща), "Konteksty" 

(Соколовсько, Польща), "Koło czаsu" (Торунь, Польща), "Flaunder festiwal", 

"Grassomania" (Ґданськ, Польща), ТАМ (Львів), "Дні мистецтва перформанс у 

Львові" (Львів), "ГогольФест" (Київ) і т.д.); діяльність галерей та їхні 

проекти (МО "Дзиґа" з виставкою та проектом "Український Зріз" у Вроцлаві 

та Любліні (Польща), виставка польських мистців у Львові в рамках ТАМ у 

Палаці мистецтв, проект "CrossART" у галереї "Primus", участь у фестивалі 

"Гогольфест" у Києві, "ГаліціяКульт" в "ЄрміловЦентрі" у Харкові); 

діяльність Польського інституту в Києві; організація виставок і майстер-

класів за участі польських мистців в Україні та навпаки ("Школа 

перформансу" у Львові, майстер-класи в Пйотркуві Трибунальському, 

Соколовську, Оронську (Польща) і т.д.); студентські програми обмінів 

(Академії та мистецькі університети у Варшаві, Кракові, Ґданську, Познані, 

Вроцлаві (Польща); постакадемічні стипендії, резиденції ("Gaude Polonia", 

"Zamek Ujazdowski" (Замок Уяздовський) (Польща) та ін.). У процесі роботи 

досліджено фестивалі та виставки періоду 1990-х — 2010-х років, де 

кураторами були спільно українські та польські митці. Політична ситуація в 
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країні, війна також актуалізують інтерес до України — українські митці, 

раніше маловідомі у закордонних колах, усе частіше з'являються на 

міжнародних фестивалях, виставках, одноденних заходах у Європі (Франція, 

Німеччина, Польща, Італія, Іспанія, Норвегія та ін.) та Азії (Японія, Таїланд, 

Індія).  

Щороку кількість перформерів у світі збільшується, що сприяє появі 

нової тематики у творчості, засобів вираження, вужчих напрямків діяльності. 

Такі теми як соціально-політична, ґендерна, сакральна, філософська, 

особистісна набувають нового звучання через нетрадиційні форми втілення. 

Нові медіа дають можливість швидше звернути увагу на проблеми 

сьогодення, побачити їх і вирішити. Використання відео, звуку, танцю, 

літератури, предметів щоденного вжитку, науки створює нові форми 

сучасного мистецтва й часто поширюється за межі мистецтва, що 

спостерігаємо в рекламі, політиці, медицині і т.д.                                                                     

Важливим аспектом дослідження перформансу та інсталяції став 

особистий досвід автора. Висвітлення проблематики максимальної 

присутності перформера в процесі роботи підкреслює явище постійної 

змінності, однієї з характерних ознак постмодернізму. Визначення позиції 

публіки, факту співпраці мистця та глядача, готовності до експерименту та 

ситуативних змін найбільш інтенсивно проявляють творчий процес, 

підкреслюють абсолютну взаємодію із ситуацією, оточенням, місцем. 

Універсальна мова мистця проявляється в авторському просторовому знаці, 

що постає у різних контекстах як глобальний, революційний, провокативний, 

інтимний, урівноважений та ін. Художні інтеграційні процеси, характерні для 

мистецтва ХХІ століття через нові можливості та потреби, проявляються у 

творчій співпраці українських і закордонних мистців: творчості польських 

мистців властива логічність, аналітичність, що контрастує з чуттєвістю, яка 

проявляється у творах українців. Через участь у фестивалях, що відбуваються 

у цих двох країнах, мистці мають можливість простежити спільне та 

відмінне, проаналізувати специфіку двох суспільств, які перебувають на 
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протилежних боках однієї межі. Виставки та фестивалі, процес спілкування з 

мистцями посприяли розширенню дослідження щодо понять місця, часу, 

простору, процесу, тіла, індивідуальних вражень автора, процесу 

взаємовпливів. 

Ключові слова: інсталяція, концептуалізм, мистецтво країн Центрально-

Східної Європи, перформанс, постмодернізм, сучасне українське мистецтво, 

українсько-польська співпраця. 

 

SUMMARY 

Shumska Y. I. Installation and performance art at the end of the XXth — 

beginning of the XXIth centuries: Ukrainian and Polish collaboration, 

creative experiments, and mutual influences. — The manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of candidate in art criticism (IE 

PhD) according to the specialty 17.00.05 — Fine Art. — The Lviv National 

Academy of Arts. Lviv, 2017. 

Content. On the basis of systematization, generalization and analysis of a large 

theoretical and factual material, the dissertation researches the processes that took 

place in the art of Central and Eastern Europe, including Ukraine, at the end of the 

XXth — beginning of the XXIth centuries. Examination of the Ukrainian-Polish 

collaboration is an innovation of this thesis. It is concentrated on the analysis of 

experiments and interferences in the activities of artists in these countries. In this 

thesis, for the first time information and literature related to the performances and 

installations phenomena in Central and Eastern Europe, including Ukraine, was 

comprehensively researched. This fact allows to confirm that nowadays in 

Ukrainian art criticism this issue has not yet found a thorough scientific study; the 

author used the foreign literature — in particular publications of theoreticians and 

practitioners of performance art and installations whose works were not 

investigated in Ukrainian art criticism until now; the author's interviews and 

conversations with artists who was closely related to the emergence and 

development of performance art and installation in Poland and Ukraine were given 
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to the public; the stages of formation and establishment of performance art and 

installation in Ukraine, events, and personalities that have become iconic in the 

studied phenomena were highlighted; the basic directions of development of the 

Ukrainian-Polish cooperation and its impact on a modern Ukrainian art area were 

researched; thematic components of postmodernism  phenomena in Ukraine and 

the main means of its implementation were theoretically elaborated and 

generalized; study from the point of the author's practice of performance art and 

installations allowed to analyze and compare these phenomena's theoretical and 

practical aspects; illustrative materials that have never been published,  

investigated and systematized before, were introduced into scientific usage. 

The practical significance of the thesis is the ability to use the results of 

scientific research to expand the art-theoretical framework related to the problems 

of contemporary Ukrainian art. Factual material and conclusions of the thesis could 

serve as a basis to form the sections in scientific and educational journals about the 

history of the Ukrainian art at the end of the XXth — beginning of the XXIth 

centuries, to form a course of lectures on the history of the Ukrainian art, the 

materials and conclusions of the research may be also edited in the form of 

separate manual or textbook on the postmodern art history in Ukraine. The 

forgoing makes it possible to begin practical activity: to supplement course on 

"scenography" or to distinguish some disciplines as "Performance Art" and "Art of 

installation"; to organise seminars, art exchanges, plain-airs for Ukrainian and 

foreign students and teachers collaboration, for  performance art and installation 

extension at the universities in Ukraine (in Lviv, Uzhgorod, Kiev, Kharkov, 

Odessa and others). 

The end of the XXth century and the beginning of the XXIth centuries is a 

period of consolidation of the fundamentally new phenomena in the history of the 

Ukrainian art. The philosophy of postmodernism, which originated in the West in 

the second half of the twentieth century,  quickly spread in Central and Eastern 

Europe through a combination of new forms of expression and methods of 

creation. This often revealed political and social aspects of contemporary life in 
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artists activity. In Ukraine, the adaptation of postmodernism in the artistic 

environment started much later and it clearly reflected in the activities of Ukrainian 

artists in the early 1990s. The emergence of researches for new experiments and 

conceptual elements promoted to the separation of installation and performance art 

from the exhibitions, festivals, symposiums, and plain air. Information about the 

latest artistic trends penetrated in the USSR directly through the western border, 

also through the capital of the Soviet Union, which allowed local artists to support 

global trends, filling them with own ideas, problems and national authenticity. The 

traditional practices of painting and sculpture, organically combined with new 

materials and technologies, still appear in the artists' works in the form of new 

ideological and artistic principles due to which different ways of working with 

space and time, which are indicators of installation and performance, are 

introduced. 

The American and Western European editions are currently the most 

comprehensive and complete studies of the phenomena of performance art and 

installation. Saturation of the factual material includes the known monographs of 

R. Goldberg, R. Appignanesi, M. Carlson, C. Harrison and P. Wood, E. Laclau and 

C. Mauffe, E. Jappe. These sources cover the vanguard emergencies of the global 

scale, including the Soviet Union, allowing to submit how Soviet art was perceived 

in the world. In the context of Central and Eastern Europe, the periodicals of 

Poland, Romania, and Hungary are filled with important information, which makes 

it possible to learn the art of these countries of the period of 1970s — 80s through 

the articles and photo documentation. The formation of Polish art is highlighted in 

the monographs of A. Kempinska, L. Ronduda, J. Ludwinski, W. Kaźmerczak. 

These materials promote to create an integral view of the development of the art 

from the late 1960s till today in countries dominated by totalitarian regimes. In 

Soviet historiography, innovative avant-garde revelations were ignored. 

Revolutionary processes on the territory of the Soviet Union were dealt exclusively 

through the prism of censorship and political ideas. The main centers that 

influenced the formation and establishment of the Ukrainian art of the second half 
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of the XXth — XXIth centuries were Poland, Hungary, Romania and underground 

art centers in Moscow, St. Petersburg, Baltic republics. After Ukraine got its 

independence, a thorough investigation of the postmodern art process has begun. It 

manifested in the numerous monographs of O. Holubets, G. Vysheslavsky, O. 

Sidor-Gibelynda, O. Ripko, Y. Kravchenko and in publications of G. Sklyarenko, 

G. Horunzha, Z. Alfiorova and others. 

The process of installation and performance forming in European art of the 

second half of the twentieth century is embodied in the works of Conceptualists 

and it was the logical continuation of innovative movements as Cubists, Futurists, 

Surrealists, Dadaists, whose ideas became the basis for the artistic movements of 

Western world during the period of the 1970s — 90s. Among the artists, such 

figures as J. Beuys, G. Uecker, C. Boltanski, C. Burden, M. Abramovic and Ulay 

made a significant impact on the art of the 1970s. In the 1980s, there was active 

involvement of women in art — nowadays American artist of Serbian origin M. 

Abramovic is the most significant figure of a performance art in the world, 

although it is worth mentioning such bright personalities of that period as Y. Ono, 

C. Schneemann, Orlan, in Poland — E. Partum, Natalia LL etc. 

In Central and Eastern Europe activities of some artists, institutions, their 

creativity, which was shown in a form of installations, performances and art 

actions in the 1970s — the end of the 80s have a lot in common: it was an outbreak 

against government policy, ways to find methods of expression, make art from 

scrap materials, focus on ideas, change art forms. Creativity of artists in Poland (Z. 

Warpechowski, J. Beres, J. Robakowski, J. Baldyga), Hungary (T. Aubi, I. Kantor, 

I. Bukta, G. Uto-Reka Konia), Romania (I. Grigorescu, A. Perzhovski, T. Graur), 

Slovakia (L. Durchek, J. Koller), Czech Republic (P. Shtembera, M. Knížák, T. 

Ruller) is a close sample for Ukrainian artists through its proximity, similarity of 

former political situations and conditions of social life. 

As a result of the activity of Ukrainian artists from the end of the 1980s — 

2010s in different cities of Ukraine (Lviv, Kyiv, Kharkiv, Ternopil, Odessa, 

Vinnitsa, Uzhgorod, Zholkva etc.), there took place a lot of actions, performances, 
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art exhibitions that reflect the state of contemporary art of our country. If in the 

second half of the twentieth century most of the contemporary works of world 

significance was not available to everyone and it was accepted only by a limited 

number of people, because of its prohibition in the Soviet Union, after the fall of 

the political system in Ukraine the local artists got more freedom and 

opportunities: they started to organize exhibitions in unexpected places (church 

building, stadium, private accommodation, hotel, street, and finally the gallery),  

the western border has opened, and it allowed an access to previously forbidden 

literature, exhibitions, and events. These conditions influenced the formation and 

manifestation of a new generation of artists, performers, Conceptualists, who 

originally work in this art area and they are able to present their own art outside of 

Ukraine. 

Due to the cultural and artistic integration the main directions of the Ukrainian-

Polish cooperation have been distinguished: these are festivals of contemporary art 

and performance art festival (EPAF (Warsaw, Poland), "Interakcje" (Piotrków 

Trybunalski, Poland), "Noc kultury" (Lublin, Poland), "Konteksty" (Sokolowsko, 

Poland), "Koło czasu" (Torun, Poland), "Flaunder festiwal", "Grassomania" 

(Gdansk, Poland), TAM (Lviv), "Days of performance art in Lviv" (Lviv), 

"GogolFest" (Kyiv) and etc.); activity of galleries and their projects (Art 

Association "Dzyga" with an exhibition and project "Ukrainian cross-section" in 

Wroclaw and Lublin (Poland), exhibition of Polish artists in Lviv during the Week 

of Actual Art in the Palace of Arts, project "CrossART" in the gallery "Primus" 

(Lviv), participation in the festival "Gogolfest" in Kiev, "HalitsiaKult" in 

"Yermilov center" in Kharkiv); the activities of the Polish Institute in Kyiv; 

exhibitions and workshops with the participation of Polish artists in Ukraine and 

vice versa ( "school of performance" in Lviv, workshops in Piotrkow Trybunalski, 

Sokolowko, Oronsko (Poland) and so on.); student exchange programs (Academies 

and art universities in Warsaw, Krakow, Gdansk, Poznan, Wroclaw (Poland)); 

grants and residencies ( "Gaude Polonia", "Zamek Ujazdowski" (Poland) and 

others). During the work on the thesis the festivals and exhibitions of the period of 
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the 1990s — 2010s curated by both Ukrainian and Polish artists, were researched. 

The political situation in the country and the war draw a keen  interest to Ukraine 

— Ukrainian artists, who were little known in foreign circles before, now they 

more often participate in international festivals, exhibitions and one-day events in 

Europe (France, Germany, Poland, Italy, Spain, and others) and Asia (Japan, 

Thailand, India). 

Every year the number of performers in the world increases, which contributes 

to the emergence of new subjects in the works, methods of expression, particular 

activities. Subject area, such as social, political, gender, sacred, philosophical, 

personal gains new meaning through the innovative forms of expression. New 

media make it possible to draw attention to the problems of today, more quickly 

see and solve them. Using video, sound, dance, literature, everyday objects, 

science create new forms of contemporary art and often extends beyond art, seen in 

advertising, politics, medicine and so on. 

An important aspect of performance and installation research was the personal 

experience of the author. The highlight of performer's maximum presence in the 

process of an artwork underlines the phenomenon of constant variability, one of 

the main characteristics of postmodernism. Determination of the public position, 

the fact of collaboration between artist and viewer, willingness to experiment and 

being ready to situational changes most rapidly show the creative process, 

emphasize the absolute cooperation of the situation, environment and place. The 

universal language of the artist becomes evident in the author's spatial sign that 

appears in different contexts as a global, revolutionary, provocative, intimate, 

balanced one. Integration art processes that are characteristic of the art of the 

XXIth century due to new opportunities and needs are manifested in the creative 

collaboration between Ukrainian and foreign artists. Consistency, analyticity are 

inherent in Polish artists works, which contrast with the sensuality of the artworks 

of Ukrainians. Due to participation in festivals that take place in two countries, 

artists have the possibility to trace the common and difference, to analyze the 

specifics of the two societies that are on opposite sides of the same line. 
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Exhibitions and festivals, the process of communication with artists have 

contributed to the expansion of research on the concepts of place, time, space, 

process, body, personal experiences of the author, the process of mutual 

influences. 

Keywords: installation, conceptualism, the art of Central and Eastern Europe, 

performance art, postmodernism, contemporary Ukrainian art, Polish-Ukrainian 

cooperation. 
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ВСТУП 

Мистецтво кінця ХХ — початку ХХІ століття — це нове явище в історії 

світового мистецтва, у якому поєднуються нові форми вираження та ідейно-

художні засади. Це перехід від модернізму до постмодернізму, що 

утверджується в мистецтві України із тридцятирічним запізненням щодо 

європейських та американських надбань. Упродовж останніх десятиліть ХХ 

ст., зокрема після здобуття Україною незалежності, ми намагаємося 

адаптувати постмодернізм у сучасне мистецьке середовище України, що 

проявляється у таких явищах як геппенінґ, акції, інсталяції, перформанс. 

З'явившись як заперечення традиційних практик живопису, скульптури, у 

інсталяції органічно поєдналися відомі та нові матеріали, технології, що 

зумовило інший спосіб роботи з простором і часом, які є знаковими і для 

перформансу. Протягом останніх тридцяти років в Україні відбулася значна 

кількість подій, котрі підтверджують розвиток і якісний рівень цих явищ у 

вітчизняному мистецтві. "Дзиґа", "Інститут актуального мистецтва", 

"Польський інститут у Києві" неодноразово ставали ініціаторами поширення 

та підтримки нових мистецьких напрямків, зокрема перформансу та 

інсталяції, в українському середовищі — сотні мистців долучаються до такої 

діяльності. Набутий досвід сприяє становленню міжнародних контактів і 

співпраці мистців: участь українських художників у закордонних фестивалях, 

виставках, конкурсах ґенерує творчі експерименти авторів з різних 

мистецьких середовищ. Розвиток спільних проектів і багатовекторної 

мистецької співпраці досліджується у науковій роботі на прикладі діяльності 

українських і польських мистців у період кінця ХХ — початку ХХІ ст., що на 

сьогодні охоплює великий обсяг практичних напрацювань, які висвітлені в 

літературі, зокрема у статтях українських і польських мистецтвознавців, 

критиків, у каталогах і альбомах з фотодокументацією та відеоматеріалами. 

Вивчення історії перформансу та інсталяції в Україні через недостатню 

кількість вітчизняної фахової літератури спонукають детальніше дослідити 
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джерела виникнення та розвитку цих явищ у мистецтві Центрально-Східної 

Європи та світу. Все сказане визначає актуальність обраної теми. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Тема 

дисертації узгоджена з планами й тематикою наукових досліджень кафедри 

історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Окремі 

положення і результати дисертації пов'язані з науково-дослідною темою 

"Західні теорії й українське мистецтво ХХ ст.: інтелектуальні інновації, 

особливості методології, мистецтвознавчий дискурс" (державна реєстрація № 

0110U005313), розробку якої виконував колектив науковців ЛНАМ у 2010-

2012 рр. відповідно до замовлення Міністерства освіти і науки України. 

Мета роботи — проаналізувати сучасний стан і напрямки розвитку 

мистецтва перформансу й інсталяції на прикладі українсько-польської 

співпраці мистців. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

— вивчити історіографію та джерельну базу за темою дослідження; 

— проаналізувати процеси становлення перформансу й інсталяції в 

європейському мистецтві періоду постмодернізму; 

— визначити знакові постаті, інституції, мистецькі акції 1970-х — кінця 

1990-х років у художніх практиках Центрально-Східної Європи; 

— простежити історію становлення інсталяції та пеpфоpмансу в кінці 

1970-х — 1990-х років в Україні: перші спроби та експерименти мистців; 

— проаналізувати основні напрямки співпраці українських і польських 

мистців у сфері перформансу та інсталяції; 

— визначити тематику та художні засоби в перформансах й інсталяціях 

українських мистців; 

— з'ясувати значення індивідуального досвіду митця як приклад творчої 

співпраці та художніх інтеграційних процесів.   

Об'єкт дослідження — перформанс та інсталяція в мистецтві кінця ХХ 

— на початку ХХІ ст. країн Центрально-Східної Європи, зокрема України та 

Польщі. 
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Предмет дослідження — експерименти та взаємовпливи в явищах 

перформансу та інсталяції в результаті українсько-польської співпраці. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених завдань було 

застосовано міждисциплінарні методи дослідження (метод індукції та 

дедукції, біографічний, психологічний, соціологічний і ґендерний підходи, 

історичний та історико-типологічний методи, метод спостереження та ін.), а 

також методи мистецтвознавчого аналізу (описовий, іконографічний, 

іконологічний, метод формального аналізу, герменевтики, семіотики). 

Зокрема, біографічний підхід застосовано для аналізу перформансу та 

інсталяції з позиції очевидця і мистця, автора творів; історичний метод, 

хронологічний аналіз і синтез використано в процесі роботи з 

історіографічними матеріалами та джерельною базою дослідження, для їх 

зіставлення та узагальнення; компаративний — у результаті порівняльного 

аналізу мистецьких процесів періоду 1970-х — 1990-х років у країнах 

Центрально-Східної Європи. Герменевтичний метод застосовано для аналізу 

та інтерпретації текстів, семіотичний — у процесі виявлення семантики 

художньо-виражальних засобів у явищах перформансу та інсталяції; 

системний — для дослідження основних аспектів українсько-польської 

співпраці в кінці ХХ — на початку ХХІ ст.; структурний — для аналізу 

тематичних складових і образної будови творів, їхнього емоційного впливу 

та засобів вираження.  

Наукова новизна результатів полягає у тому, що в дисертації, на основі 

систематизації, узагальнення та аналізу значного за обсягом теоретичного та 

фактологічного матеріалу, досліджено процеси, що відбувалися в мистецтві 

Центрально-Східної Європи, зокрема в Україні, у кінці ХХ — на початку 

ХХІ ст. Дослідження українсько-польської співпраці є інновацією цієї роботи 

і полягає в аналізі експериментів і взаємовпливів у діяльності мистців обох 

країн. 

У дисертації вперше: 

— комплексно опрацьовано інформацію та літературу, що стосуються 
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явищ перформансу та інсталяції в країнах Центрально-Східної Європи, 

зокрема України, що дозволяє стверджувати, що сьогодні в українському 

мистецтвознавстві ця тема ще не знайшла всебічного наукового вивчення;  

— використано іноземну літературу — публікації теоретиків і практиків 

мистецтва перформансу й інсталяції, чиї твори до цього часу в українському 

мистецтвознавстві не досліджувалися; 

— оприлюднено інтерв'ю та розмови автора з мистцями, що тісно 

пов'язані з виникненням і розвитком перформансу й інсталяції в Україні та 

Польщі; 

— висвітлено етапи формування та становлення перформансу та 

інсталяції в Україні, події та персоналії, що стали знаковими у сфері 

досліджуваних явищ;  

— проаналізовано основні напрямки розвитку українсько-польської 

мистецької співпраці; 

— теоретично опрацьовано та узагальнено тематичні складові явищ 

постмодернізму в Україні, основні засоби їх втілення; 

— проведено дослідження з позиції автора як практика мистецтва 

перформансу та інсталяції, що дозволило проаналізувати та порівняти ці 

явища в теоретичному та практичному аспектах; 

— у науковий обіг введено ілюстративні матеріали, що досі не 

публікувалися, не були досліджені та систематизовані. 

Практичне значеннядисертації полягає в можливості застосування 

результатів наукового дослідження для розширення мистецтвознавчої 

теоретичної бази, що стосується основних проблем сучасного українського 

мистецтва. Фактологічний матеріал і висновки дисертації можуть стати 

основою для розділів у наукових і навчально-методичних виданнях з історії 

українського мистецтва кінця ХХ — початку ХХІ ст., при укладанні 

лекційного курсу з історії українського мистецтва, також матеріали та 

висновки наукового дослідження можуть бути видані у вигляді окремого 

посібника або підручника з історії мистецтва доби постмодернізму в Україні. 
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Усе викладене дає можливість започаткувати практичну діяльність: 

доповнити курс практичних занять зі "сценографії" або виокремити 

дисципліни — "мистецтво перформансу" та "інсталяція"; семінари-обміни, 

пленери для співпраці українських та іноземних студентів, викладачів, для 

поширення мистецтва перформансу та інсталяції в мистецьких вищих 

навчальних закладах в Україні (зокрема у Львові, Ужгороді, Києві, Харкові, 

Одесі та ін.).  

Особистий внесок автора полягає у дослідженні українсько-польської 

співпраці, її впливу на сучасний український мистецький простір, що 

дозволило висвітлити низку подій, фактів, які до цього часу залишалися поза 

межами мистецтвознавчих досліджень. У процесі роботи систематизовано 

фактичний матеріал: введено в науковий обіг маловідомі персоналії та 

мистецькі події, що відбувалися в країнах Центрально-Східної Європи, в 

Україні та за участі українських мистців за кордоном від кінця ХХ ст. 

Зібрано архівні матеріали, які дали змогу простежити та проаналізувати 

особливості розвитку мистецьких процесів у середовищі українсько-

польської співпраці.  

Апробація результатів дисертаційної роботи здійснена в доповідях на 

наукових конференціях, семінарах, лекціях: 

1. Науково-теоретична конференція студентів ЛНАМ "Самоідентифікація 

у творчості: "Я", минуле і сучасність". Доповідь на тему: "Перформанс у 

контексті минулого і теперішнього". Львів, 20 квітня 2012 р. Усна доповідь. 

2. Міжнародна науково-практична конференція "Ерделівські читання". 

Доповідь на тему: "Перформанс як традиція минулого і сьогодення". 

Ужгород, 14—16 травня 2012 р. Усна доповідь. 

3. ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціум. 

Наука. Культура". Доповідь на тему: "Світовий розвиток комунікацій 

останнього століття". Севастополь, 24—26 січня 2013 р. Усна доповідь. 

4. Научно-практическая конференция, посвященная 1150-летию города 

Смоленска: "Культура. Искусство. Образование. Проблемы, перспективы 
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развития". Доповідь на тему: "Перформанс в 21 веке: основные проблемы 

образовательного процесса". Смоленськ (Росія), 8 лютого 2013 р. Усна 

доповідь. 

5. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу,  

аспірантів і здобувачів ЛНАМ: "Мистецтво та Епоха: культурно-історичний, 

ідейний та практичні аспекти". Доповідь на тему: "Cучасний стан мистецтва 

на прикладі молодої генерації мистців України та Польщі". Львів, 22 травня 

2013 р. Усна доповідь. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське сучасне 

мистецтво: пошук і продовження традицій попередніх століть". Доповідь на 

тему: "Проблема традиції в українській культурі". Харків, 31 жовтня 2013 р. 

Усна доповідь. 

7. VІ Міжнародна інтернет-конференція "Людина — Культура — 

Мистецтво — Творча особистість". Доповідь на тему: "Мистецтво 

перформансу в контексті ХХІ ст.". Луганськ, 5—6 лютого 2014 р. Усна 

доповідь. 

8. ХХV Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний 

потенціал української науки — ХХI ст.". Доповідь на тему: "Сучасне 

мистецтво як потенціал культурного розвитку в ХХІ столітті". Запоріжжя, 

3—7 березня 2014 р. Усна доповідь. 

9. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів ЛНАМ "Духовно-мобілізуюча функція мистецтва: 

історія і сучасні виклики". Доповідь на тему: "Простір Львова у мистецтві 

перформанс: особливості історії і сучасності". Львів, 15 травня 2014 р. Усна 

доповідь. 

10. Серія практичних занять у рамках семінару з перформансу з 

дітьми Торунської загальноосвітньої школи в рамках персональної виставки 

Я. Шумської "На землі". Торунь (Польща), 22 червня 2014 р. Усна доповідь. 

11. Міжнародна науково-практична конференція "Традиційна 

культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в 
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світовому цивілізаційному просторі". Доповідь на тему: "Погляд очевидця — 

проект Сrossart в галереї  Рrimus у Львові". Харків, 22—23 серпня 2014 р. 

Усна доповідь. 

12. Лекція "Основи перспективи, лінійна та обернена перспектива". 

Львівська національна академія мистецтв. Львів, 12, 19 жовтня 2014 р. 

Лектор. 

13. Лекція "Перформанс в Україні" на факультеті мистецтв для 

студентів першого та другого курсів в Університеті м. Чіанґ Май (Таїланд) у 

рамках Міжнародного фестивалю перформансу "Asiatopia", 11 листопада 

2014 р. Усна доповідь. 

14. Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция молодых учёных: "Реалии новой культуры 

открытого города". Доповідь на тему: "Современное искусство как средство 

коммуникации в городском пространстве Львова". Екатеринбург (Росія), 21 

листопада 2014 р. Усна доповідь. 

15. Серія практичних занять у рамках семінару з перформансу в 

Студії актуального мистецтва "САМ". Львів, 21 та 25 травня 2015 р. Усна 

доповідь. 

16. Серія практичних занять у рамках семінару з перформансу з 

дітьми Жовківської загальноосвітньої школи в Музеї "Жовківський замок", 

приуроченого до Всесвітнього дня дітей. Жовква, 1 червня 2015 р. Усна 

доповідь. 

17. Семінар з перформансу та інсталяції "Ми оточені простором" для 

дітей загальноосвітньої школи у районі Дольне Място, Ґданськ (Польща), 

22—28 квітня 2015 р. Усна доповідь. 

18. Науковий семінар "Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця 

ХХ — початку ХХІ століття: український і польський експерименти — 

творча співпраця та взаємовпливи". Львівська національна академія 

мистецтв. Львів, 19 травня 2015 р. Усна доповідь.  
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19. Лекція"Перформанс як форма сучасного мистецтва" у рамках 

крайового мистецько-вишкільного табору організації Пласт "Метаморфози" у 

Першій львівській медіатеці. Львів, 5 серпня 2015 р. Лектор. 

20. Міжнародна конференція "Значення перформансу" у рамках ІХ 

фестивалю "Коло часу". Доповідь на тему: "Мій досвід з перформансом". 

Торунь (Польща), 30 листопада 2015 р. (Konferencja "Znaczenia Performance" 

w ramach IX festiwalu "Koło czasu". "Moje doświadczenia z performance". 

Toruń, Polska. 30 listopada 2015). Усна доповідь. 

21. Науковий семінар "Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця 

ХХ — початку ХХІ століття: український і польський експерименти — 

творча співпраця та взаємовпливи". Львівська національна академія 

мистецтв. Львів, 23 грудня 2015 р. Усна доповідь.  

22. Лекція "Перформанс в Україні" на факультеті мистецтв для 

студентів Академії мистецтв у м. Тель-Авів (Ізраїль) в рамках Міжнародного 

фестивалю перформансу "ZAZ", 5 грудня 2016 р. Усна доповідь. 

23. Лекція "Мій досвід у сфері перформансу" на факультеті мистецтв 

для студентів відділу нових медіа Університету М. Коперніка у м. Торунь 

(Польщі) в рамках Міжнародного студентського пленеру "Giartino", 19 

травня 2017 р. Усна доповідь. 

Основні положення, теоретичні висновки та результати роботи висвітлені 

у 13-ти наукових одноосібних статтях, з яких 5 опубліковані в 

рекомендованих ДАК України наукових джерелах і 2 — у міжнародних: 

1. Шумська Я. Зв'язок минулого і сьогодення у мистецтві перформансу / 

Ярина Шумська // Вісник ЛНАМ. — № 23. — Львів, 2012. — С. 79—87. 

2. Шумська Я. Перформанс — мислення / Ярина Шумська // Вісник 

ХДАДМ. — Харків, 2012. — №5. — С. 102—104.  

3. Шумська Я. Перформанс як традиція минулого і сьогодення / Ярина 

Шумська // Народознавчі зошити. — Львів, 2013. — №1 (109). — С. 161—

166. 
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4. Шумська Я. Сучасне мистецтво молодих мистців України та Польщі / 

Ярина Шумська // Вісник ЛНАМ. — Львів, 2013. — № 24. — С. 134—146. 

5. Шумська Я. Міжнародні фестивалі перформансу: виникнення, 

співпраця та мистецький взаємообмін / Ярина Шумська // Вісник ХДАДМ. — 

Харків, 2015. — №8. — С. 116—119. 

6. Шумська Я. Світовий розвиток комунікацій останнього століття / 

Ярина Шумська // Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. 

["Соціум. Наука. Культура"], (24 — 26 січ. 2012 р.) / Інститут наук. 

прогнозування, Кримський інститут економіки та госп. права 

(Севастопольська філія), Поволзький інститут ім. П. А. Столипіна, кафедра 

політології і права Вінницького нац. техн. університету, Асоціація 

"Аналітикум", Укр. товариство російської культури "Русь", Міжнародне 

товариство прав людини, ТОВ "ТК Меганом". — К. : ТОВ "ТК Меганом", 

2013. — Ч. 3. — С. 9—11. 

7. Шумська Я. Сучасне мистецтво як потенціал культурного розвитку в 

ХХІ столітті / Ярина Шумська // Збірник статей учасників ХХV Міжнародної 

наук.-практ. конф. ["Інноваційний потенціал світової науки — ХХI 

століття"], (3 — 7 бер. 2014 р.) / Південноукраїнський гуманітарний альянс, 

Громадське об'єднання "Громадська дія". — Запоріжжя : ПГА, 2014. — Т. 1. 

— С. 23—24. 

8. Шумська Я. Погляд очевидця — проект Сrossart в галереї  Рrimus у 

Львові / Ярина Шумська // Матеріали наук.-практ. конф. ["Традиційна 

культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в 

світовому цивілізаційному просторі"], (Харків, 22 — 23 серп. 2014 р.) / 

Департамент культури і туризму Харківської ОДА, обласний організаційно-

методичний центр культури і мистецтва. — Х. : ФО-П Стеценко І. І., 2014. — 

С. 313—316. 

9. Shums'ka Y. Moje doświadczenia z performance / Yaryna Shums'ka // 

Katalog IX festiwalu "Koło czasu". —  Toruń, 2015. — S. 142—144. 



 
32 

10. Шумська Я. Український перформанс: коротко на марґінесах / 

Ярина Шумська // Український зріз. — Дрогобич : Коло, 2016. — С. 12—14 

(укр.). — С. 22—24 (pol.). — С. 32—34 (eng). 

11. Шумська Я. Школа ДНІВ: перформери у Львові / Ярина 

Шумська // Збруч. — Львів, 2016. — Режим доступу: 

http://zbruc.eu/node/56333 

12. Шумська Я. ГаліціяКульт: перформанси у Харкові / Ярина 

Шумська // Збруч. — Львів, 2016. — Режим доступу: 

http://zbruc.eu/node/58982 

13. Шумська Я.ZAZ — з івриту означає "рухатися" / Ярина Шумська 

// Збруч. — Львів, 2017. — Режим доступу: https://zbruc.eu/node/64483 

Структура дисертації. Дисертаційна робота (166 с. основного тексту) 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних 

джерел (248 позицій) та блоку ілюстрацій. Значний обсяг систематизованого 

матеріалу, характер наукової проблематики, постановка мети й завдань 

зумовили потребу наукових додатків: 

Додаток А Ілюстрації (195 іл.); 

Додаток Б Записи розмов, інтерв'ю з мистцями; 

Додаток В Список публікацій. Апробація результатів дисертації.  

http://zbruc.eu/node/58982
https://zbruc.eu/node/64483
https://zbruc.eu/node/64483
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Історіографічний огляд 

Використана в роботі література стосується мистецтва періоду 1970 — 

2010-х років: це монографії європейських, американських дослідників і 

практиків перформансу й інсталяції, періодичні друковані видання країн 

Центрально-Східної Європи: статті українських, польських, чеських, 

румунських, угорських критиків, мистецтвознавців, які пишуть про 

мистецьке середовище країн Центрально-Східної Європи, його прояви та 

специфіку.  

Перші публікації, що безпосередньо стосуються теми перформансу та 

інсталяції, — це видання західноєвропейських і американських 

мистецтвознавців. Ця література показує характер становлення мистецтва 

постмодернізму, охоплює акції, виставки, фестивалі, які пропонували 

новаторські ідеї, форми та засоби вираження. Серед опрацьованих матеріалів 

— двотомне видання "Art now" ("Мистецтво тепер"1) [160], у якому подається 

детальний огляд світового мистецтва ХХ ст. і початку ХХІ ст.; монографія Р. 

Ґолдберґ "Performance Art: From Futurism to the Present" ("Мистецтво 

перформансу: від футуризму до сьогодення") [159], що майже півстоліття 

утримує першість і є основою для дослідження та вивчення перформансу на 

світовому рівні; у книзі "Introducing postmodernism" ("Вступ до 

постмодернізму") [167] автори Р. Апіґнанесі, К. Ґарратт, З. Садар 

досліджують історію мистецтва, роблять аналіз сучасних світових 

мистецьких тенденцій; у виданні "Socialist spaces. Sites of everyday life in the 

Eastern bloc" ("Простір соціалізму. Місця щоденного життя Східного блоку") 

Д. Краулі та С. Рейд [234] висвітлене радянське мистецтво з позиції Заходу, 

що внесло новий аспект у дослідження творчості вітчизняних мистців; "Art in 

                                                
1 Автор усіх перекладів у тексті Ярина Шумська. 
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theory 1900 — 1990. An Anthology of Changing Ideas" ("Мистецтво в теорії 

1900 — 1990. Антологія мінливих ідей") Ч. Гарісона і П. Вуда [165] є 

своєрідною енциклопедією мистецтва Західної Європи та Америки за 

дев'яносто років; "Late modern: The Visual Arts since 1945" ("Пізній 

модернізм: візуальне мистецтво від 1945 року") Е. Люсі-Сміта [193] — 

дослідження, яке допомогло виявити явища та персоналії, що спричинилися 

до появи перформансу та інсталяції, відомі нам сьогодні. У книзі С. ЛеВітта 

"Paragraphs of Conceptual Art" ("Параграфи концептуального мистецтва") 

[190] представлені записи лекцій і роздуми мистців другої половини ХХ ст., 

таких як Дж. Кошут, Дж. Бойс, І. Кляйн, про ідеї та шляхи розвитку 

мистецтва в наступні десятиліття. "Conceptual art" ("Концептуальне 

мистецтво") У. Мейєр [198] через описи окремих акцій узагальнює та 

виокремлює явища, які відбувалися в Європі та Америці, охоплювали нові 

ідеї, художників, провокували нові рішення. П. Осборн у книзі "Conceptual 

art" ("Концептуальне мистецтво") [214] по-іншому висвітлює ці явища, 

більше орієнтуючись на цитати та погляди окремих мистців, а не мистецьких 

угрупувань, що дає можливість вужче дослідити різноманіття сфер 

перформансу та інсталяції. 

Вартим уваги з позиції перформансу та інсталяції розглядаємо рукопис Р. 

Барта "Camera lucida" [7], де він, досліджуючи фотографію, її сприйняття у 

різні століття, порівнює знімок з театром, вважаючи, що вони мають спільне 

походження. Ця праця зосереджує погляди автора на статику фотографії та її 

тривалість у часі, що діє як контраст для порівняння з динамічним 

перформансом і масштабною інсталяцією, у яких важливу роль відіграють 

місце і час, але в зовсім іншому вимірі. Автор надає читачеві цікаві 

пропозиції, котрі охоплюють широкі мистецькі та філософські масштаби: 

співвідношення реального і уявного, життя і смерті, рухомого і статичного та 

ін.  

Новатором, революціонером у сфері театру, чий вплив не оминув 

мистецьких напрямків і особливо перформансу, став автор монографії 
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"Театр, ритуал, перформанс" Є. Ґротовський [35], у якого простежуємо ідеї та 

переконання щодо дослідження театру та практики в ньому, стосунок до 

перформансу як нової форми в театрі. Критикуючи теорії А. Арто, Є. 

Ґротовський точкою відліку вважав людину і закликав спрямовувати всі дії 

саме довкола цього реального образу. Перформанс Є. Ґротовський трактує з 

погляду театру, не виділяючи це явище в самостійне, але пояснює його дуже 

доступно й глибоко: витоки перформансу шукає в ритуалі, що існує 

споконвічно, як момент великої спровокованої напруги, завдяки якій саме 

життя стає ритмом.  

Американський дослідник перформансу та його похідної, 

перформативності, М. Карльсон у монографії "Перформанс" [146] через 

дослідження різних явищ (танець, театр, первісні обряди, їх аналіз) 

опирається на ідеї А. Арто, підтримує діяльність і погляди М. Абрамович, і 

водночас порушує актуальні питання всеохопності перформансу: створює 

підґрунтя для подальшого розвитку ідей перформативності мистецтва і в 

мистецтві, де кожна епоха має свій характер і особливості, найкращим 

виявом якої є актуальність здійснюваної роботи. Мистецтво, згідно М. 

Карльсона, набуває зовсім іншого контексту, коли опиняється в новій 

ситуації: яскравим показником цього є простір музею чи галереї і простір 

поза ними.  

Важливими історіографічними матеріалами для дослідження та аналізу є 

польські друковані видання А. Кемпінської [172], Є. Людвінського [194], Л. 

Рондуди [228; 229], Я. Балдиґи [138], Ґ. Дзямського [154], В. Кажмєрчака 

[171], П. Пйотровського [221; 222], З. Варпеховського [244; 245], котрих стає 

щоразу більше, оскільки проводяться дослідження раніше підпільних акцій, 

рухів. Мистецтво в період 1970-х — 1980-х років у Польщі було замкненим і 

маловідомим у ширших колах, а від 1990-х років усе більше документів з 

приватних архівів з'являються у форматі книг-збірників, статей.  

У дослідженнях перформансу та інсталяції в Польщі вагомим джерелом є 

монографія польської дослідниці мистецтва А. Кемпінської "Nowa Sztuka: 
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sztuka polska w latach 1945 — 1978" ("Нове мистецтво: польське мистецтво у 

1945—1978 роках") [172], де не лише чітко відображена поступовість 

розвитку нових віянь і навіть течій у польському аванґардному мистецтві, 

подано вичерпний опис новаторської творчості мистців у 1960-х — 1970-х 

роках у Польщі, — а через аналіз авторка дала прогнози на майбутнє. 

Багатогранність мистецьких пошуків й інтелектуальне напруження того 

періоду спричинили появу експериментальних галерей, у яких мистці 

презентували нові ідеї, втілення, результати творчих пошуків. Галереї 

перетворювалися на лабораторії, де відбувалися мистецькі "винаходи", 

одночасно з виставками проводилися теоретичні дискусії, з'являлися важливі 

публікації.  

У монографії "Sztuka polska lat 70. Awangarda" ("Польське мистецтво 70-х 

років. аванґард") [229] мистецтвознавець Л. Рондуда систематизував 

матеріали польського мистецтва періоду 1970-х років, описав і проаналізував 

найяскравіші події та факти того часу, виокремив найважливіші, на його 

погляд, мистецькі виставки, акції, творчі групи та постаті (творчість А. 

Партума, Е. Партум, Є. Бреша, Я. Свідзінського, Я. Балдиґи, театру 

"Академія Руху" та ін.), що долучилися до становлення нової сторінки в 

історії мистецтва Польщі в другій половині ХХ ст.  

У монографії "Рodręcznik" ("Підручник") польський мистець З. 

Варпеховський аналізує явища, присутні у світовому та польському 

мистецтві як художні напрямки до 1990-х років. Автор ставить запитання 

щодо власної творчості, досліджує її, підсумовує, узагальнює власну позицію 

щодо різних мистецьких аспектів, таких як змістовність твору, мотивація 

мистця, художник і публіка, їхня взаємодія. Дає поради молодим мистцям 

наголошуючи на правдивості, котра повинна бути в мистецтві. 

У книзі "Performance" ("Перформанс") Я. Ваховського [242] 

спостерігаємо розвиток перформансу впродовж останніх трьох десятиліть, 

аналізи його проявів і досягнень у Польщі, яким чином світові впливи 

позначилися на мистецтві цієї країни. Фіксування різних заходів і акцій стало 
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вагомою базою для розуміння подальшого розвитку концептуальних течій у 

польському мистецтві постмодернізму, вказує на ті тенденції, котрі 

формують мистецтво сусідніх країн, у тому числі України.  

У монографії Є. Людвінського "Sztuka w epoce postartystycznej" 

("Мистецтво у епосі післямистецькій") [194] автор аналізує різні мистецькі 

прояви у ХХІ ст., їхній вплив на суспільство та зворотну реакцію, 

намагається через події та образи спрогнозувати настрої в мистецтві через 

кілька десятиліть. У своїх дослідженнях Є. Людвінський вважає окреслення 

сучасного мистецтва течіями, періодами, напрямками неможливим, бо кожен 

художник — це подія, і тільки його діяльність можна визначати як 

самодостатнє явище. Автор наголошує на парадоксальності сучасності, коли 

щораз більший універсалізм у мистецтві пов'язаний з більшою швидкістю 

передавання інформації, що зменшує, на його думку, можливість існування 

спільної мистецької мови. У цій монографії також досліджується проблема 

музеїв, галерей і їхньої актуальності в період постмодернізму.  

У книзі-ретроспективі про галерею "Foksal" ("Фоксаль") у Варшаві [247] 

О. Марух акцентує на основних подіях історії галереї, підсумовує напрямки її 

діяльності. У виданні проаналізовано впливи цього культурного осередку на 

мистецтво Польщі від 1970-х років і до сьогодні, оскільки це одна з 

небагатьох незалежних галерей, що й досі функціонує, хоча у зміненому 

форматі, і є важливим мистецьким центром  країни і зокрема Варшави. 

Збірником статей польських мистецтвознавців і мистців є щорічне 

видання Центру скульптури в Оронську "Sztuka instalacji" ("Мистецтво 

інсталяції"), у якому проводиться аналіз не тільки традиційної скульптури, а 

й інсталяції, також перформативних проявів як просторових форм, які часто 

взаємодіють зі скульптурою.Автори статей, досліджуючи скульптуру як 

суцільну форму, інсталяцію трактують як таку, що залучає до мистецької 

справи елементи з оточення, котрі доповнюють певне мистецьке послання, 

розповідь. У текстах професора Університету ім. А. Міцкевича у Познані Б. 

Фридричак [162], знаного польського мистця А. Клімчака [173] знаходимо 
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бачення польського мистецтва від 1960-х років, зокрема інсталяції, яку 

умовно можна поділити на ту, котра існує в галерейних просторах, у світі 

мистецтва, і ту, що виходить за межі інституцій, у щоденне життя. У статті Б. 

Фридричак інсталяція розглядається не тільки як окреслений спосіб 

презентації мистецької справи, але і як спосіб існування об'єктів. 

Порівнюючи з позицією М. Тарабули, що досліджує інсталяцію як гібрид 

мистецтва, який змішує засоби, якості, форми, предмети й теми. А. Клімчак 

звертається до історії появи інсталяції в Польщі, наголошуючи на пошуку 

нового простору для вираження, де предмети, зіставлені в нову цілісність, 

набирають нового значення, входять у просторові, часові й контекстуальні 

зв'язки між собою і з місцем, у якому заінстальовані.  

У виданні "Miękkie kody. Tendencje konceptualne w sztuce słowackiej. Soft 

codes. Conceptual Tendencies in Slovak Art" ("М'які коди. Концептуальні 

тенденції в словацькому мистецтві") [212] розвиток і особливості 

словацького мистецтва від 1960-х до 2013 р. висвітлені в тексті В. Бескіда, 

що охоплює різні періоди творчості словацьких мистців — від класиків 

концептуалізму до молодого покоління. У книзі "Transart Communication. 

Performance & Multimedia Art. Studio erté 1987 — 2007" ("Трансмистецький 

зв'язок. Перформанс і Мультимедіа Арт. Студія Ерте 1987 — 2007") [239] 

досліджені основні події та прояви мистецтва перформансу в дуже широкому 

розумінні цього явища: окрім візуальної складової, акцентується на музичних 

дійствах, що на зламі в період 1980-х — 1990-х років були важливим 

аспектом утвердження постмодернізму в словацькому культурному 

середовищі. 

Досліджуючи мистецькі ідеї 1970-х років у Росії, цікаві факти знаходимо 

в книзі А. Глезера "Искусство под бульдозером. Синяя книга" [24] 

("Мистецтво під бульдозером. Синя книга"), де викладений погляд очевидця, 

британського журналіста Д. Міні, у його статті про бульдозерні виставки. 

Абсурдність тогочасної ситуації, безліч заборон провокували нові відкриття 

у тих сферах, які не проявлялися за інших обставин: поява нових місць для 
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експозиції (квартирні виставки, експозиції у підвалах, використання 

нетрадиційних засобів і технік).  

Серед видань, що стосуються діяльності українських мистців, ключовим є 

дослідження Г. Вишеславського та О. Сидора-Гібелинди "Термінологія 

сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного 

візуального мистецтва України" [17]. Книга оформлена як словник, котрий 

досліджує і пояснює основні явища, мистецькі течії, події, факти, котрі 

стосуються перших постмодерністичних проявів в Україні. Тут знаходимо 

інформацію про творчість мистців у Києві (В. Цаголов, Ф. Тетянич, О. 

Філоненко), Львові (В. Кауфман, В. Бажай, Ю. Соколов, С. Якунін), 

Миколаєві (В. Бахтов), які зуміли поєднати традиційне мистецтво з ідеями 

концептуалізму, акціонізму, втілити його в нових формах власної творчості. 

У монографії львівського мистецтвознавця О. Голубця "Мистецтво ХХ 

століття: український шлях" [27] знаходимо важливу інформацію про історію 

перших аванґардних рухів у українському мистецтві, що стали передумовою 

для розвитку сучасних течій. Автор аналізує причини та результати 

мистецьких і еміграційних процесів, що утвердилися після встановлення 

радянської влади в Західній Україні. Мистецтвознавець висвітлює 

особливості "українського шляху" в мистецьких процесах ХХ ст., культурну 

прогалину, котра утворилася в розвитку української мистецької історії, яку й 

сьогодні можна заповнити лише поодинокими фактами. О. Голубець 

досліджує причини появи та процеси розвитку й адаптації постмодернізму в 

культурно-мистецькому середовищі України, для якого філософія Західного 

Світу в кінці ХХ ст. є явищем новим і недослідженим. 

У монографії О. Сидора-Гібелинди "Невідома Україна. Українці на 

Венеційській бієнале: сто років присутності" [92] автор висвітлює призабуті, 

маловідомі персоналії та події з моменту представлення українського 

мистецтва на італійській виставці. О. Сидор-Гібелинда аналізує надбання та 

результати ХХ ст. через призму сьогодення, їхній вплив на розвиток 

сучасного українського мистецтва. 
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У книзі О. Ріпко "У пошуках втраченого минулого" [87] знаходимо 

інформацію про мистецьке життя в Україні першої половини ХХ ст., зокрема 

творчість бойчукістів, чий потенціал пошуків нового і водночас традиційного 

став рушієм до мистецьких відкриттів. Авторка також наголошує на постаті 

українського філософа ХІХ ст. Г. Сковороди, надбання якого надихають 

сучасних мистців, є цінним матеріалом для дослідження і втілення його 

ідей у мистецтво. 

Щодо теми витоків мистецтва ХХ ст. безумовним є звернення до 

монографії львівського мистецтвознавця Я. Кравченка "Школа Михайла 

Бойчука. Тридцять сім імен" [69]. Це видання дозволило сформулювати 

новий погляд на історію українського мистецтва модернізму, який за 

півстоліття через глобальні тенденції в культурі, науці перетворився на 

абсолютно відмінне явище — постмодернізм. 

У виданні "Catalogue. Каталог. Contemporary Art of the Ukraine; L'Art 

Contemporain en Ukraine; Сучасне мистецтво України" [147], у вступній статті 

М. Моляр знаходимо інформацію про діяльність одеських мистців у 1960-х 

роках, про перші квартирні виставки, нонконформізм. 

Стаття Г. Вишеславського "Самоорганізація художнього життя у Львові 

кінця 1980-х — початку 1990-х рр." [16] наповнена фактажем і аналізом 

подій, що відбувалися у Львові за межами традиційних форм втілення. Це 

перші спроби переосмислення постмодернізму, перші виставки, фестивалі 

нового змісту, які організовували різні мистецькі групи Львова. У публікації 

"Новий конформізм" [15] досліджується явище "Нової Хвилі" у вітчизняному 

мистецтві, що стало знаковим у діяльності українських мистців. 

У статті З. Альфьорової в харківському віснику "Перформанс як візуальне 

мистецтво" [4] висвітлене мистецтво з позиції розвитку художньої 

візуальності останніх десятиліть. Через Венеційські бієнале 2003, 2005, 2007 

років простежуються певні теорії щодо подальших сподівань і можливостей 

у мистецькому світі. Авторка досліджує явища неусвідомлення вітчизняним 

мистецтвознавством вагомості візуального мистецтва останніх двох 
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десятиріч у загальному розвитку культури. Швидкоплинність нових форм та 

інтенсивність світового поступу стає умовою загальної складності вивчення 

візуального мистецтва. У публікації мова йде про те, що під впливом 

світових тенденцій відбувається своєрідне "перекодування" й українського 

мистецтва: від традиційного образотворчого мистецтва до візуального 

мистецтва, що змінює і доповнює наявні мистецькі норми та категорії. За 

основу для написання цієї статті використані перформанси Венеційських 

бієнале ХХІ ст., за допомогою яких аналізуються дослідження перформансу 

як елементу художньо-мистецьких проектів західного художнього процесу в 

добу постмодерну, коли акціонізм досяг свого піку.  

І. Чудовська-Кадиба у статті "Перформанс візуальних комунікативних 

практик у сучасному соціокультурному просторі" [115] розглядає 

перформанс у іншому сенсі, ніж перформанс-арт, про який йшлося раніше. 

Теорії побудови масових акцій, перформативності щоденності, використання 

їх у політиці — це ті контрастні елементи, що дозволяють сформувати ще 

інший погляд на ці мистецькі процеси.  

У статтях у періодичному виданні "Образотворче мистецтво" автори 

досліджують виставки, конкурси, фестивалі, які відбувалися впродовж 

останніх десяти років. У тексті публікації А. Гуренко "Мистецький процес 

крізь "скло" інсталяції" [33] розглядається проблематика сучасних ідей 

інсталяції, перформансу, їхніх можливостей втілення у сучасному 

українському мистецькому просторі. У публікаціях Г. Хорунжої "Володимир 

Топій — концептуальні пошуки мистця" [112], О. Соловйова "Від Харкова до 

Венеції (бесіда про Гнилицького)" [95], Г. Скляренко "Нова українська 

хвиля": мистецтво на зламі епох" проводиться аналіз виставок та фестивалів, 

творчості окремих мистців від 2006 р., що стосуються перформансу і 

інсталяції в Україні. Це дає змогу оцінити напрями розвитку вітчизняного 

сучасного мистецтва, його позиції на міжнародній сцені.  

Задля узагальнення основних понять наукового дослідження, ми 

звернулися до спеціальної енциклопедичної літератури "Образотворче 
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мистецтво: енциклопедичний ілюстрований словник-довідник" А. Пасічного 

[83], порівняли визначення, запропоновані в ній, з ідеями окремих мистців і 

теоретиків, дослідників перформансу та інсталяції — уже згадувані праці Р. 

Ґолдберґ, М. Карльсона, Я. Балдиґи, що дозволило зосередитися на найбільш 

виразному й чіткому визначенні досліджуваних явищ. 

 

1.2 Джерельна база дослідження 

Джерельну базу наукового дослідження становлять альбоми, каталоги, 

журнали, брошури виставок, у яких вміщений значний ілюстративний 

матеріал, котрий зберігається в літературі або як документація у приватних 

архівах мистців, галерей (галерея "АТ" у Познані та "Лабіринт" у Любліні). 

Індивідуальні авторські дослідження Я. Шумської виражені у формі інтерв'ю 

з українськими мистцями, що займаються чи раніше працювали, або мали 

певний зв'язок з художниками у сфері перформансу та інсталяції: В. Бажаєм 

[48], Л. Венедіктовою [51], В. Кауфманом [49], П. П. Ковачем [52], А. 

Сагайдаковським [47], Ю. Соколовим [56], С. Якуніним [54] та ін. Також у 

праці використані цитати з приватних розмов авторки з іноземними 

мистцями — Я. Балдиґою, Я. Хефецом, Д. Алітейносом. Важливим аспектом 

є практичний досвід авторки дисертації як учасниці понад півсотні 

українських і міжнародних фестивалів перформансу і виставок, де була 

представлена інсталяція. Додатковим матеріалом для дослідження стали 

інтернет-джерела, завдяки яким з'явилася можливість відслідковувати події, 

що відбувалися впродовж кількох останніх років, погляди різних авторів на 

сучасні прояви та явища в мистецтві. Використані джерела постають у 

форматі статей, аудіо- та відеозаписів, інтерв'ю, котрі дуже швидко 

перетворюються на архівний матеріал сучасного світу. Завдяки швидкому 

опрацюванню цієї інформації та її висвітленню для загалу, з'являється 

можливість багаторазово проаналізувати, порівняти різнобічні погляди на 

нещодавно посталі факти.  
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Інформація з каталогів і альбомів, приватних архівів мистців — цінний 

ілюстративний матеріал, авторські тексти, що відображають бачення мистців, 

їхні відповіді на запитання мистецького світу. Альбом-книгу "Гра в гру" В. 

Кауфмана [20] вважаємо багатотиражним мистецьким твором, — це одна з 

небагатьох публікацій, яка охоплює текстовий матеріал і фотографії 

перформансів і акцій, фестивалів і виставок за участі В. Кауфмана, які 

відбувалися впродовж 1980-х — 1990-х років переважно у Львові. Частина 

відео та фотоматеріалів творчості київського мистця Ф. Тетянича 

зберігається у приватному архіві О. Дірдовського, який приятелював з 

художником. У архіві люблінської галереї "Лабіринт" (Польща) зберігаються 

матеріали міжнародного фестивалю перформансу, що відбувався там 1992 

року, де учасниками були одесити. На жаль, більше інформації про них як 

перформерів не вдалося знайти, але навіть це є знаковим фактом залучення 

українських мистців до міжнародної спільноти перформансу.  

Каталог з виставки німецького мистця Ґ. Юккера [127] презентує картини, 

інсталяції та перформанси автора, виконані під час виставки в Москві. Тут не 

знайдемо багато тексту, але зображені світлини сучасні й зараз, тому можемо 

уявити, наскільки революційними та актуальними вони були понад тридцять 

років тому, у середині 1980-х років. 

Каталоги з фестивалів перформансу в Таїланді "Asiatopia. The international 

performance art festival 2014" [135] ("Азіатопія. Міжнародний фестиваль 

перформансу"), Японії "NIPAF'13. The 19th Nippon International Performance 

art festival. NIPAF Tokyo — NIPAF Osaka — NIPAF Nagano" [211] ("НІПАФ. 

Міжнародний фестиваль перформансу в Японії. НІПАФ Токіо — НІПАФ 

Осака — НІПАФ Наґано") та Ізраїлі "Performance art. Performance art 

platform" [217] ("Мистецтво перформансу. Платформа мистецтва 

перформансу") ілюструють події, які щороку відбуваються у мистецьких 

осередках цих країн, і від 2011 р. до них долучилися українські мистці. 

Названі видання є результатом щорічної діяльності у сфері сучасного 

мистецтва та наповнені фотодокументацією робіт учасників фестивалів. 
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Уже згадуване видання "Miękkie kody. Tendencje konceptualne w sztuce 

słowackiej. Soft codes. Conceptual Tendencies in Slovak Art" ("М'які коди. 

Концептуальні тенденції в словацькому мистецтві") [201], окрім текстового 

наповнення, представлене багатим ілюстративним матеріалом. Тут висвітлені 

роботи класиків концептуалізму Ю. Коллера, С. Філка, мистців 1990-х років 

— Б. Ондрейчка, Р. Ондака, молодого покоління — М. Кветана, Я. Васілка та 

ін.   

"Miejsca znaczone. Marked places" ("Позначені місця") [138] — каталог 

творчості польського мистця Я. Балдиґи, у якому є документальні світлини та 

тексти автора: презентує свої ідеї, пошуки відповідей на проблемні питання 

власної творчості, сучасного мистецтва та шляхи його розуміння, особливо 

таких напрямків як перформанс, інсталяція, об'єкт. Каталог "Позначені 

місця" через широке репрезентування діяльності Я. Балдиґи впродовж 

останніх чотирьох десятиліть дозволяє простежити творчий шлях мистця як 

незалежного самостійного автора й учасника театру "Академія Руху". 

Видання "MS, ABECADŁOMUZEUMSZTUKI" [207] та "Oczy szukają 

głowy do zamieszkania" [213] ("Очі шукають голови для проживання") — це 

репрезентаційні каталоги колекцій Музею мистецв у Лодзі, у якому 

зберігаються твори європейських класиків постмодернізму (Д. Бойса, М. 

Дюшан) і велика збірка польського мистецтва ХХ ст. Тут зібраний вартісний 

ілюстративний матеріал, що творить основу для аналізу польського 

мистецтва цього періоду. 

Альбом "Miejsca" [200] ("Місця") репрезентує роботи трьох лауреатів 

мистецької нагороди  ім. Казимира Малевича на виставці в галереї "Арсенал" 

у Білостоку (Польща) та в Національному художньому музеї в Києві. Така 

ініціатива співпраці підтримує нові ідеї творення діалогу між художніми 

середовищами цих двох країн. Наповнене багатим фотоматеріалом видання 

сприяє порівнянню діяльності авторів у міжнаціональному аспекті. 

Каталог "О. City" [212] ("Відкрите місто") є результатом однойменного 

фестивалю, що відбувся у Любліні 2014 р. за участі українських і польських 
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мистців. Тут є цінним ілюстративний матеріал експозиції на вулиці: це були 

інсталяції, що безпосередньо стосувалися історії, специфіки цього міста, 

відкривали його таємниці, звертали увагу на проблеми.  

Каталог угорського павільйону Венеційської бієнале 1988 р. "Ungheria. 

XLIII La Biennale di Venezia" [144] ("Угорщина. XLIII Венеційська бієнале") 

репрезентує творчість мистців, які у 1970-х — 1980-х відзначалися 

особливим підходом до мистецтва, новизною і провокацією щодо 

комуністичної влади.  

У виданні 1980 р. "Catalogue. Каталог. Contemporary Art of the Ukraine; 

L'Art Contemporain en Ukraine; Сучасне мистецтво України" [147] 

представлені фотоматеріали творів одеських нонконформістів з виставки 

живопису-малюнків-скульптури, що презентувалася 1979 року в Мюнхені, 

Парижі, Лондоні та Нью-Йорку. Деякі з цих світлин презентують абсолютно 

новий підхід до традиційних мистецьких форм (живопис, скульптура), що є 

важливим матеріалом у дослідженні витоків постмодерного мистецтва в 

Україні. 

У каталозі Міжнародного зимового фестивалю ленд-арту "Аплікація 

духу. Міфогенез" у Вінницькій області [62] опубліковані світлини творів 

сучасних авторів різних поколінь, що з'явилися у процесі роботи під час 

цього заходу. Їхня діяльність і співпраця втілені у мистецтві в природі, але 

цей фотоматеріал цінний з позиції дослідження інсталяції, адже часто 

творчість художників переплітається у різних жанрах, які можуть ставати 

продовженням одне одного, інспірацією для майбутніх творів.  

Каталоги львівського фестивалю перформансу "Дні мистецтва 

перформанс у Львові" [36; 37] та "Дні мистецтва перформанс у Львові 2008-

2014" [38] стали підсумком творчого життя у Львові впродовж семи років у 

сфері нових мистецьких явищ. Завдяки організації МО "Дзиґа" щороку в 

місті Лева відбувається масштабний захід за участі українських, польських, 

литовських, російських, німецьких, ірландських, шведських мистців, що 

активно впливає на розвиток мистецького середовища Львова і всієї України, 
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адже сьогодні це єдиний фестиваль такого напрямку. 

Видання "Український зріз" [105] стало підсумком візуальної частини 

однойменного українського мистецького проекту (виставки, концерти, 

одноденні акції, літературні та музичні вечори та ін.), який відбувся у 

Вроцлаві (Польща), що 2016 року був визнаний європейською столицею 

культури. У каталозі зібрано ілюстративний матеріал творів, які часто 

поставали у формі інсталяції, фотодокументацію 13 перформансів, що 

відбулися в рамках події.  

У альбомі "Частини тіла" [113] — в результаті однойменної виставки, яка 

відбулася 2016 р. у Львові у Палаці мистецтв, — знаходимо твори, втілені 

засобами переважно нових медіа (відео, відеоінсталяція, об'єкти, звук), 

десяти мистців, що представляють молоде покоління постмодерністського 

середовища Львова, Києва, Вінниці, Харкова та Одеси.  

Інтерв'ю з мистцями — це надзвичайно цінний матеріал, оскільки 

з'являється у науковому дослідженні цього періоду вперше. У розмовах 

авторки з українськими мистцями Львова, Києва та Ужгорода, зокрема, з В. 

Бажаєм [48], В. Кауфманом [49], Л. Венедіктовою [51], Ю. Соколовим [56], 

П. Ковачем [52], С. Якуніним [54], І. Шумським [50], порушуються ті 

питання історії, які досі лише поодиноко зафіксовані в документах або й 

відсутні. Проаналізовані спогади мистців і осіб дотичних до мистецького 

життя України, дають можливість заповнити прогалину 1975-1995 рр., що 

стосується мистецтва поза живописом, скульптурою, графікою. За 

допомогою цих інтерв'ю знаходимо перші ознаки мистецтва постмодернізму 

в Україні, відстежуємо події та результати розвитку явищ перформансу та 

інсталяції у вітчизняному середовищі через спогади українських, зокрема 

львівських, київських та ужгородських мистців, котрі поділилися своїми 

архівними матеріалами та спогадами. Ці матеріали збиралися впродовж 

кількох років: окремі зустрічі з мистцями відбувалися поетапно, що дало 

змогу деталізувати та поглибити досліджувану інформацію, інші — 

кількагодинна розмова.  
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Практичний досвід участі у фестивалях перформансу та виставках, де 

експонувалися інсталяції, став основою для збору ілюстративного матеріалу, 

що частково представлений у додатку "А" та "Переліку відеоілюстрацій" 

наукової роботи. Зібрані фотографії та відеозаписи авторка використала як 

базу для порівняння та аналізів у дослідженні. Проведення фестивалів і 

виставок в Україні та участь українських мистців у міжнародних виставках і 

фестивалях у Польщі, Чехії, Німеччині, Франції, Норвегії, Ізраїлі, Японії, 

Таїланді дали можливість проаналізувати сучасний характер, рівень 

українського перформансу та інсталяції на міжнародній арені, також 

діяльність іноземних перформерів, які застосовують широку різноманітність 

засобів, стилів, технік.  

Електронні джерела — періодичні видання, публікації та монографії, 

фотоілюстрації, що висвітлюють і досліджують творчість мистців 

постмодернізму, зачіпають актуальні питання сучасного мистецтва, 

охоплюючи переважно окремі події, що відбувалися впродовж останніх 

трьох десятиліть.  

У інтерв'ю О. Вишні з В. Кауфманом "Мусить відбутись синтез 

свідомості" [19], та його роздумах "Про мистецтво в Україні" [63] 

висвітлюються погляди щодо позиції сучасного художника у мистецтві. В. 

Кауфман аналізує взаємовпливи та зв'язки між мистецтвом і соціумом, 

висловлює власні спостереження, з яких робить висновок, що українське 

суспільство нарешті починає сприймати явища, присутні в мистецтві ХХІ 

століття.  

У статті Я. Балдиґи "Absence in the space of performance" ("Відсутність у 

просторі перформансу") [137] автор на прикладі власної творчості досліджує 

ті аспекти перформансу, які вважає ключовими для цього явища та для 

власної творчості. Серед загальних понять, таких як місце, час, простір, 

мистець наголошує на "критичному пункті", розташовуючи його у центрі 

творчості та досліджень. 
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Зі статті М. Мурина "Performance Art in Slovakia in the 90s (From Position 

of the Art-Form, throught its Reflection to the Co-Existence of Solitary Worlds)" 

("Перформанс-арт у Словаччині у 90-х (Від позиції арт-форми, через своє 

відображення до співіснування одиноких світів") [209] дізнаємося чимало 

фактів про знакові події мистецького життя Словаччини 1990-х років. Автор 

називає важливих для тогочасної історії мистців, характеризує особливості 

їхньої творчості, що дає змогу створити чітке уявлення про тодішню 

ситуацію, порівняти ці аспекти з українським середовищем. 

У сучасних текстах лекцій, інтерв'ю М. Абрамович, наприклад, "Тіло як 

перформанс" [1], легко помітити спорідненість її поглядів з пропонованими 

дослідницею творчості А. Арто, Е. Яппе: йдеться про мистецтво "тут і зараз", 

реальне та справжнє. Тут висвітлені її спогади про перші мистецькі спроби, 

творчий шлях мисткині, підсумком якого став документальний фільм 

"Марина Абрамович. Художник присутній" (США, 2012), де присутні записи 

розмов з перформеркою, фото- та відеодокументація з 1970-х років, коли М. 

Абрамович реалізовувала свої перші праці, відомі сьогодні як класика 

перформансу. 

Згадуваний документальний і художній фільм "Без назви" охоплюють 

авторський погляд на актуальні соціокультурні проблеми, що стосуються 

мистецтва сьогодення, тому розглядаємо їх як електронні джерела для 

аналізу мистецтва постмодернізму. 

 

1.3 Методика дослідження 

Основні аспекти наукової роботи системно опрацьовано за допомогою 

зібраних історіографічних матеріалів і джерельної бази. Аналіз джерел 

формування перформансу й інсталяції у світі посприяв створенню цілісного 

уявлення про ці явища глобально та на конкретних територіях Центрально-

Східної Європи, зокрема в Україні. Керуючись принципом об'єктивності, ми 

зосередилися на найважливіших фактах мистецької історії зібраного 

наукового матеріалу та виокремили знакові постаті, події, явища в 
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українському та польському мистецтві.  

Специфіка досліджуваного періоду та теми зумовила використання 

міждисциплінарного підходу. Він полягав у виокремленні історичної, 

психологічної, соціальної, ґендерної проблематики та опрацюванні завдань 

не лише з мистецької позиції.  

У процесі дослідження використано біографічний підхід для аналізу 

перформансу та інсталяції з позиції і очевидця, і мистця, автора творів. Такий 

досвід дозволив опрацювати та порівняти явища перформансу та інсталяції з 

теоретичного та практичного аспектів, розширити розуміння етапів появи, 

побудови та сфери існування цих творів, вивчити особливості та можливості 

співпраці українських і польських мистців, середовище їхніх творчих 

взаємовпливів, ідей, починань. 

Метод дедукції в роботі стосується діяльності мистців, що починали й 

розвивали перформанс й інсталяцію у США та Західній Європі. Таким чином 

встановлено, як їхня діяльність спричинилася до розвитку цих явищ у 

Центрально-Східній Європі, зокрема, в Україні, Польщі, Угорщині, Румунії, 

Словаччині.  

За допомогою методу індукції ми сформували теоретичні знання, 

засновані на практичній роботі: участь авторки у фестивалях перформансу, 

виставках, де з'являлися українські та польські мистці. Це дозволило 

визначити особливості становлення і розвитку досліджуваних явищ у 

діяльності та співпраці українських і польських мистців, від 90-х років ХХ 

ст., простежити як змінюється характер українського перформансу та 

інсталяції впродовж останніх двадцяти років, охарактеризувати взаємодію 

українсько-польських відносин і їхній розвиток. Використовуючи метод 

синтезу, у дослідженні вивчаються впливи, що ведуть до змін у сучасному 

мистецтві України. За допомогою методу узагальнення явище перформансу 

та інсталяції досліджуємо як взаємозалежні, коли одне може стати початком 

або завершенням іншого. Також цей метод застосовувався для об'єктивності 
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поділу досліджуваного матеріалу за категоріями тематики робіт і засобів 

вираження.  

Психологічний підхід застосовано в процесі дослідження спогадів 

мистців, що з'являлися під час розмов з художниками, вражень мистців і 

глядачів від побачених творів чи участі в них, сприйняття публікою та 

авторами праць мистецтва постмодернізму; соціологічний — дав можливість 

спілкуватися, працювати та співпрацювати із сучасними мистцями, 

учасниками мистецьких подій і їхніми глядачами, а також пересічними 

очевидцями шляхом інтерв'ю, своєрідного опитування, створення спільних 

праць; філософський підхід застосовано, аналізуючи актуальність і 

доцільність, значущість і потрібність перформансу та інсталяції в різні 

періоди, які мистці на території України прожили за останні п'ятдесят років; 

історичний аспект полягає в аналізі політичних ситуацій в Україні, Європі 

впродовж другої половини ХХ ст., їхнього впливу на прояви та розвиток 

нових явищ у мистецтві; ґендерний аспект застосований для акцентування на 

особливості діяльності мистців різної статі та сприйняття цих праць 

аудиторією.  

Метод спостереження ґрунтувався на дослідженні діяльності художників 

сучасності та допоміг визначити, проаналізувати й узагальнити їхні 

характерні ознаки: спільність і відмінність тематики, використаних засобів, 

ідей, умов роботи. 

З метою визначення інформативного потенціалу документальної бази 

дослідження використано джерелознавчі методи — класифікації та критики 

джерел. Це дало можливість об'єктивно розглянути контекст сучасної 

мистецтвознавчої літератури, проаналізувати її, виявити актуальні напрямки 

світових і місцевих досліджень, їхні відмінні та спільні ознаки. 

За допомогою історичного методу досліджено характер поширення 

перформансу та інсталяції за останні п'ятдесят років у країнах Центрально-

Східної Європи, простежено їхні витоки в Україні та Польщі. Реконструкція 

досліджуваного періоду здійснювалася за допомогою ретроспективного та 
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проблемно-хронологічного методів. У зв'язку із цим ми використовували не 

лише публікації, а й розмови-інтерв'ю з мистцями, що стало цінним 

матеріалом для виокремлення знакових подій у історії сучасного 

українського мистецтва, яке охоплює жанр перформансу та інсталяції.  

За допомогою компаративного методу проведено порівняльний аналіз 

мистецьких процесів, що відбувалися у країнах Центрально-Східної Європи в 

період 1970-х — 1990-х років, проявів співпраці мистців України та Польщі 

від кінця ХХ ст., характеру проведення виставок і фестивалів сучасного 

мистецтва в цих країнах. Комплексний аналіз літератури та джерельної бази 

дослідження проводився з використанням порівняльно-історичного аналізу. 

Це дало змогу встановити зв'язки проблематики, методів, концепцій 

перформансу й інсталяції, увиразнити новаційний характер досліджень по 

цієї теми. Порівняння аналізованих явищ проводилися не лише в синхронії, 

але й у діахронії. Тож ті події, що відбувалися у мистецтві Західної Європи, з 

невеликим запізненням з'являлися у Польщі, але зі значно більшим — в 

УРСР і згодом Україні. Використовуючи метод аналогій, також зіставлено 

тенденції сучасного мистецтва в Україні та Польщі, знакові елементи 

перформансу та інсталяції, їхній вплив на мистецтво різних частин світу, на 

місцевих мистців, сприйняття чи несприйняття мистецтва постмодернізму 

глядачами. 

За допомогою історико-типологічного порівняння було досліджено 

конкретні події, що повпливали на формування нових рухів і явищ у 

світовому мистецтві. Виокремивши основні події в діяльності мистців 

Західного світу, Центрально-Східної Європи, ми типологізували якісні зміни, 

що характеризують мистецтво постмодернізму, зосереджуючись на 

перформансі та інсталяції в Україні. За допомогою історико-генетичного 

порівняння вивчено новітні явища в українському мистецтві кінця ХХ ст., 

етапи їхнього розвитку та формування, причини появи, встановлено 

відсутність історичної послідовності, у результаті чого становлення 

постмодерністських напрямів, тем у сучасному українському мистецтві 
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відбувається лише на початку 1990-х років. Також використано метод 

аналогії: у процесі дослідження явищ і подій, що відбувалися у Центрально-

Східній Європі в період 1960-х — 1980-х років, знаходимо низку тотожних 

ситуацій у сусідніх країнах. Також цей метод актуальний у третьому розділі. 

Він дозволяє простежити зміни, що відбуваються в мистецтві України, 

підтвердити, що одним з факторів впливу є мистецтво художників Польщі, 

яке має характерні ознаки, але на теренах України трансформується у нові, 

оригінальні пропозиції перформансу й інсталяції. 

У роботі застосовано метод структурно-семіотичного аналізу, 

досліджуючи лінгвістичні та знакові системи у творчості таких мистців як Л. 

Дурчек, Ю. Коллер (Словаччина), С. Дрождж, Ґ. Божек (Польща), Н. Гончар, 

Я. Футимський (Україна), що сприяло виділенню тематичної класифікації в 

науковій роботі. 

Герменевтичний метод застосований у процесі аналізу авторських 

інтерпретацій перформансів та інсталяцій мистцями та варіантів трактування 

цих творів глядачами, що стало важливим аспектом для формування окремих 

підрозділів дослідження (2.1, 3.3). За допомогою цього методу виокремлено 

психологічний підхід до постмодернізму як світоглядно-мистецького 

напрямку, де особливе місце належить сфері взаємодії мистця і глядача, що 

знаходимо в методиці Є. Людвінського, М. Карльсона, Я. Балдиґи, 

постулатах і практиці учасників руху "Флуксус" та ін. Також досліджено 

соціологічний аспект сучасного мистця і мистецтва в суспільстві: характер 

взаємодії художника з різними професійними сферами, презентації 

мистецьких творів у громадських місцях за межами музейного та 

галерейного простору. 

Описовий метод використовуємо в процесі дослідження окремих творів 

мистців, напрямків їхньої тематичної діяльності. У третьому розділі за 

допомогою цього методу автор висвітлює характер основних подій і 

фестивалів, які відбувалися в Україні та за кордоном, їхні особливості, шляхи 

співпраці мистців у майбутньому. 
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Досліджуючи іконологію сучасного мистецтва, висвітлено схильність 

мистців кінця ХХ — початку ХХІ ст. до пошуків нових засобів вираження 

для втілення символів сучасної філософії та естетики, що переважно 

проявляються у використанні новітніх технологій, оновленні давніх ідей і 

практик. 

Іконографічний метод проявляється у роботі в результаті дослідження 

умовності зображення, збереження, деформації канонічних образів у 

сучасному мистецтві, у втіленні знакових християнських, буддійських 

традицій у мистецьких творах, що переноситься на нові сфери застосування в 

діяльності художників країн Центрально-Східної Європи. Ідеї античного 

мистецтва, епохи Відродження, Просвітництва, бароко по-новому 

сприймають, трактують і розвивають мистці в ХХІ столітті. 

Метод формального аналізу застосовується у третьому розділі для 

виокремлення змісту (тематичних позицій, засобів) і структури (час, місце, 

тіло, процес, досвід і т.д.) перформансу й інсталяції, що впливають на їхні 

характерні ознаки побудови та втілення. Також завдяки цьому методу чітко 

оформилися та структурувалися напрямки українсько-польської співпраці. 

Метод ідеалізації використаний у роботі, щоби встановити певні межі для 

сучасного мистецтва й поділити його на категорії, котрі згодом, у рамках 

практичних і теоретичних лекцій про перформанс та інсталяцію, можуть 

застосовуватися як "умовна класифікація" тематики досліджуваного 

матеріалу.  

 

Висновки до розділу 1 

У історіографії наукової роботи зосереджені матеріали, що досліджують 

витоки перформансу та інсталяції у світовому масштабі.Найбільш вагомими 

є праці зарубіжних авторів, американських, західноєвропейських і польських. 

До спроб об'єктивного висвітлення історії  зараховуємо видані в 1964 — 

2010-х роках монографії Е. Яппе (1964), С. ЛеВітта (1967), Р. Ґолдберґ (2005, 

перша публікація у 1976), А. Кемпінської (1981), Е. Лякло та Ш. Муфе 
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(1985), К. Гарісона і П. Вуда (1992), Ґ. Дзямського (1996), також праці Р. 

Аппіґнанесі (2005), М. Карльсона (2007), Л. Рондуди (2009), Є. Людвінського 

(2010). Деякі з цих видань зачіпають питання мистецтва в СРСР, до складу 

якого входила Україна (на жаль, про Україну тут ніхто прямо не згадує, тому 

потрібно вираховувати, вишукувати мистців-українців зі світової історії 

мистецтва п'ятдесятирічного періоду). Сучасні польські мистецтвознавці 

впродовж останнього десятиліття активно працюють над матеріалами 1960-х 

— 2000-х років, у такий спосіб формують потужну теоретичну основу 

польського мистецтва, акцентуючи увагу на його логічному розвитку в 

історії. Відповідно, заповнюються прогалини раніше забороненою чи 

маловідомою інформацією, що зближує лінії мистецького поступу в 

Центрально-Східній Європі.  

Історіографію наукової праці також розширили періодичні видання 1970-

х — 1980-х років: журнали "Sztuka", "Projekt", "Arta", "Muveszet", через які в 

УРСР потрапляла інформація про мистецтво Заходу, що ставала 

каталізатором у творчості місцевих мистців, сприяла зближенню їх з 

мистецтвом по той бік кордону. Ці матеріали ілюструють дисертаційну 

роботу низкою цікавих історичних відомостей, візуальним матеріалом, 

допомагають зробити теоретичне узагальнення за темою. Серед 

опублікованих творів знаходимо фотографії інсталяцій, альтернативних 

танцювальних спектаклів, ленд-арту, перформансів, цікаві ідеї в галузі 

текстилю, котрі з позиції сьогодення можемо вважати інсталяціями, і тепер 

спостерігаємо повернення до тогочасних ідей і новацій, враховуючи 

поширення соціального мистецтва та екотенденцій. У тих журналах 

друкувалися інтерв'ю з рушіями концептуалізму, Дж. Кошутом, Дж. Бойсом, 

фото з андеґраундних і квартирних виставок у Польщі, Угорщині, Румунії, 

Словаччині. 

З настанням незалежності у нашій державі розпочалося ґрунтовне 

дослідження новаторських процесів в українському мистецтві, що 

проявилося у низці монографій О. Голубця, Г. Вишеславського, О. Сидора-
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Гібелинди та ін. Ця література завдяки виокремленню конкретних подій і 

персоналій дозволила скласти цілісне уявлення про нові явища та напрямки в 

мистецтві України в період 1970-х — 2000-х років, їхні особливості, 

проблеми, якості. З відновленням незалежності України зацікавлення 

правдивою історією мистецтва 1970-х — 1990-х років суттєво зросло. 

Скасування ідеологічних обмежень сприяло появі та вільному доступу до 

важливої інформації в державних і приватних архівах, вільному спілкуванню 

з мистцями, можливості аналізу та публікації досі заборонених матеріалів.  

Статті З. Алфьорової, М. Варич, Г. Вишеславського, Р. Ганкевича, О. 

Голубця, Г. Хорунжої та ін., використані у дослідженні, стосуються 

переважно нещодавніх перформансів та інсталяцій в Україні. У цих 

публікаціях фіксується характер конкретних подій, що дає можливість 

оцінити й порівняти значущість, специфіку діяльності мистців і їхніх проявів 

у мистецтві постмодернізму.  

Використана в науковій роботі джерельна база дослідження представлена 

архівними матеріалами авторки (інтерв'ю з художниками), альбомами, 

каталогами, які є потужною основою для ілюстративного матеріалу і 

дозволяють проаналізувати події, що відбулися в кінці ХХ ст., відтворити 

динаміку діяльності окремих мистців і мистецьких угруповань. Кризові 

явища 1970-х — 1990-х років, що мали місце в Україні, зокрема у Львові, 

висвітлені в літературі дуже скупо, тому важливими є спогади про ситуацію 

на місцях — інтерв'ю, зустрічі та бесіди з українськими мистцями В. 

Кауфманом, В. Бажаєм, А. Сагайдаковським, Ю. Соколовим, П. Старухом. 

Розмови з іноземними мистцями Я. Хефецом, Д. Алітейносом, Я. Балдиґою, 

З. Варпеховським, П. Квєком розширюють можливості огляду польського та 

світового мистецтва останньої третини ХХ ст., сприяють аналізу та 

прогнозам щодо розвитку мистецтва в майбутньому. Але з огляду на 

контроверсійність і суб'єктивний характер мемуаристики (присвоєння 

окремих подій і невідповідність часових проміжків), при її використанні 
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застосовано критичний підхід, порівняльний аналіз, зіставлення з 

документальним матеріалом. 

Розглянуто також матеріали з архівних збірок Польщі. Унаслідок роботи 

автора з документами та фотоматеріалами, що стосуються виставок 

інсталяції та фестивалів перформансу, в галереї "Лабіринт" у Любліні та 

галереї "АТ" у Познані,  виявлено низку маловідомих документів, які 

вказують на співпрацю з українськими мистцями в цій сфері від кінця 1980-х 

років.  

Ще одним пунктом дослідження стали інтернет-джерела, що 

характеризуються швидкою реакцією на події сучасності. Ці видання 

публікують інтерв'ю з мистцями (з М. Абрамович, В. Кауфманом, Ф. 

Тетяничем та іншими), досліджують відносини глядача й перформансу, 

глядача й інсталяції, взаємозв'язки суспільства та сучасного мистецтва, також 

дають можливість охопити ті процеси, що відбуваються у сьогоденному світі. 

Цінним аспектом роботи став практичний досвід авторки праці, адже 

обмін інформацією "наживо" — це завжди можливість поділитися своїм і 

набратися нового творчого досвіду. Фестивалі, які відбуваються в Україні й 

за участі українських авторів за кордоном, — безперечна умова культурного 

поступу та відкривання українського мистецтва для світу. Особливий вплив 

на цю діяльність мають активні двобічні стосунки України та Польщі. 

Завдяки цій співпраці пришвидшується введення українського мистецтва у, 

як мінімум, європейську сферу сучасного мистецтва: акції, виставки та події 

за участі українських авторів, що відбуваються у Польщі, де учасниками є 

представники переважно з Європи, а нерідко й з більш віддалених частин 

світу, сприяє поширенню візуального мистецтва, перформансу та інсталяції в 

Україні. 

Історіографічний огляд засвідчив брак великого за обсягом наукового 

доробку вітчизняних мистців у ділянці перформансу та інсталяції, тобто 

монографій, авторських досліджень. Аналіз літератури довів відсутність 

неупередженої оцінки цих явищ у фундаментальних українських виданнях, 
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чого не можна констатувати на інтернаціональних площинах. Досі перебуває 

поза увагою дослідників процес формування сучасної мистецтвознавчої 

критики, який відображають пізніші події, ніж перша третина ХХ ст. Але 

присвячені перформансу та інсталяції публікації, щоразу з більшою 

впевненістю зачіпають питання мистецтва сьогодення, розкривають його, 

доводять необхідність у комплексному дослідженні задля заповнення ніш в 

українському мистецтвознавстві другої половини ХХ ст., які довгий час 

пустували. Це спонукає на новому рівні приступити до теоретичного 

усвідомлення цих явищ, до визначення їхньої ролі в загальному процесі 

українського сучасного мистецтва, активізує робити глибші, масштабніші 

дослідження, результатом яких стануть численні монографії,  — відповідно 

з'являться посібники для вивчення справді сучасної історії мистецтва, що є 

актуальним питанням сьогодні, яке потребує вирішення і є предметом 

дослідження.  

У процесі роботи з історіографічними матеріалами та джерельною базою 

дослідження ми застосували порівняльно-історичний аналіз, а також методи 

класифікації та критики джерел, міждисциплінарні методи (метод індукції та 

дедукції, психологічний, соціологічний та ґендерний підходи, біографічний, 

історичний та історико-типологічний методи, метод спостереження та ін.), а 

також методи мистецтвознавчого аналізу (описовий, іконографічний, 

іконологічний, метод формального аналізу, герменевтики, семіотики), що 

дало підстави для виокремлення результатів, які в майбутньому можуть стати 

основою для практичної діяльності у вищих навчальних закладах.  
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РОЗДІЛ 2 ІНСТАЛЯЦІЯ ТА ПЕРФОРМАНС ЯК РУШІЙ РОЗВИТКУ ТА 

ЗМІН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ПЕРІОДУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

2.1 Становлення перформансу й інсталяції в європейському мистецтві 

другої половини ХХ ст. 

Перформанс та інсталяція — дві самостійні виразні форми мистецтва, які 

часто перебувають у взаємодії, на межі одне одного, таким чином 

перформанс стає передосновою чи наслідком інсталяції та навпаки, об'єкти, 

що використовуються в інсталяції мають певну історію, котра може стати 

основою для творення нового живого процесу. Тому ці два явища варто 

розглядати в єдності, не ставлячи чітких рамок між ними. 

Американська дослідниця перформансу Р. Ґолдберґ порушувала 

проблематику, яка постає при намаганні  визначити, що ж таке перформанс, 

оскільки історики не пробують "приписати" цей рух до чогось більшого, ніж 

"мистецтво, наживо виконане художниками" [159, с. 9]. За словами авторки: 

"Історія мистецтва перформанс — це розповідь про дозволене відкрите 

середовище з нескінченними змінними, коли художники, нетерплячі до 

обмежень усталених художніх форм, вирішили показати своє мистецтво 

публіці, і саме з цієї причини перформанс анархічний" [159, с. 24].  

Перформанс можна накладати на будь-які види дисциплін і медіа — це 

комбінації таких галузей як архітектура, драма, театр, музика, танець, 

живопис, відео, література. Мистець є тим, хто визначає, якими будуть межі 

його перформативних жанрів через дуже природний процес його проекту й 

манеру, яку він вибирає для виконання. Перформанс не відрізняється від 

стильових напрямків загальної історії мистецтва, але він змінив її форму та 

напрям за попередні п'ятдесят років. Прийшов час, коли його вплив певним 

чином розуміється, що влучно підсумувала Р. Ґолдберґ: "Упродовж історії 

мистецтва, перформанс (тобто футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, ранній 

Роушенберґ або Віто Аккончі) був відправною точкою для окремих 

найрадикальніших ідей, які змінили шлях. Як наслідок, ми — художники та 
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публіка — думаємо про мистецтво..." [159, с. 13]. У цьому явищі 

акумулюється чимало особистого, а будь-яке книжкове поняття намагається 

це узагальнити, відсіяти, що породжує неточності. Досі жодне визначення не 

підкреслює психологічну напругу, переживання автора щоразу перед 

показом. Енциклопедичні визначення не враховують цих питань, тому існує 

безліч зауважень до них. Але задля конкретики зупинимося на поданому в 

словнику визначенні, згідно з яким "перформанс" (англ.: вистава, дія) — 

форма сучасного мистецтва, один з різновидів акціонізму, що входить у 

концептуалізм 1960-х — 1970-х років, представники якого спеціалізуються 

на відображенні переживань, стану свідомості, соціально-психологічному 

явищі, що виникають у процесі людського спілкування; коротка вистава, що 

виконується одним або кількома учасниками перед відвідувачами художньої 

галереї чи музею. Засобом і матеріалом творчості перформансу слугує тіло, 

зовнішній вигляд, жести, поведінка мистця, який бере на себе роль актора" 

[83, с. 350].  

Щодо інсталяції, то відповідно до енциклопедичного тлумачення, це — 

художня техніка, яка використовує тривимірні об'єкти, призначені для зміни 

сприйняття простору людиною. З'явившись як певне заперечення 

традиційних практик (живопису, скульптури), у інсталяції органічно 

поєдналися нові матеріали, технології, впроваджено "інший спосіб роботи з 

простором і часом" [33, с. 50]. Глядач через зміну контексту, поєднання 

запропонованих предметів не лише сприймає готовий твір, а має змогу ввійти 

в нього, стати його частиною, доповнити, знайти власне запропоноване 

автором нове значення створеної ситуації, як пише Д. Чая: "Справжній 

живий символ завжди згущенням значень відсилає в простір нічим не 

обмеженого семіозису" [114, с. 58]. Таким чином постає спорідненість 

інсталяції з енвайронмент (дією у середовищі), що змушує глядача увійти у 

створене для нього середовище, котре постійно змінюється.  

Мистецтво, завдяки поступу, набирає інших форм і обрисів, 

удосконалюється. Недарма В. В. Кандинський писав: "Еволюція відбувається 
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зі швидкістю, що здатна привести у відчай" [58, с. 252]. Виражаючи 

мистецтво по-новому, первинна ідея не змінюється, нове постає як добре 

забуте старе чи навіть як те, що ніколи не забувалося, жило поряд, тільки не 

вважалося тим, чим є зараз, у цьому випадку — мистецтвом, через інші 

вподобання та ідеали епох. Кожен день будь-якої людини наповнений 

несподіваними або рутинними процесами: якщо раніше вони виявлялись у 

мистецьких надтрасформаціях, завуальовувалися в певний міф, стиль, мову 

вираження, то сучасний художник вловлює їх, збагачується, але не ховається 

від реальності, навпаки, через близькі кожному ситуації вводить глядача у 

світ мистецтва, яке ніколи не було відірваним від життя (іл. 2.1.1). Життя за 

Г. Сковородою — "це пошук глибокого у простоті, шлях до самопізнання", а 

часто це є основою творчості сучасних мистців. Український філософ жив 

мандруючи, а сучасні мистці захоплюються перформансами-подорожами. 

Давньогрецький філософ Діоген жив у бочці роками: це був епатаж, виклик, 

недбальство, але дивлячись на це через призму теперішнього — акцентував 

увагу на самопізнанні, внутрішньому світі людини простими, близькими 

кожному засобами. Діоген намагався діяти відповідно до законів природи, 

відмовився від узвичаєних людьми форм існування: житла, посуду, одягу 

(пробував їсти сиру їжу), а такий принцип простежуємо у творах епохи 

постмодернізму, коли сучасність захоплюється кількаденним життям мистців 

у музеях, під склом, на деревах, що близьке до життя, але через 

сконцентрованість і ситуативність для кожного будує можливість побачити 

власне оточення, зосередитись на собі.  

У інсталяції первинне місце має простір, який характеризують у різний 

спосіб: реальний, вибраний, доданий. Інсталяція є просторовим об'єктом, що 

творить простір — це означає не тільки організацію, але й відкривання нових 

вимірів. Польська дослідниця мистецтва Б. Фридричак пише: "Це цілісний 

процес переміщення і відкривання нових якостей і вартостей: тематизування 

простору" [162, с. 37]. Останнім часом усе більше це мистецтво переноситься 

у публічний простір, виходячи за межі галерей і музеїв у готелі, школи, на 
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вулиці, які не можуть сприйматись як чистий простір, не "замулений" 

жодним додатковим змістом. Як підсумовує Б. Фридричак: "Місце — це 

перш за все простір, котрий живе своїм змістом і значеннями. Через місце 

можливе й прочитання контексту. Отож воно стає сферою критичного 

втручання, процесом, що провокує граничне налаштування глядача"  [162, с. 

41]. Це означає, що тепер ми досліджуємо не лише відносини між твором і 

глядачем, але між твором, глядачем і місцем, адже змінюється наше місце у 

світі, а особливо — місце експонування мистецтва, яке називається сучасним. 

Діям, що становлять основу перформансу та інсталяції, завжди належало 

важливе місце в культурі. Релігійні свята та побутові ритуали 

супроводжувалися певною специфікою, і первинний зв'язок перформансу із 

цими формами культури є очевидним. Потрапляючи в чітко організований 

простір, беручи участь у ритуальних діях, людина "згадувала" і переживала 

колективний досвід орієнтації в зовнішньому та внутрішньому світі. У 

просторі перформансу — той самий процес, перебування на межі. Робота 

змінного характеру, наповнена динамікою або медитативний спокій — це 

узагальнення та наближення до глядача, який не тільки споглядає, але й 

пропускає через себе всю ситуацію. Перформанс зорієнтований насамперед 

на візуальний, а не вербальний спосіб сприйняття, котрий згодом переходить 

у сферу чуттєвості та логіки.  

У слова часто вкладаємо особливий зміст: це присяга (подружжя, у 

війську), можливість діяти на підсвідомість за допомогою слів і 

виліковуватись (теорія медика Л. Хей), ритуальні молитви, проповіді, 

заклинання і т.д. Слова, використані в перформансі чи інсталяції, 

виділяються з-поміж упорядкованого потоку, концентруючи увагу на 

найвагомішому відповідно до задуму автора, що спостерігаємо, наприклад, у 

творчості перформерів Н. Франджіоне, Е. Зажицької, А. Кахідзе. Наприклад, 

британський мистець Т. Вонна-Мішель змішує розповідь, дії, інсталяцію. 

Італієць Н. Франджіоне поєднує у своїх перформансах поезію, музику, відео, 

голос, творить неймовірну атмосферу єдності з твором і з автором: 
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починаючи з бідненької англійської, завершує емоційною італійською, а всі 

все розуміють (іл. 2.1.2).  

Французький мистець А. Арто, засновник нової концепції театру на 

початку ХХ ст., вважав сцену явищем фізичним, певним справжнім місцем, 

яке треба заповнити, щоби воно мало конкретну мову, яка, незалежно від 

слова, повинна задовольняти найперші почуття. Мистець обурювався: "Як це 

можливо, що в театрі (принаймні, який ми знаємо в Європі, або, швидше, на 

Заході) усе, що властиво театральне, а очевидно все, що не обмежується у 

висловлюванні, або, якщо хочете, все, що не закривається в діалозі ... 

залишилося на задньому плані?" [169, с. 4]. Він жив і працював у той час, 

коли сюрреалізм був найбільш інноваційною силою в культурі, проте його 

бачення тісно споріднене з експресіонізмом, який часто не береться до уваги, 

оскільки у Франції цей рух не був активним. Прагнучи більшої чуттєвості, 

відповідно, більшої достовірності на сцені, А. Арто ніколи не виходив за 

рамки театру, але своїми ідеями посприяв розвитку позатеатральних діянь. А. 

Арто був не в змозі передбачити, що одного разу з'явиться таке явище, як 

перформанс, але завдяки його дослідженням сьогодні сформульована 

фундаментальна відмінність між мистецтвом перформансу й театром: "В 

театрі грається роль... існує третя сторона — автор і режисер, вигаданими є 

люди, місце і час … трапляються досить часті стрибки в минуле або 

майбутнє. У перформансі немає жодної ролі: людина  постає самою собою, її 

дії — вияв її внутрішнього світу. Місце акції не повинне передавати якогось 

іншого, воно є ... реальним місцем дії" [169, с. 3]. 

П. Пікассо в одній з розмов зі своєю дружиною Ф. Жільо сказав, що "весь 

світ має ті самі ілюзії" [158, с. 41], але завдяки їм відбувається розвиток і 

знаходяться нові вирішення старих проблем. Через прості ситуації можемо 

зробити висновки щодо ходу мистецтва й життя загалом: наприклад, на одній 

із зустрічей А. Матіс, звернувшись до П. Пікассо, сказав: "От бачите, дуже 

важко зрозуміти наступне покоління. Мало-помалу, ми створюємо не лише 

твір, але й естетичну доктрину, яка його визначає. Ми встановлюємо її власні 
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цінності, закодовуємо їх, принаймні у певному вимірі, як абсолют" [158, с. 

252], — а це нагадує ситуацію, що склалася з творчістю французького мистця 

М. Дюшана, ім'я якого увійшло в енциклопедії та мистецьку естетику 

постмодернізму.  

Передумовою перформансу та інсталяції стали концептуальні твори, у 

тому числі й дадаїстичний знаменитий "Фонтан" (1917) М. Дюшана (іл. 2.1.3, 

2.1.4), що започаткував новий підхід до мистецтва через готові об'єкти 

"ready-made", які стали яскравим кроком до інсталяції. Щодо перформансу, 

то перед тим, як показувати свій живопис, італійські футуристи 

організовували серії показів у переддень виставки, на яких читали свої 

маніфести. Публічні виступи руху дадаїстів охопили поезію і візуальні 

мистецтва серіями подій у Кабаре "Вольтер" у Цюриху, їхні гумористичні 

виконання виражали зневагу до раціоналізму, ходу думки, що нещодавно 

виникла через кубізм. Підґрунтям перформансу став і німецький Баугауз, 

започаткований 1919 року, використавши театральний семінар, щоби 

дослідити стосунки між простором, звуком і світлом; The Black Mountain 

College (коледж Блек Маунтін), заснований у США вчителями Баугаузу, що 

долучив театральне вивчення до візуальних мистецтв — ще 20 років до того, 

як у 1960-х відбулися гепенінґи, коли багато мистців своєю творчістю 

віддалилися від поширеного на той час абстрактного мистецтва, 

експресіонізму та почали шукати нове. У 1942-му і 1947-му роках М. Дюшан 

організував виставки, на яких глядач мав бути активним співавтором. У 

1950-х роках у Нью-Йорку Е. Ґарпріл впроваджувала перформанс у вигляді 

імпровізаційного танцю, що мав соціально-політичне семантичне 

навантаження.  

З ініціативи західнонімецького мистця Дж. Бойса (іл. 2.1.5, 2.1.6) під 

егідою Дж. Масіунаса 1962 року оформився світовий рух "Флуксус" (іл. 2.1.7, 

2.1.8), що забезпечив один важливий центр для європейського перформансу. 

Метою було поєднання різних способів художнього вираження і засобів 

комунікації: інструментальної та електронної музики, візуальної поезії, руху, 
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символічних жестів. "Flux" (англ.) — течія, потік, постійна зміна, рух — 

визначає ставлення його представників до мистецтва, суб'єктів, об'єктів і 

особистих творінь, одним з яких вважалося їхнє власне життя. "Флуксус" — 

інтернаціональне об'єднання представників різних галузей, єдальним 

чинником якого стало прагнення зруйнувати межі мистецтва. Цей рух був 

способом бачення життя і суспільства, варіантом соціальної поведінки та 

життєвої активності. Основний принцип — спонтанність, довільність, 

відмова від обмежень, що досягалося такими формами як гепенінґ, деколаж, 

вуличні акції, антитеатр. У своєму маніфесті Дж. Масіунас агітував за 

очищення світу від буржуазної нудоти, інтелектуальної, професійної та 

комерційної культури, від мертвого, штучного, абстрактного мистецтва [133, 

с. 582—589]. На противагу страхітливим вигукам маніфесту, у захоплених 

спогадах сучасників Дж. Масіунас з'являється дуже романтично, шаленіючи 

від експериментів. Фестивалі "Флуксуса" проводилися в Парижі, Амстердамі, 

Копенгагені, Лондоні, Нью-Йорку. У цьому русі брали участь близько 20 

мистців з усього світу, серед них Дж. Масіунас, Й. Оно, Дж. Кейдж, Д. 

Гіґґінс, Н. Джун Пайк (іл. 2.1.9) та ін. Теоретики цієї течії стверджували, що 

мистецтва не існує поза грою. Мистці "Флуксуса" почали досліджувати зони 

між традиційними формами мистецтва і медіа, руйнуючи межі між 

мистецтвом, філософією, дизайном, повсякденням. Метою перших проектів 

було представлення побутових, щоденних вчинків і буденних об'єктів у 

художньому й естетичному середовищі з метою змінити та розширити їх 

сприйняття: головними виявилися дві риси — простота й химерне, 

ексцентричне почуття гумору. На той час арт-ринок зневажав цей рух, проте 

тепер — це ідол спонтанності. Інсталяція при діяльності "Флуксусу" також 

присутня, але постає частіше як проміжковий, підготовчий або фінальний 

етап твору. Завдяки "Флуксусу" в сучасному мистецтві з'явилися такі форми 

художньої практики як гепенінґ, перформанс, акція, енвайронмент. Цей рух 

започаткував використання в мистецтві різних технологій, у тому числі відео 

й телебачення. 



 
65 

Інші маніфестації включали роботу віденських акціоністів, які вважали 

рух не лише формою мистецтва, а й найголовнішим екзистенціальним 

поняттям. Робота акціоністів запозичила окремі ідеї американського 

"живопису дії", але перетворила їх у надзвичайно ритуальний театр. У той 

період мистці протестували проти урядового нагляду, обмеження руху, мови. 

Їхні екстремальні перформанси призводили до арештів. Віденський акціонізм 

був радикальним у 1960-х роках, творчість художників мало залежала від 

інших аванґардних рухів епохи, які не мирилися з традиційними формами 

мистецтва. Зі статті Д. Гончаренка дізнаємося: "Практика їх постановочних 

акцій, розрахованих на аудиторію, в дечому нагадує "Флуксус", але дії 

віденських акціоністів помітно відрізняли деструктивність і насильство, 

частота використання в акціях оголеного тіла, крові, екскрементів, туш 

тварин тощо" [30, с. 336]. 

Перформанс та інсталяція досі не всюди сприймаються як мистецтво, 

хоча терміни з'явилися ще в 1960-х роках у США. Американське мистецтво 

того періоду стало поштовхом до формування перформансу та інсталяції в 

європейському мистецтві. Метою перформансу було описати певну живу 

мистецьку подію, що охоплювала поетів, музикантів, режисерів, художників. 

Початок цього явища датується Нью-Йоркськими гепенінґами 1950-х років, 

коли художники, задля досягнення безпосереднього контакту з публікою, 

придумували для своїх витворів театральний контекст, студенти покинули 

пензлі, фотоапарати й звернулися до тіл як інструментів. Відбувалося це у 

всіх найнетрадиційніших місцях. Історію перформансу ведуть від 1952 р., 

коли був створений і виконаний знаменитий твір композитора Дж. Кейджа 

"4’33’’'' (для вільного складу інструментів, що передбачав перебування 

музиканта або музикантів з одним або багатьма інструментами без жодного 

звуковидобування протягом зазначеного у назві твору часу). Якщо твір 

"виконував" оркестр, диригент стояв за пультом і перегортав сторінки 

партитури, слідкуючи за часом. "Реальну звукову атмосферу створювали 

глядачі, які, здивовані тим, що відбувається, починали реагувати на 
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ситуацію. В афіші цього концерту було написано: "перформанс", хоча згодом 

Дж. Кейдж відмовився від цього визначення і вважається основоположником 

гепенінґу"  [133, с. 582—583]. 

Незважаючи на офіційну хронологію інсталяції (початок 1950-х років), 

можемо стверджувати, що першим усвідомленим твором-інсталяцією були 

"1200 сумок вугілля" М. Дюшана, прикріплені до стелі на "Міжнародній 

виставці сюрреалізму" у Нью-Йорку 1938 р., коли мистець заповнив усю 

галерею "одним жестом". Художник Т. Аткінсон наголосив, що Дюшанова 

"естетична байдужість" досі залишається принципом естетики: "У будь-

якому специфічному місці й часі є загроза, що вона стане основою нового 

визначення естетики. Саме так і відбулося з Дюшановими "ready-made" 

(використання готових предметів, їх переміщення з нехудожнього простору в 

художнє середовище), коли вони потрапили у простір музею. Первинно 

негативний жест М. Дюшана як "візуальної байдужості" став новим, 

лінгвістично визначеним мистецьким позитивом і основою концептуального 

мистецтва" [198, с. 28].  

Щодо перформансу, то він потужно розвивається від 1960-х років, межі 

його визначення розширюються. Р. Ґолдберґ зазначає: "Художники, котрі 

обрали цей жанр, намагалися вирватися з домінантного середовища 

живопису і скульптури, позбутися музейних і галерейних систем, реагувати 

на зміни за допомогою провокаційних засобів" [159, с. 19]. Цитата з 

"дадаїстського маніфесту", який написав Р. Гельсінбек у Німеччині 1918 

року, підкреслює приналежність кожного мистецького жанру до певного 

періоду. Цим пояснюється, чому саме концептуалізм, у тому числі 

перформанс, набули значення за останні п'ятдесят років, адже мистецтво, 

його виконання та напрямки, залежать від часу, в якому воно існує, від 

мистців, творців епохи: "Вищим мистецтвом стане те, яке з повним 

усвідомленням контексту представить тисячі проблем дня, яке буде явно 

наповнене вибухами минулого тижня, яке постійно буде намагатися зібрати 

власні частини після вчорашнього краху" [131, с. 4]. Схожої думки 
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дотримувався і Дж. Поллок (іл. 2.1.10, 2.1.11). Він вважав, що сучасний 

художник не може виразити літак, атомну бомбу, радіо старими формами 

Ренесансу чи будь-якими іншими минулими культурами. "Кожна епоха 

знаходить власну техніку. ... Сучасний художник працює з простором, часом 

і швидше виражає свої почуття, аніж зображає їх" — Дж. Поллок [156, с. 22]. 

У 1960-х — 1970-х роках європейські міста Амстердам, Кельн, 

Дюссельдорф і Париж були центрами перформативних угруповань. У США у 

North Carolina's Black Mountain College присутність композитора Дж. Кейджа 

і танцівника М. Куннінґема заохочували до перформансу в цьому 

найнетрадиційнішому мистецькому закладі (іл. 2.1.12). Це надихнуло Р. 

Роушенберґа долучитися до танцювальної компанії М. Куннінґема (Merce 

Cunningham Dance Company). Викладання Дж. Кейджа в Нью-Йорку 

сформувало роботу Дж. Брехта і А. Капроу, які стали рушійною силою для 

руху "Флуксус", народження гепенінґів, обоє поставили перформанс у основу 

своєї діяльності, хоча на той час термін ще не сформувався. Нові прагнення 

ініціювали нові дії. Із записів Р. Баррі дізнаємося: "Мене абсолютно не 

задовільняло стояння при стіні. Я хотів перебувати в усій кімнаті, 

абсолютному просторі. … Що далі ми йдемо геть від реальності, то більш 

нелюдським стає мистецтво... Беручи це до уваги, я не намагаюся 

маніпулювати реальністю… Хай речі будуть самими собою" (12 жовтня 1969 

р.) [198, с. 62].  

У той час характерною ознакою перформансу були імпровізація, 

спонтанність, взаємодія аудиторії, політична агітація; людина постає як 

множинність уявлень про себе, центром змін, де особистість маніпулює не 

тільки своїм життєвим статусом, змінюючи соціальні маски та ролі, але й 

тим, що є непорушною дійсністю: "реальністю тілесного існування" [4, с. 4]. 

Загальний соціокультурний контекст на зламі 1960-х — 1970-х років 

(прагнення молоді до змін) спричинив колосальне захоплення засобами, 

завдяки яким можна було поринути у стан нової свідомості (езотеричними 

практиками Сходу, ЛСД). Саме тоді в межах західного мистецтва 
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відбуваються художні акції, у яких бере участь сам автор як об'єкт 

спостереження та суб'єкт творення дії. З'явився термін "боді-арт", що 

характеризував дію перед публікою, де в якості скульптурного елемента було 

людське тіло. Він охоплював авторів, які поставали живими скульптурами й 

тих, хто використовує тіло як полотно. До постмодернізму тіло було 

константою у світосприйнятті людини до постмодерну, і тепер вона була 

замінена множинністю. Як зазначає у статті З. Алфьорова: "Демонтаж одного 

створив щось інше — нове" [4, с. 5]: наприклад, перформерка Орлан 

використала косметичну хірургію, описує свою роботу як "тілесне 

мистецтво", бо не користується своїм тілом, щоби зробити мистецтво, а її 

тіло і є мистецтвом (іл. 2.1.13).   

1970-ті роки — розквіт боді-арту: згадаймо акцію І. Кляйна, який 

пофарбував трьох оголених натурниць синьою фарбою, і вони відбили свої 

тіла на полотні згідно з його вказівками (іл. 2.1.14); у одній з праць М. 

Абрамович вирізала бритвою п'ятикутну зірку в себе на животі. Робила це 

двічі: уперше два кінці зірки були обернені вгору — це пентаграма, 

наступного разу — один кінець угорі (комуністична зірка). Ці два символи 

заперечують один одного, водночас двозначні: сприйняття тієї ж зірки на 

власному тілі з одного пункту бачення та зображення для глядача можуть 

бути зовсім протилежними. М. Абрамович, досліджуючи можливості свого 

тіла, його межі, форми (перформанси "Очі", "Межі тіла", "Тіло страждаюче", 

" Тіло виконуюче") (іл. 2.1.15 — 2.1.17), наголошує на підготовці художника 

до роботи, за допомогою різних східних практик і вправ [1]. Її твори 

покликані проявити не лише красу, щось естетично приємне, — мистецтво 

повинне ставити запитання, бути політичним, соціальним, духовним, 

заглядати в майбутнє. 

Згадуючи свій перший мистецький досвід, М. Абрамович ділиться 

спогадами: про одного з колишніх солдатів, художника-абстракціоніста, який 

погодився дати дівчинці перший урок живопису. Розмістивши шматок 

полотна на підлозі, він узяв банку клею, цемент, гіпс, жовтий, чорний і трохи 
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синього пігменту — і вилив усе це на полотно, облив його бензином і кинув 

туди запалений сірник, — полотно зайнялося. То дійство назвалося "Захід",  і 

це дуже сильне враження, коли ви такі молоді, а перший урок малювання — 

це пожежа на підлозі. Незабаром від палючих променів сонця, що 

потрапляли просто на картину з вікна, від "Заходу" залишилася лише купка 

сміття на підлозі [1], але це результат повноцінного перформансу, досвід 

якого вплинув на мистецтво М. Абрамович у майбутньому, для якої процес 

назавжди став важливішим, ніж результат. 

Зосередження на боді-арті іноді розумілося як наслідок кризи умовних 

засобів. Те, що руйнувалося у живописі, творчий потенціал перекинув на 

автора. Оскільки тіло й емоції, пов'язані з ним, розглядаються як мистецький 

матеріал, то сексуальний аспект також став актуальною темою. Польський 

мистецтвознавець Л. Ґузек згадує перформанс В. Аккончі (іл. 2.1.18): 

"Класичним діянням такого типу є твір "Seedbed" (Парник) В. Аккончі, 

котрий пересувався під збудованою в галереї підлогою, мастурбував, а його 

звуки підсилювались у колонках"  [161, с. 20—23].   

Перформанс 1970-х років ще називають "Золотим періодом": час, коли 

художник К. Бурден створював гіперреалістичні покази: стріляв собі в руку 

(іл. 2.1.19) або його розпинали на "Жуку""Volkswagen", М. Абрамович з 

Улаєм виконували "Залишкову енергію", де взаємодіяли один з одним через 

туго натягнутий лук із стрілою, спрямованою в серце М. Абрамович. Ці 

твори існували "на межі" ризику. Мистецтво більше не розглядалося 

пасивним, навпаки, — як таке, у якому треба брати участь. Г. Намут 1951-го 

зняв фільм "Jackson 51", де показано, як Дж. Поллок імпровізує з живописом 

(іл. 2.1.10). Мистецтвознавець Ґ. Розенберґ визначив Дж. Поллока і В. де 

Кунінґа як "живописців дії", їхні полотна — як записи процесу перформансу. 

Процес став частиною мистецтва. Прикладом цього є й інсталяція "Рідини" 

(1967) А. Kaпроу, де команда сконструювала величезну крижану структуру, 

щоби залишити її для танення (іл. 2.1.20). 

У 1970-х роках у США перформанс став засобом вираження жінок-
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художниць. У такий спосіб вони порушували теми статевої дискримінації, 

расизму. Жінки вловили слушний момент, щоб "побудувати" це мистецтво 

для себе, а не ламати щось вже встановлене з панівними чоловічими 

формами (іл. 2.1.21), мали справу з проблемами, які ще не вирішили їхні 

"опозиційні дублікати", запропонувавши нові перспективи мистецтва. Від 

початку руху серед художниць виокремився великий відсоток перформерів, 

але шлях їхнього мистецтва не був легким і не завжди адекватно сприймався. 

Перформерка Е. Спрінкл казала: "Якщо ви розділяєте своє життя зі сценою 

перформансу, ви ставите себе в позицію для серйозного оцінення як хорошої 

або поганої особи. … багато людей люблять оцінювати і ненавидіти: екс-

повія, порнографічний автор, відьма, єврейка, лесбіянка, феміністка, і так... 

художник перформансу"  [230, с. 35—38].  

Після успіху, що прийшов у 1970-х, настав ринковий бум 1980-х і 

повернення живопису, що становило значний виклик перформансу. Галереї 

та колекціонери хотіли чогось матеріального, що може бути фізично куплене 

і продане. У результаті перформанс втратив першість, але не зник повністю. 

(Американський перформер Л. Андерсон піднявся до видатного становища з 

драматичними сценічними показами, які залучили нові засоби й 

безпосередньо звернулися до проблем зміни періоду). Жінки-перформерки 

були особливо несхильні відмовитися від своїх нововідкритих форм 

вираження, тому продовжували працювати. У 1980-х було достатньо 

матеріалу, щоби робити виставку "Десятиліття Жіночого Мистецтва 

Перформансу" в Центрі сучасного мистецтва в Новому Орлеані. 

Організована М. Д. Джейкоб, М. Рот і Л. Р. Ліппард виставка представлена 

широким обсягом робіт, виконаних у США в 1970-х, документуванням 

виконань у фотографіях і текстах. Перформанс об'єднав технологічні засоби: 

поп-музиканти зробили новації для перформативних виступів, 

використовували презентації Microsoft® PowerPoint (Майкрософт Павер 

Пойнт) як основу. Так мистецтво просувалося за допомогою поєднання 

технології та уяви.  
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Вимоги, які ще на початку ХХ ст. висував А. Арто до мистецтва театру, у 

1970-х роках часто застосовували в образотворчому мистецтві перш за все 

художники, скульптори, дали поштовх до розвитку перформансу. Коли 

йдеться про перформанс, часто в контексті з'являється театр — з метою 

порівняти ці два явища, але краще їх розрізняти. Незважаючи на певну 

спорідненість у вираженні, перформанс — явище відмінне від театру; 

момент, проміжок часу з дією в конкретному місці "тут і зараз". Видатний 

польський діяч культури й театру ХХ ст. Є. Ґротовський перформера називає 

"людиною дії" [35, с. 135]. І для нього ця людина, така як є, без ролей, яка не 

видає себе за когось іншого: "це і танцюрист, і священнослужитель, і воїн; 

він існує поза будь-якими мистецькими амплуа" [35, с. 135]. Перформера Є. 

Ґротовський трактує як "будівника мостів", посередника між глядачем і 

явищем, яке він доносить. Дію, якою оперує перформер, вважає такою, що 

веде до поступу, саморозвитку й пізнання.  

Це ілюструє робота двох німецьких художників, які протягом 1973—

1981-го р. сформували команду Reindeer Werk (Райндер Верк), створивши 

власну унікальну мову тіла, яка складалася з рухів і звуків, але не мала нічого 

спільного з традиційними уявленнями про танці та музику. Їхній танець був 

більше схожий на напади епілепсії, але незвичним стало те, що обурення 

публіки незабаром перетворилося на зачудування тим, що відбувалося — 

взаємодія двох художників мала ознаки внутрішньої гармонії.  

У другій половині ХХ ст. абсолютом стало зовсім нове мистецтво, про 

яке Д. Бергер писав: "Ми ніколи не дивимося просто на одну річ, ми 

дивимося на відносини між речами і нами. Після того, як починаємо бачити, 

то розуміємо, що нас також можна побачити" [9, с. 11].  Такий підхід 

пояснює мистецтво постмодерну щодо співвідношення "автор-глядач": 

змінилися цінності, глядач, який досі перебував поза межами твору, 

споглядаючи полотно чи скульптуру, тепер став видимим.  

Метою перформансів 1970-х років було також внести в мистецтво 

шаманські й ритуальні елементи та зруйнувати психологічні бар'єри. 
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Зосередження на тілі доповнилося додатковими знаками, певною 

обрядовістю, традицією. Й. Оно сиділа в центрі сцени під прожектором. Зі 

своїх місць аудиторія виходила на сцену, щоби розрізати її одяг ножицями, 

досить швидко глядачі-учасники почали вирізати її нижню білизну, керувати 

аудиторією. Це був одночасно акт творення і деструкції. Дехто інтерпретував 

перформанс як дослідження садомазохістських проявів або подібних 

стосунків між насильством і жертовністю, також з позиції феміністської 

розмови про жіноче тіло та чоловічий пильний погляд. Мистецтвознавець Д. 

Рі розглядає серії виконань Й. Оно в межах контексту, створеного 

соціальними, культурними, національними й етнічними відповідями 

аудиторії. Перформанс "Cut Piece" ("Відріж шматок") (іл. 2.1.22, 2.1.23) 

організований перформеркою 5 разів  між 1964-м і 1966-м у різних частинах 

світу (Лондон, Токіо, Нью-Йорк, Париж, і ще раз Лондон), що 

характеризуються навіть протилежними культурними традиціями.  

Перформанси мають дуже несподіваний, непрогнозований характер, 

інколи небезпечний. "Нульовий ритм" М. Абрамович знівелював межу між 

виконавцем і глядачами. На столі авторка поклала 72 предмети, у тому числі 

пістолет з однією кулею, і дозволила за їх допомогою робити з нею що 

завгодно, при потребі вбити. З Улаєм вона зробила перформанс під назвою 

"ААА" (іл. 2.1.15). Ідея полягала в тому, щоби артикулювати максимально 

гучні звуки, наскільки це було фізично можливо. Вони кричали один на 

одного, рот до рота, у процесі чого з'являлися несподівані звуки, схожі то на 

крики немовляти, то на пташині голоси, це був процес звільнення від звуку, 

що продовжувався майже годину, доки Марина на місяць втратила голос [1]. 

Німецький мистець Ґ. Юккер у своїх творах, окрім залучення власного 

тіла в процес, намагався відшукати власну ідентичність, утвердити своє 

існування. Його перформанси полягали у творенні особливих інсталяцій, що 

мали пряму залежність від автора, — людська фігура для нього завжди 

служила мірою пропорцій і масштабом. Мистець стверджував: "Моє тіло 

відіграє важливу роль у пропорціях моїх робіт. Рухи моїх ніг, згин тіла і 

http://jo-murphy.suite101.com/performance-circus-projects-initiated-by-vulcana-circus-a229943
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простягнутих рук... це хореографічні знаки, які заповнюють картинну 

площину"  [127, с. 503]. У статті Ґ. Юккера "Трансмутація того самого" про 

характер робіт автора зазначається: "Відстань між цвяхами визначається 

пропорціями рук. Проміжки між цвяхами відповідають ширині його пальців, 

визначаються пропорціями кисті руки" [127, с. 35]. Ґ. Юккер, як і багато 

мистців періоду 1970-х, потрапив під вплив дзен-буддизму, але прояви 

християнської символіки були не менш важливими в його творчості. 

Наприклад, твір "Скульптура таємниці" (іл. 2.1.24) — товстий, величиною з 

людську фігуру, рулон паперу, який художник обстріляв з лука. Стріли, що 

повпиналися в папір, автор міцно прикрутив до рулона мотузками, після чого 

загорнув об'єкт у білу тканину та поклав на підлогу, — окрім медитативної 

функції, ця робота натякає на мучеництво св. Себастьяна; захисна біла 

тканина, в яку був загорнений рулон, наводить на думку про покладення у 

гріб (Ісуса Христа), тут поєднується принцип поранення і зцілення. У 1980-х 

Ґ. Юккер писав: "Сьогодні художник продукує й реалізовує ідеї, які можуть 

бути прикладом для нового навколишнього середовища" [127, с. 35]. 

Перформанс інколи здається прелюдією до інсталяції та навпаки — у 

творчості митця вони поєднуються і стають невіддільними одне від одного, 

перформативне відчуття витривалості, напруги завжди присутнє у творах Ґ. 

Юккера (іл. 2.1.25 — 2.1.30). 

У витязі з каталогу німецького мистця М. Морґнера бачимо його акцію з 

хрестом 1983 р., де він на купі невпорядкованих дерев'яних брусків виклав з 

дощок хрест, на який ліг. Зрозуміло, що на той час подібні акції, до того ж у 

Німеччині, не були новизною. Але важливо, що навіть зараз, як 

документація, візуальний образ створює особливе сприйняття цієї роботи, що 

є вкрай лаконічною, проте дуже виразною.  

Низка видатних перформерів зробили витривалість важливою частиною 

своєї практики, що межує з тортурами. Наприклад, нью-йоркський мистець 

тайванського походження Т. Хсіє прожив рік замкнений у дерев'яній клітці 

під забороною розмовляти, читати, писати, слухати радіо, дивитися 
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телебачення. 1975 року інший американський художник К. Бурден, що 

виконав серію перформансів, у яких калічив і мучив своє тіло, у роботі 

"Приречений" зайшов у музейну галерею, поставив годинник і ліг під скло на 

45 годин, доки музейний працівник не подав йому склянку води. 

Від 1980-х перформанс почав поступово зазнавати перетворень. У центрі 

всієї діяльності вже не людське тіло з його специфічними характеристиками, 

а  важлива тема комунікацій. Термін "комунікація" найчастіше означає 

сучасні засоби зв'язку "на відстані", але вони не можуть замінити 

безпосереднього спілкування та особистісних контактів. З'явилися групові 

перформанси, що виконуються у незвичний спосіб, виразивши один з 

головних постулатів А. Арто, що ґрунтувався на повному ігноруванні мови 

— сюди зарахуємо перформанси групи "Black Market" ("Чорний ринок"), 

художників-перформерів, які спілкуються у рамках системи, що охоплює 

мистців з усього світу, заснованої на інтуїтивному порозумінні всередині 

групи. Спонтанна емоційність переплітається з медитативною 

відстороненістю і самоконтролем, які перетворюються на видовища, що 

мають ознаки дуже інтенсивного досвіду (іл. 2.1.31).  

Нерідко до маніпулювання з тілами й об'єктами долучається відеотехніка. 

Якщо розглядати перформанси до 1970-х, то більшість із них не були 

належно задокументовані. Усе, що є, — це залишки окремих робіт, бійки 

різних ЗМІ. К. Бурден один з тих, хто ніколи не хотів екранізувати свої 

роботи, оскільки вважав, що це сприйматиметься як фільм, а не 

документування роботи. Він був зацікавлений у завершенні акту, а не у 

чисельності глядачів, хвилювався, що люди трактуватимуть зйомку як 

повноцінний досвід, а перегляд запису ніколи не дасть змоги відчути й 

пережити те саме, що можна бачити наживо. Сучасні ж виконання часто 

організовуються для камери, і цей акт мистці трактують як ціль.  

Перформанс об'єднав багато матеріалів і методів, яких раніше уникали. У 

відеоперформансі камера може виконувати роль іншого, заміняти публіку, 

свідка творчих актів, зображати акції, які відбуваються в ізольованих місцях. 
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В обидвох ролях, свідка чи учасника події, відео діє за принципом 

збільшувального скла, за допомогою якого досягається необхідне 

наближення ситуації, жестів, знаків, щоби викликати їх знову під час 

перформансу. У показі 1973 р. "Ритм 10", М. Абрамович записала на камеру 

свою гру п'яти пальців з філе, як вона часто ріже їх у процесі. Потім авторка 

прокрутила запис перед живою аудиторією, ріжучи ті самі місця. То був 

перформанс. 

Існує також сексуально-еротичний, ритуально-міфологічний перформанс. 

Останній відтворює шамансько-магічні обряди, наслідує середньовічні 

містерії. Відеоінсталяція М. Абрамович "Балканська еротична епопея" (іл. 

2.1.32) — короткий 12-хвилинний фільм, у зйомках якого брали участь і 

селяни, і студенти. Окремі з показаних ритуалів мають надто відвертий, 

еротичний характер, і показ таких сцен часто заборонений. Авторку 

перформативного фільму надихнув ритуал, який виконувався в XVII ст. у 

Сербії під час дощу або сильної зливи, у результаті якої люди залишалися без 

їжі: жінки різного віку, від старих до дівчат, бігли в поля, піднімали спідниці 

й оголювали тіло, показуючи свої піхви, щоби налякати богів і припинити 

потоп. Сила такого жесту стала основою перформансу М. Абрамович. 

Аналізуючи історичні події, виникає усвідомлення того, що перформанс 

— рух, який процвітає в моменти соціальної боротьби та політичного 

хвилювання. На початку 1990-х років він знову набув популярності, 

наповнений новими художниками й аудиторіями, проблемами раси, міграції, 

людських ідентичностей, кризи СНІДу. Західні країни почав охоплювати 

мультикультуралізм, що допоміг просувати латиноамериканських 

перформерів до нової популярності. Г. Гомес-Пенья і Т. Бруґера були саме 

тими мистцями, хто скористався новими можливостями, наданими великою 

бієнале з міжнародним рівнем і представили роботу про утиск, бідність та 

імміграцію на Кубі та в Мексиці. У 1991-1992 р. фестиваль "Наступна Хвиля" 

у Бруклінській музичній академії відобразив ці тенденції роботами 

американсько-індіанської групи "Театр жінки-павука", "Bill T. Jones / Arnie 
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Zane Dance Company" ("Танцювальна компанія Біла Т. Джонса та Арні 

Цана"), танцювальною групою "Urban Bush Women". 

Китайський мистець Х. Цанґ звертається до проблем сучасної політики 

незвичними способами. Для виконання одного зі своїх творів він запросив до 

участі безробітних людей, які, здавалося, нічого в цьому ладі змінити не 

можуть. Він увійшов у став поблизу Пекіна, тримаючи рибу над поверхнею 

води, і саме люди, що зайшли за ним, зуміли підняти рівень цієї водойми. 

Подібне було з додаванням висоти горі, коли на неї вийшли люди і утворили 

своїми тілами форму конуса як нове, вище завершення. Ці події спричинили 

переосмислення цінностей і можливостей: кожен має силу, ніхто не може 

бути зігнорованим і байдужим до навколишнього світу, його людей. 

Перенесення акценту на сприйняття, а не на сам акт творення, став логічним 

завершенням монтажу "нової метафізики" візуального мистецтва, що 

динамічно перетворилося на мистецтво "нових медіа". Але для мистця 

перформанс — своєрідний духовний стан, задля якого автор ставить собі 

певну мету, проводить внутрішнє дослідження. 

Фінський перформер Р. Ваара у своїх працях звертається до глобальних 

проблем мистецтва, політики, любові, виражаючи їх, на перший погляд, 

простими ідеями. Але вони швидко перетворюються на класичні образи 

мистецтва: біла людина серед кольорового натовпу; чоловік на човні, з 

двобічним веслом з написами з одного боку "мистецтво", з іншого — 

"життя", перформанс із серії "Дилема мистця" (іл. 2.1.33). 

Складно увіковічнити в колекції, як експонат, мистецтво реального тіла. 

Упродовж останніх десятиліть провідні світові музеї розглядають питання 

збереження його документування та репрезентування. У практиці музеїв 

США, Європи, Азії висвітлені відеозаписи перформативних робіт, але 

існують проблеми щодо експонування цих творів. Одна з них — відтворення 

мистецтва перформансу у виставковому просторі, сам факт якого суперечить 

початковій суті перформативних практик, оскільки автентичність, 

неповторність і програма антиінституційності завжди були їхніми головними 
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прагненнями. Музейні зрушення, які відбуваються зараз, пов'язані з 

бажанням зафіксувати історію перформансу. А із цим багато хто не 

погоджується: наприклад, К. Бурден відмовився дати дозвіл на ре-

перформанс своєї роботи М. Абрамович на її ретроспективній виставці в 

Mузеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку (США, 2012), аргументуючи це 

тим, що мистецтво перформансу початку 1970-х було конкретною дією 

(йшлося про створення одноразових скульптурних акцій). Відтворення 

роботи К. Бурдена сьогодні у виконанні М. Абрамович буде означати, що 

один художник грає роль іншого, — імітацію. Я. Балдиґа з позиції педагога 

фільмування робіт вважає потрібним для навчання і досвіду, для створиення 

уявлення про перформанс, його історію та різноманіття. 

Ситуації експериментального театру все частіше вводять у світ 

перформансу, створюючи різні гібридні жанри, як у випадку Т. Сеґала, де 

йдеться про його постійну присутність у виставковому просторі. Залежно від 

структури, його покази відбуваються без перерви в години роботи галереї чи 

музею. Присутність перформансу в просторі є виставковою стратегією 

мистця, яку можна назвати зацикленим перформансом або навіть постійною 

експозицією. У такий спосіб здійснюються зміни в логіці відносин глядача з 

простором: спочатку музеї у виставковому просторі відтворювали більш-

менш близьку до оригіналу темпоральну модель театру, глядачі приходили 

до початку перформансу, малося на увазі, що глядацька етика зобов'язує 

подивитися роботу від початку до кінця.  

За словами англійського художника, засновника поп-арту Р. Гамільтона: 

"Сучасний мистець не вигадує нового мистецького стилю, навпаки, він є 

лише архітектором, котрий організовує візуальні стимули, що атакують 

сучасну людину" [238, с. 15], а це дає відповідь на запитання, щодо дії 

мистецтва, його актуальності та невичерпності. Фінська мисткиня Е. 

Каусалайнен досліджує людське тіло та людську істоту щодо простору, який 

її оточує. Вона зацікавлена у фізичному досвіді існування тіла як простору, 

тіла як дії, як особистості. Її виступи часто ґрунтуються на повільному 
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процесі роботи-трансформації: художниця будує поетичну мову образів, 

жестів і просторів, мову, яка запрошує аудиторію до діалогу. Засоби, які 

використовує авторка, постають з перформансу, інсталяції та переносяться в 

малюнки та відео. Перформерка з Монреалю М. Віаль, поєднуючи у 

кількагодинних перформансах прості елементи (малювання чорної лінії на 

білій дошці, споглядання руху нитки під силою віяння вентилятора, 

перенесення стосу паперу на півметра) не випускає глядача з напруги навіть 

на мить. У цих простих жестах нагромаджується неймовірна сила. Постійний 

рух і зміни спрацьовують на деталях, і кожна найменша дрібниця акумулює 

нові ідеї.  

У творчості мистців з Азії простежується тяжіння до культурних 

особливостей — світосприйняття, традиції, підхід до світу, спостереження за 

ним мають інше вираження, ніж європейське чи американське, хоча 

відчувається, що вплив світових мистецьких тенденцій тут був і є неабиякий. 

Азіати відкриті до західної творчості, але досі залишаються надзвичайно 

цікавими для іноземного глядача.  

Сьогодні мистці надалі звертаються до перформанс-арту та інсталяції, 

адже це спосіб торкнутись особистісних, соціальних аспектів, вступити в 

діалог з буденністю, спровокувати роздуми, активізувати відчуття та емоції 

по-новому. Французький письменник А. Роб-Ґрійє писав: "Якщо мистецтво 

має бути чимось, то воно має бути всім" [194, с. 39], — і в мистецтві останніх 

п'ятдесяти років ця думка абсолютно втілена. Як підсумок, згадаймо слова С. 

ЛеВітта: "Найвизначніша скульптура нашого часу — ракета на Місяць, 

споживає сама себе в подорожі" [190, с. ХVI].  

Як висновок, варто підкреслити, що перформанс та інсталяція первинно 

зорієнтовані на активізацію мистецьких проявів у суспільстві, підтримку 

нової естетики, започаткованої ідеями концептуалізму, — це пошук нової 

свідомості. Ці напрямки стали знаковими в мистецтві постмодернізму, 

передвісниками якого стали надбання кубістів, футуристів, дадаїстів, що й 

проявилося у творчості концептуалістів. Розглядаючи перформанс та 
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інсталяцію, часто можна простежити їхню взаємозалежність, у них присутній 

дух сучасної епохи, де все швидко змінюється, спішить, стирає межі, а по-

іншому бути не може, уся земна куля перебуває у зв'язку.  

 

2.2 Репрезентаційні особистості, інституції, мистецькі акції 1970-х — 

1990-х років у художніх практиках Центрально-Східної Європи 

Протягом 1970-х — 1990-х років у мистецтві Чехословаччини, Румунії, 

Угорщини і найбільше Польщі з'являються акції та виставки, у яких мистці 

застосовують нові засоби вираження, у новий спосіб порушують політичні, 

соціальні питання, що загострилися в другій половині ХХ ст.  

У кінці 1960-х років у Чехословаччині активізовуються художники П. 

Штембера, М. Кніжак, Ю. Коллер, працюючи у сфері інсталяції та 

перформансу. Історичний контекст, у якому Ю. Коллер працював у 

Братиславі в кінці 1960-х років, відзначений надіями, що з'явилися під час 

"Празької весни". Тоді строга комуністична влада ненадовго послабила тиск і 

насильницькі придушення армій Варшавського договору періоду "відлиги", у 

серпні 1968 р. На тлі цього насильства мистецтво Ю. Коллера є прикладом 

опозиційного жесту-виклику: у своїх працях автор безкомпромісно наполягає 

на утопічному потенціалі вільної думки та міжособистісної комунікації в 

умовах авторитарного громадського порядку (іл. 2.2.1, 2.2.2). Мистець 

зображає твори у вигляді простих діаграм, символічних жестів, які він 

здійснював у державних і приватних просторових середовищах, іноді просто 

для камери. Ю. Коллер називав ці жести "анти-гепенінґ": інколи вони 

набирали форму гри в настільний теніс, що відбувалася в галереї як модель 

прямого міжособистісного обміну (JK "Пінґ-понґ клуб", 1970), або 

"перекроювання" ліній на тенісному корті, спроектованих у якості 

мінімальної, але фундаментальної форми під назвою "Часово / Просторові 

визначення психофізичної діяльності Матерії" (1968) [206, с. 34].  

В Угорщині художник Т. Аубі, знаний також як Сентйобі, Ст'яубі, Еммі, 

Емілі Ґрант, Св. Аубскі, Т. Тауб, був поетом, який разом з Ґ. Алтораєм 
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організував 1966 року перший гепенінґ — "Ланч — в пам'ять про Бату Кана" 

у Будапешті, 1969-го — перший концерт "Флуксуса" в Угорщині, наступний 

— 1973 року — заборонили, але його успішно провели 2003-го.  

Польща була однією з небагатьох країн соціалістичного табору, де діяли 

незалежні галереї, що показували аванґардне польське, згодом закордонне 

мистецтво. Іноземна інформація в середині ХХ ст. охоплювала незначні 

матеріали, часто лише загально окреслювала напрямки й течії, що 

розвивалися на Заході. Але її місією було не стільки надихати та приносити 

нові ідеї, а давати можливість порівняння, орієнтації у світовому мистецтві, 

виявилося, що польське мистецтво є індивідуальним і своєрідним.  

З досліджень А. Кемпінської дізнаємося, що у 1960-х роках у мистецтві 

Польщі зменшується кількість творів, що виражались у предметах і "замість 

них постають процесуальні дії — "акції", "події", "окупація простору" [172, с. 

68]. Багатогранні пошуки й інтелектуальне напруження 1960-х років сприяли 

появі експериментальних галерей-лабораторій, у яких з'явилися новації, що 

репрезентували нові явища в мистецтві: одночасно з виставками проводилися 

теоретичні дискусії, з'являлися публікації критичного характеру. А. 

Кемпінська зазначає: "У той період постають найважливіші галереї: "Еl" у 

Ельблонгу (1961), "Od Nowa" у Познані (1964), "Foksal PSP" і "Współczesna 

Galeria Ruchu" ("Сучасна Галерея Руху") у Варшаві (1965), "Pod Moną Lizą" 

("Під Моною Лізою") у Вроцлаві (1967)"  [172, с. 72].  

Зібрання у кав'ярнях, куди приходили мистці й критики старшого та 

молодшого поколінь, студенти, мали відкриту атмосферу, яка навіть 

повсякденними розмовами сприяла виокремленню з буденності нового, не 

кажучи вже про обмін інформацією, спільними задумами і, врешті, їх 

реалізацію. 1958 року, коли в мистецтві ще не використовували терміни 

"інсталяція", "енвайронмент", у Польщі постав перший енвайронмент, який 

автори назвали "Студія простору" (іл. 2.2.3). Його мета — показати 

просторову залежність між картинами. Художник В. Фанґор писав: "Мене 

цікавить не те, що робиться всередині конкретної картини, а те, що 
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знаходиться поміж окремими полотнами, як анонімними частинами групи, 

що починають взаємодіяти в реальному просторі. Глядач, обираючи дорогу 

поміж цією групою картин, автоматично стає співтворцем роботи (липень 

1958)" [238, с. 143]. Мистець М. Тхорек наголошував, що факт мистецької 

реалізації відбувся у закритих стінах майстерні: "Завершена робота, доведена 

до кінцевої форми, починає існувати в новий спосіб. Комунікує те, що вже 

сталось… Виставка є лише розповіддю про те, що десь і колись відбулось. Її 

реальність не має нічого спільного з реальністю творчого акту"  [247, с. 116].  

Завдяки Т. Кантору в польському мистецтві з'явився термін "аssemblage" 

(з фр. поєднання, спаювання, змішування, збирання), що характеризував 

творення нового з готових предметів, матерій, взятих з реальності. Новий 

лад, що поставав унаслідок поєднання цих предметів, максимально 

відрізнявся від усталених традицій, форм, значень, угод, контекстів" [247, с. 

90]. З боку критиків ці новації вважалися гнітючими й сприймалися зі 

сміхом, але сьогодні ми бачимо, наскільки вони сприяли розвитку та змінам у 

тогочасному мистецтві. Асамбляж став передвісником інсталяції у Польщі, 

єднальною ланкою між мистецтвом 1920-х — 1930-х і 1960-х років. Т. 

Кантора (іл. 2.2.4) не раз критикували за звернення до західного досвіду. 

Художник О. Хансен говорив: "Нашим нещастям є те, що ми постійно 

дивимося направо і наліво, а замало дивимося на нашу дорогу, наші власні 

справи"  [238, с. 23]. Але 1963 року Т. Кантор представив виставку "предмети 

нижчого класу" або ж "антивистава" у галереї "Кrystofory", котра була 

культовим місцем тогочасного Кракова. Мистець заявив: "З попереднього 

досвіду знаю, що чим "нижчого класу" предмет, тим більше в нього шансів 

виявити свою предметність" [172, с. 178]. У аспекті цих переоцінок 

змінюється взаємодія виставки та глядача: виставка — це жива репрезентація 

праць, що творить власну реальність, а глядач перетворюється на учасника 

тої реальності, знаходячи одночасно підтвердження участі в гепенінґах.  

Творчість Т. Кантора пов'язана з уведенням гепенінґу в театр, що 1965 

року стало першою подією такої форми вираження у Польщі. 21 січня 1967 р. 



 
82 

мистець  відправив до галереї "Foksal" лист розміром 2 х 14 м, який несли 

вісім листонош вулицями Варшави. Біля галереї автор, чоловік у чорній 

куртці, керував діями, метою яких було ритуальне знищення листа. 

Інсценізований процес допревлення кореспонденції мав скерувати увагу 

отримувачів на стан предмета, у якому той "вислизає від своєї долі". Цей 

гепенінґ, як і попередні амбаляжі з конвертами, зумовили виставку Т. 

Кантора на пошті, котру він потрактував як місце, "де зависають життєві 

права використання предмета — листи, пакунки, пакети, коробки, торби, і 

вся їхня цінність певний час існує без власника — рідкісний момент, коли 

предмет крокує власною долею"  [172, с. 179—201].  

Вл. Боровський 1966 року ввів у своє мистецтво щоденні речі з 

особливостями очевидної банальності — шафи, вішалки, стояки (іл. 2.2.5). 

Згодом до цих предметів додалися нитки, пасма волосся, що втрачали при 

цьому свої первинні функції та набували зовсім нового звучання через 

контекст. Вл. Боровський ставив глядача в несподівані ситуації, наприклад, 

спрямовував світло в галереї відвідувачам прямісінько в очі, оточуючи їх 

шпалерою з набитими цвяхами. 1968 року в Познані у галереї "Od Nowa" 

мистець влаштував акцію на виставці з власними портретами-фотографіями, 

у яких на місці очей просвердлював дірки в стіні (іл. 2.2.6). У процесі цього 

під свердлом постійно змінювався колір. Звуковим тлом до цього був 

записаний крик автора, який врешті став маршем. Згодом Вл. Боровський 

захопився ідеєю антигепенінґу, який представив у вроцлавській галереї "Pod 

Moną Lizą", де глядачі оглядали свої ж фото, автор у той час блукав 

Вроцлавом. Ця тенденція стала межовою лінією у творчості Вл. Боровського 

— він остаточно відмовився від використання предметів, поняття "глядач", 

"показ", зосереджуючись тільки на мисленнєвих процесах як активаторах 

мистецтва. 

Краківський мистець Є. Береш ще в перших скульптурах вдавався до 

техніки асамбляжу (іл. 2.2.7), однак спочатку вони були монолітними, а потім 

отримали рухомі елементи, що вступали в діалог з глядачем, провокували 
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маніпуляції з об'єктом, урухомлювали скульптуру. Тут частиною роботи 

стали елементи акції, втручання відвідувачів-глядачів, а для автора майбутніх 

перформансів такий напрямок став логічним початком переходу до нових 

тенденцій у творчості. На відміну від Т. Кантора, Є. Береш не будував своїх 

дійств, залучаючи велику кількість людей і предметів, — він концентрувався 

на собі, на "творчій дії", що є виявленням самого процесу творення. Часто у 

творах використовував сирий пень, з якого переважно творив скульптуру. В 

кінці дійства, прив'язуючи до себе шмат дерева або прив'язуючись до своєї 

конструкції, ставав її частиною. Є. Береш використовував знакування 

фарбою власного тіла (іл. 2.2.8), запалювання і гасіння вогню, урочисті 

маніпуляції з хлібом, вином, і об'єкти в цих акціях зазнавали значної зміни 

значень, характеризувалися певною обрядовістю. У таких діях автор 

намагався знайти стан, у якому предмет вже би не був собою, а тільки слідом 

того, що вже не існує (іл. 2.2.9).  

У Кракові від 1930-х років галерея "Кrystofory" була культовим 

мистецьким осередком, а 1 квітня 1966 р. у Варшаві відкрилася вже 

згадувана галерея "Foksal", у якій відбувалися мистецькі події, акції, 

презентували інсталяції. Виокремився новий підхід до місця та простору, що 

тепер були трактовані як самодостатні поняття. На підставі цього з'явився 

текст М. Тхорека "Вступ до загальної теорії місця", у якому автор надає 

місцю не лише мистецький зміст, а трактує його як сакральний простір, 

середовище неочікуваної зустрічі між людьми: "Місце не прозоре. Місце — 

це присутність" [247, с. 100], це перетинання простору, який не можна 

продати чи колекціонувати, не можна арештувати, на ньому не можна 

знатись. Відповідно, від 1966 р. галерея "Foksal" стала осередком 

аванґардного мистецтва. Виставки, що тут відбувалися, часто мали 

політичний підтекст, адже так проявлялося несприйняття комуністичного 

режиму. Поява галереї, що діяла на некомерційних засадах і збирала мистців 

світового значення, мала неабияку силу, мистецтво отримувало можливість 

розвиватися, на відміну від тих країн Центрально-Східної Європи, де режим 
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був тотальнішим. Т. Кантор, долучившись до ініціативи творення нової 

галереї, у грудні 1965 р. представив геппенінґ у кав'ярні поблизу Товариства 

приятелів мистецтв (TPSP); згодом влаштував "Панорамний морський 

гепенінґ" 23 серпня 1967 р., — диригування хвилями, акцію з саджанням 

газет у пісок, затоплення у морі скрині, що містила документацію галереї 

"Foksal".  

Неодноразово у працях Т. Кантора як ідейний елемент з'являлося 

розкладне крісло. Те, що було запроектоване на Симпозіум "Вроцлав'70" (іл. 

2.2.10), хоча не реалізоване, — 1971 року постало у галереї "Foksal": 

фрагмент гігантського крісла розмістили в галереї, таким чином повний 

об'єкт знайшов своє "нематеріальне" продовження у сусідніх приміщеннях. 

Важко однозначно оцінити вплив Т. Кантора на діяльність галереї, але 

яскравим аспектом постають його ідеї та пропозиції, що визначили новий 

напрямок руху галереї, котра від 1970 р. скерувала свою діяльність на 

концептуальне мистецтво. Влітку цього ж року "Foksal" запросили на 

Міжнародний салон галереї "Pilotes" у Лозанні, у якому брали участь 14 

мистецьких організацій. Представляли її Є. Береш, З. Ґостомський, Т. Кантор, 

Е. Красінський, М. Станґрет, Г. Стажевський.  

У Познані над питаннями онтологічних засад буття простору працював Я. 

Бердишак, для якого вони становили інтелектуальну одержимість. Його 

твори провадять до ідеї пустки, а визначення пустих місць створює 

"необхідність індивідуальних заповнень", провокує уявну активність глядача. 

Я. Бердишак у своїх творах порушував питання часу як визначника простору 

(іл. 2.2.11). Простір у його скульптурах, інсталяціях, об'єктах — це не тільки 

невидима матерія: мистець мислить про такі "конструкції, у яких би простір 

містив нові вартості, досі приписувані лише предметам, контекстам, 

оточенням, а відповідно — став би тотальною мовою мистецтва" [172, с. 

166—167].  

Першу поетичну імпровізацію-перформанс З. Варпеховський виконав у 

Кракові 1967 року. Відтоді він з'являвся безпосередньо перед публікою, 
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будучи, як він це окреслював, "усім тілом поетичним інструментом". Як 

зауважував мистець: "Не все, що важливе для мене, мусить бути важливим 

для інших, не все з того, що я написав, важливе для мене, але цей незграбний 

і наївний вже сьогодні текст є особистою мотивацією до одного з перших на 

світі перформансів" [246, с. 16]. Від початку 1970-х років праці З. 

Варпеховського наповнюються жорстокими й парадоксальними ситуаціями, 

автор вживає "тортури" до себе, страждання — усе це було його бажанням 

прожити цей момент, спровокувати у глядачів не ілюзорні, автентичні емоції. 

Твори "Діалог з рибою", "Автопсія" (галерея "DeKa", Краків (Польща), 1974) 

(іл. 2.2.12), "Поетична реальність — ВОДА" ("Biuro Poezji", Варшава 

(Польща), 1971 і "Demarco Gallery", Единбург (Велика Британія), 1972) 

підкреслювали неможливість існування в чужій "екосистемі". Кожен 

організм потребує власного середовища (іл. 2.2.13). Для людини мистець 

його вбачав у духовному, "подібно як риба не проживе занурення у ілюзорну 

воду ("Поетична реальність — ВОДА", де риба була випущена "плавати" у 

написі "ВОДА" — Я. Ш.), так і люди довго не проживуть у раціональній 

реальності, що з них висмоктує життя; людяність не є "екосистемою", 

властивою для них"  [229, с. 119]. 

Краківський мистець А. Тайбер свій перший перформанс виконав у 

середині 1970-х, і стосувався він складної тоді суспільної ситуації. За 

словами автора: "Однією з головних причин, що наштовхувала на таку 

діяльність, було бажання позбутися намордника, браку відповідальності за 

те, що говорять і показують, контролю, диктованого політичними 

інституціями"  [161, с. 24]. Цей чинник активізував людей, налаштованих на 

експерименти, провокував до спроб нав'язання іншого контакту з публікою. 

Особливість аналітичного розвитку щодо мовної реальності підтверджує 

"конкретна поезія" С. Дрожджа. Автор настільки маніпулює візуальними 

графічними зображеннями письма, що доводитьзнак і значення до 

мінімальної межі. Слово, ізольоване від контексту, стає однозначним, 

винятково у своїй вартості значення. С. Дрождж називав такі слова 
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"поняттьо-формами", вважав, що вони надають глядачеві усю свою 

субстанцію через натяк, назву або свою очевидність (іл. 2.2.15). На першій 

виставці С. Дрожджа в галереї "Foksal" (1971) літери, розташовані по 

периметру прямокутної таблиці, укладались у слово "коло", становлячи 

частину дії глядача, і ставали коментарем часового характеру його 

сприйняття. У інсталяції мистця 1977 р. "Між" творилася гра з концепцією дії 

в стані ізоляції. Первинно закладене в роботу поняття "нічого" під назвою 

"Між" раптом набрало абсолютного звучання як "щось", у процесі 

відчитування праці глядачами. 

Особливе межове розташування згадуваних мистців (іл. 2.2.16, 2.2.17) на 

стику модерністичного мистецтва й постконцептуальних, 

постмінімалістичних стратегій, на межі двох світів — західного капіталізму і 

східного комунізму, у полі напруги між есенціалізмом і прагматизмом, 

породило, за словами А. Кемпінської, "надзвичайно оригінальні мистецькі 

особистості, котрі б не могли з'явитися в інший час, у іншому місці"  [229, с. 

15].  

Окрім незалежних галерей, повертаючись до 1960-х років у Польщі, ще 

однією специфічною формою діяльності стали творчі зустрічі: пленер в 

Осєках біля Кошаліна (1963), Бієнале Просторових Форм у Ельблонґу (1965), 

скульптурний пленер в Болєславцу, пленер у Пулавах "Мистецтво у 

мінливому світі" (1966), які підтримували ідеї Р. Бартеса (1957): "Не існує 

більше простору, позбавленого значень: обертаємось у просторі 

семіологічному, наповненому попередньо створеними повідомленнями" [172, 

с. 101]. Ці заходи були пробами виходу з оригінальними авторськими 

концепціями в соціальний простір. Мистці гостро відчували непридатність 

застарілих естетичних структур, мислення про мистецтво.  

На ІІІ Симпозіумі "Złote grono" у Зеленій Ґурі 1967 року на тему "Простір 

і вираз" кілька мистців, розуміючи це як виклик до нових проблем у 

мистецтві, створили "просторові аранжації", один з варіантів сучасної 

інсталяції. На ІІ Бієнале просторових форм у Ельблонґу (1967) взяли участь 9 
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мистців, серед яких Ґ. Морель, який у своїх попередніх просторових працях 

творив незвичні динамічні роботи з залізних прутів, що стискали гумові 

шини, які надувалися. Він перейшов межу проблематики одного об'єкта, 

здійснюючи дію на зразок енвайронменту, тобто входження у простір і його 

залучення. Cимпозіум у Пулавах став тереном мистецької активності у 

проблемних діапазонах, вимагаючих особистого аналізу, серед яких особливо 

помітні дадаїстично-ірочні виступи, а також прото-концептульні, що були 

наслідком внутрішнього розвитку мистецтва таких творчих особистостей як 

Т. Кантор, Вл. Боровський.  

Метою Симпозіуму "Wrocław'70" було знайти проекти до реалізації у 

міському середовищі. До участі запросили 39 мистців з Польщі. З 57-ми 

запропонованих праць реалізовані лише три: "Вертикальна необмежена 

композиція" Г. Стажевського (іл. 2.2.18), "Арена" Є. Береша (іл. 2.2.19 — 

2.2.21), "Вежа радості" А. Войцеховського та М. Здановича" [172, с. 101]. 

Але, незважаючи на малий відсоток реалізації праць, результати Симпозіуму 

стали значним доробком польського мистецтва 1970-х років. Виставка 

виявила тогочасні новаторські мистецькі концепції. Проекти і обговорення 

вказували на вагомі проблеми розвитку мистецтва в суспільному просторі та 

функціонування самого простору. За словами Л. Рондуди: "В той самий час 

проявилися нові розділи мистецької експресії: доробок вроцлавського 

Симпозіуму сильно вплинув на формування мистецької культури Польщі в 

сімдесятих роках"  [228, с. 5—7]. Симпозіум спричинив формування у 

Вроцлаві нових мистецьких осередків, що активно працювали й 

орієнтувалися на пошуки нового мистецтва: аматорський осередок під 

назвою "Сentrum Рoszukiwań Аrtystycznych" ("Центр мистецьких пошуків"), 

"Muzeum Sztuki Aktualnej" ("Музей актуального мистецтва").  

"З'їзд Мрійників" у Ельблонґу1971 року, зібрав мистців-акціоністів. На 

той час зміна у ставленні до мистецтва, його можливостей активно 

поширювалася. Як писав Р. Баррі ще 1968 р.: "Великі люди концентрувалися 

на тому, що діється всередині рами. Можливо, відбувається щось і поза нею, 
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те що можна вважати художньою ідеєю"  [172, с. 199]. Ситуацію, де 

поширювалися задуми мистецького світу, наповненого предметами, менш 

або більш цікавими, але повноцінними у своєму існуванні, так 

охарактеризував Д. Геблер: "Я не хочу більше нічого додавати до мистецтва. 

Волію просто знайти екзистенцію речі в окресленні часу і місця"  [172, с. 

199]. У такий спосіб наголошувалося на позиції, що не "діло" є продуктом 

творчого процесу, а сам процес.  

1970 рік став межовим у польському мистецтві, оскільки в нову 

мистецьку якість склалися надбання попереднього десятиліття. Безкінечність 

у художника Е. Красінського проявлялась у блакитній лінії (іл. 2.2.22) — то 

був блакитний кабель, дріт, шнур, максимально довгий, аби визначати 

"дороги без кінця" ("Шпулі", 1970), також "блакитна стрічка, котра має, за 

словами автора, всюди заходити, всього торкатись, бути надокучливою, 

чужим тілом, всюди досягати" [172, с. 204—206]. Колір був обраний з огляду 

на "нейтральність", оскільки не містить у собі такого сигналу як червоний чи 

жовтий.  

У концептуальних діяннях Польщі у 1970-х роках переважала сфера 

"неможливого". 1970 року розголосу набули акції концептуального 

мистецтва в галереї "Pod Moną Lizą" у Вроцлаві. Так зване "неможливе 

мистецтво" часто наповнювалося безкінечністю та жартом, що проявилось у 

проекті З. Ґостомського "Починається у Вроцлаві". К. Водічко сконструював 

машину, "Поїзд" (1973) (іл. 2.2.23), що їхав удвічі повільніше від швидкості 

ходи, зате авто було виконане зі всією технічною скрупульозністю, що 

додавало цій ситуації ще більшого абсурду. З. Варпеховський від 1971 р. веде 

пошуки й дослідження поняття "нічого". В акції "Визволення чистого 

використання" (1974) автор розбив порожній глиняний горщик, ілюструючи 

цим слова Лао Цзи: "Усе полягає в тому, чим є, але використання є тим, чого 

нема". Мистець створює ситуації, в яких можна, за словами А. Кемпінської, 

"в моментальному відчутті й ефемеричному жесті "торкнутися" нового 
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вібруючого "нічого", одного з найбільш хвилюючих понять які створила 

людська думка"  [172, с. 232].  

Одним з перших мистців-концептуалістів є Я. Козловський. Його 

перформанси та частіше інсталяції розкривали ідеї чистоти й простоти в 

мистецтві (іл. 2.2.24, 2.2.25). Від 1972-го до 1990-го р. він очолював галерею 

"Акумулятори 2", де виставлялися польські та іноземні мистці. Інший 

художник, К. Зарембськийпрацював зі звуком. 1975 року в Стокгольмській 

філармонії автор виконав твір на фортепіано, використавши ультрафіолетове 

світло, флуоресцентні фарби, рослини й магнітофонну стрічку, одночасно 

показуючи звук: натискання на клавіші супроводжувалося кольором, що 

творило візуальне доповнення. У акції того самого року "Пісок Свистки" 

автор покрив клавіатуру фортепіано піском і поклав кілька кольорових 

свистків згори (іл. 2.2.26). Для видобування звуку К. Зарембський 

запропонував цілком новий інструмент, що декларував нові умови творення і 

сприйняття.Так постали роботи "Ambush" у галереї "Repassage" 1974 р. — 

заморожена у брилі льоду магнітофонна стрічка; "Замороження звуку" у 

"Бюро Поезії" 1974 р., магнітофонна стрічка причеплена до стіни й 

трактована як "звукова пляма" ("Ambush", "Галерея MDK", Люблін, 1974)  

[229, с. 60].  

Одним з перших представників інтерактивної інсталяції є "Warsztat Formy 

Filmowej" ("Майстерня фільмової форми"), заснована 1970 р. у Лодзі з 

ініціативи студентів і випускників Лодзької фільмової, театральної і 

телевізійної школи, до якої долучилися не лише професіонали, а й аматори 

кіномистецтва, музиканти, художники, фотографи, поети, літератори. 

Безсумнівно, опиралося це творче угрупування на досвід концептуалізму, 

спрямованого на самодослідження. Класичним прикладом методології 

розвитку майстерні є вже згадуваний кількахвилинний фільм Й. 

Робаковського "Іду", що зображав ходу по сходах угору, на вежу у 

відкритому просторі, і супроводжувався рахуванням сходинок уголос. 

Відеострічка була в тій системі швидше процесом, подібним до самого 
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перформансу, ніж об'єктом, на який може записуватися робота, реалізована 

технікою відео. Популярність нових медіа, коли інсталяція уособлювалася з 

"електронною технікою", що поєднує різні аудіо-відео засоби, проявилася у 

"Трансмісії" (1973) Й. Робаковського, у якій образ і звук з трьох місць 

трансльовані за допомогою телебачення впродовж 12 годин до залу Музею 

мистецтва. Камери були встановлені на перехресті вулиць, у квартирі якоїсь 

родини й на місці праці столяра — то була одна з перших у світі мистецьких 

телевізійних трансляцій". У своїх відеоперформансах Й. Робаковський 

представляв образ себе й того, що відбулося. Ідея "Біологічно-механічних" 

записів виражена у творах мистця "Іду" (1973), "Вправи на дві руки" і "По 

лінії" (1976) (іл. 2.2.27 — 2.2.29). Окрім інсталяції, відео Й. Робаковського 

мають характер фільмового перформансу через свою інтермедіальність.  

У польському мистецтві жінки також активно розвивались: у 1970 роках 

Е. Партум представила свою роботу "Дурна жінка", де співає гола і вся 

обвішана ялинковими вогниками. Е. Партум також усвідомлювала, що мова 

втручається в мистецький процес, обмежуючи його синтаксичними, 

граматичними, семантичними правилами, використовувала у працях 

поодинокі слова, з яких творила поетичні оповіді, наприклад, за допомогою 

розкидання літер на вітрі, по морських хвилях, у підземному переході, у 

коридорі(іл. 2.2.30, 2.2.31). За словами А. Кемпінської: "Випадкові перехожі 

та гості розпорошували текст, розносячи його ногами аж до вичерпання"  

[172, с. 222]. Для Е. Партум було важливим, щоби подібні акції відбувались у 

публічному просторі, поза галерейним. 1974 року на ретроспективній 

виставці вона представила працю "Change" ("Зміна") (іл. 2.2.32), що 

охоплювала перформанс і фотографії, у яких зістарила половину свого 

обличчя, а на підлозі написала: "Мистець не має біографії. Мистець-жінка — 

інакше, ніж чоловік, — має біографію. Для мистця-жінки важливо молода 

вона чи стара" [229, с. 147]. Через п'ять років, вона повторила цей твір, але з 

половиною тіла. 

Феноменом польського мистецтва від 1970 р. стала "Akademia Ruchu" 
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('Академія Руху') — некласичний театр з проявами перформансу у творчості, 

з відкритим простором для діяльності та відсутнім бар'єром між сценою і 

глядачами. Групу мистців театру "Академія Руху" Л. Рондуда 

охарактеризував як тих, що "діяли на межі мистецтва і щоденного життя" 

[229, с. 354], посідаючи чільне місце у сфері польського аванґарду. Міські 

акції "Академії Руху", яка досі діє, є доказом результативної та постійної, 

єдиної в такому масштабі мистецької присутності в публічному просторі 

Польщі. Л. Рондуда так описує творчість театру: "Звичайні, щоденні жести, 

зрозумілі для кожного перехожого, "Академія Руху" піддавала дуже тонкому 

мистецькому "опрацюванню", підпорядкованому мінімалістичним 

процедурам: серійність, мультиплікація, повторення з формальним 

втручанням прискорення, сповільнення і контрасту" [229, с. 359]. Ці жести і 

таке їх трактування мали стати вихідним пунктом до спільного особливого 

переживання реальності, до відкриття нових сфер досвіду, напівмистецької 

та суспільної комунікації. Сюди належать акції "Газети", "Черга", спрямовані 

на викриття нових способів функціонування мистецтва у суспільстві, нових 

середовищ мистецької комунікації. Діючи поміж пластичним мистецтвом і 

театром, "Академія Руху' започаткувала нову театральну традицію, 

конкурентну й альтернативну поряд з тією, що пов'язана з Є. Ґротовським чи 

Т. Кантором — менш метафізична і екзистенціальна, більш номіналістична, 

раціональна, суспільна, політична" [229, с. 359]. Учасники "Академії руху" 

свою діяльність певною мірою визначали як політичний театр. У працях 

"Академії Руху" проявлялося характерне для перформансу й інших 

візуальних мистецтв 1970-х років зацікавлення тілом як художнім засобом 

вираження. За словами Л. Рондуди: "Вже у перших спектаклях "Collage" 

(1973), "Lectorat" (1973), "Ruch" (1973), "Rotacje" (1974) (іл. 2.2.33 — 2.2.37) 

тіло актора використовувалось як засіб формування ідеї та візуалізації 

мистецьких відносин" [229, с. 349]. Презентація "Європа" (1976), реалізована 

в міському просторі Лодзі й Варшави, була реакцією на брутальне 

придушення робітничих страйків в Урсусі та Радомі. Театр представив 
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динамічну версію поеми А. Стерна (1929), демонструючи його фрази на 

транспарантах"  [229, с. 357], що періодично зникали в темряві. 

Художник і музикант Г. Ґаєвський після одного з панкових концертів на 

зауваження товариша-музиканта, що хлопцям вартувало б ще повчитися 

грати, відповів: "Щоб добре грати, достатньо опанувати техніку, гами, вправи 

для пальців — правила готові. Щоб погано грати, не можна застосувати 

жодних правил. Треба їх творити щосекунди під час гри" [229, с. 370]. 

У другій половині 1970-х років польські мистці частіше почали їздити на 

Захід, брати участь у міжнародних виставках, у закордонних журналах 

з'являлися статті про польське мистецтво. І на той час ситуація настільки 

змінилася, що з'явилася величезна кількість нагромаджених праць і 

задокументованих джерел, пов'язаних з неоаванґардними напрямками, 

мистцями, імпрезами, галереями, виступами й означала певну зрілість 

неоаванґардного руху. Розуміння мистецтва як діяння у контексті реальності 

є тим, що в основі відрізняло ідеологію мистецтва соціалізму від ідеології 

мистецтва капіталізму, тому воно дуже швидко поширювалося.  

Мистець з Лодзі А. Клімчак згадує: "Під час навчання, у 1970-х, ми 

шукали приватного, умовного простору, з яким би можна було 

ідентифікуватися, де можна було б працювати у власний спосіб, "не як у 

майстерні", який можна було б формувати довільно"  [173, с. 81]. На прикладі 

робіт у галереї "Wschodnia" ("Східнa"), у її двокімнатному інтер'єрі, що 

поєднувався дверним отвором, можна прослідкувати процес творення 

інсталяції в камерному чи лабораторному образі. Від початку 1970-х років 

вона надавалася до просторових діянь у сфері перформансу, — звідси 

простота інсталяцій у пізніший період, де чітко виражена властива їй 

тимчасовість і самостійне існування просторових реалізацій, як діяння в 

просторі та вплив на простір. У цьому значенні інсталяція близька до 

перформансу, що підкреслює ці особливості присутністю мистця.  

Коли з'явився термін "перформанс", його почали застосовувати до всіх 

давніших акційних форм, що в'язалися з постмодернізмом. Але утвердилося у 
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Польщі це поняття у 1978 р., коли у Варшаві відбувся фестиваль ІАМ 

(International Art Meeting) "I am" ("Я є", Міжнародні мистецькі збори), 

організований Г. Ґаєвським у студентській Галереї "Riviera Remont" у 

Варшаві. Під час міжнародного кількаденного фестивалю відбувалися лекції 

мистців на тему цього жанру, також дискусії про цілком нову ідею в 

мистецтві Польщі. Мистецтво перформансу зачаровувало 1978 р. повною 

відсутністю суперечки з будь-яким іншим жанром, характеризувалося 

відсутністю оцінювання, змагальності в мистецтві. Перформанс не можна 

було нагнути до зграбних програмово-теоретичних конструкцій, він 

адресувався тільки до нинішньої публіки, виключав посередників. Художник 

творив мистецький процес, а не репрезентувався через свою роботу.  

Наприкінці того самого року в Любліні відбулась імпреза "Рerformance 

and Body"  [161, с. 23] ("Перформанс і тіло"). Таким чином 1978 р. термін 

"перформанс" уперше ввійшов у польський дискурс і присвоєний 

мистецькими інституціями  [229, с. 364]. Раніше він з'являвся в одиничних 

варіантах, але це були найперші зразки польського перформансу. За словами 

Ґ. Дзямського, "1978 рік є, все ж таки, межовим пунктом, датою введення 

терміна "performance" до мови польської критики і теорії, окреслення в 

словнику, але початки слід шукати набагато раніше. Ще в 1960-х у 

синкретичних показах Вл. Боровського і в перших маніфестаціях Є. Береша"  

[154, с. 342—343]. З. Варпеховський називає себе "ортодоксом мистецтва 

перформансу", наголошує, що зробив перший перформанс ще у 1960 роках, 

але термін пізнав аж у 1975, тоді й вирішив — те, що він робить, це саме 

перформанс: "Початком моїх перформерських робіт є 1967 рік. Особливий 

час — щось висіло в повітрі, люди на щось чекали. Я почув про "Променисті 

сеанси" у Вільнюсі. Я теж хотів спробувати імпровізувати поезію наживо, 

безпосередньо перед публікою. І так то почалося. Свої дійства я називав 

"імпровізаціями", але міг би їх повторити зараз, і ніхто б не сумнівався, що то 

були перформанси"  [161, с. 24].  
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Польський мистець, перформер Я.Свідзінський згадував:"У часи глибокої 

комуни на певний час було дозволено вільніше працювати в студентському 

середовищі. Створювалися студентські клуби, галереї, і я цим скористався. Я 

опікувався діяльністю клубу "Ремонт", і там, власне, відбувся перший 

фестиваль перформансу в Польщі"  [229, с. 25]. Після навчання малярство у 

своєму традиційному значенні для Я. Свідзінського перестало існувати. 

Аванґард всіма силами намагався його знищити, щоби збудувати "нове 

мистецтво", але для мистця була близька дадаїстична точка зору, ні в яке 

"нове мистецтво" він не вірив: швидше, можна збудувати щось замість 

мистецтва.  

Твори, що з'являлися у Чехословаччині в 1970-х роках, містили опір 

політичному пресинґу влади. Як художники-концептуалісти, розвиваються 

чеські мистці Ї. Кованда, М. Козелка, Т. Руллер (учасник "Black Market"). На 

сучасній словацькій території тоді ж активізувалися мистці Л. Дурчек, Ю. 

Коллер, С. Філко, А. Млинарчик і багато інших.  

Ю. Коллер, Л. Дурчек, як і С. Дрождж у Польщі, працювали з текстом і 

семіотикою. Гра слів була центром творчості Ю. Коллера. Зокрема, 

скорочення "UFO" ("НЛО") він адаптовував до своїх малюнків-креслень: 

Univerzálna Futurologická Organizácia (Універсальна Футурологічна 

організація, 1972-1973), Univerzálny Filozoficky Ornament (Універсальний 

Філософський орнамент, 1978) або  Underground Fantastic Organization  

(Підземна Фантастична організація, 1975). Ці нескінченні варіації 

абревіатури стали проявом утопічного принципу автора.  

Мистецтво Л. Дурчека мало культурне та соціальне тло: твори автора 

наповнені його особистим досвідом і конфронтацією щодо "нормалізації" 

суспільства та навколишнього середовища. Митець викриває мову 

ідеологічної пропаганди й маніпуляції ЗМІ, реагує не тільки на політичні, 

соціальні проблемні контексти, а й на симптомні, абсурдні ситуації, які 

з'являються в міському громадському просторі та фотографує їх (іл. 2.2.38). 

Інша частина творів Л. Дурчека стосується дослідження просторових форм. 
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У спробі означити місце мистець багаторазово повертається до основних 

геометричних форм, наприклад, трикутника: концепція прогулянок Л. 

Дурчека орієнтована на нове сприйняття повсякденності та рутинної дороги в 

міському просторі. У перформансах мистець багато працює з ідеєю натовпу 

та поведінкою індивідів у ньому, експериментує з ототожненням (злиттям) з 

натовпом і розділенням (ізолюванням), з навколишнім середовищем і 

контекстами соціального простору. У такий спосіб автор активізує глядача та 

заохочує його до власного автономного жесту у відчуженому суспільстві — 

самоусвідомлення (іл. 2.2.39). Ще одним аспектом праць періоду 1970-х років 

є роботи із символами та знаками, їхніми відображеннями, прочитанням і 

використанням. Л. Дурчек у перформансах працює із семіотикою культури й 

мови, з фігуративним знаком, що охоплює друкарські та лінгвістичні 

експерименти в книгах і друкованих виданнях автора.  

У той час у Румунії мистець І. Ґриґореску, у ранніх роботах (1974-1978) 

займався проблемами візуальної механіки як партнера в перформансі, 

з'являвся у своїх презентаціях перед камерою. Джерела перших робіт автора 

слід шукати в його зацікавленні проблемою "реалізму" і "реальності". І. 

Ґриґореску поєднував живопис і фотографію, створюючи фотомонтажі, які 

представляли іронічну реакцію на ідеологію соціалістичної реалістичної 

естетики. Він вбачав цінності "реального" у повсякденному житті й те, як 

воно впливає на мистецтво. У перформансах, таких як "Кухня" (іл. 2.2.40) або 

"Мистецтво в одномісному номері" (1976), І. Ґриґореску представив себе в 

маленькій кімнаті, наповненій ужитковими предметами і виконував звичайну 

діяльність домашнього господарства. "Кухня" охоплювала ідею банальної, 

звичайної реальності, еквівалентної мистецтву. Водночас його перформанс 

не уникав жорстокості, що наповнювала цю реальність. 

У власній маленькій майстерні І. Ґриґореску представив перформанс під 

назвою "У в'язниці" (1978), у якому була виражена ідея полону за допомогою 

інструментів спостереження — вічко і теле- або фотооб'єктив. Сам мистець 

з'явився у смугастій піжамі, виконуючи вправи на розтяжку або ковтаючи 
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хлібні крихти. Ця ситуація натякала на життя у в'язниці, цілодобове 

спостереження поліції за громадянами Румунії, що практикувалося в той час. 

В Угорщині мистці І. Букта (іл. 2.2.41, 2.2.42) та Г. Уто-Река Коніа (іл. 

2.2.43) у 1970-х творили мистецькі акції, інформація про які з'являлася у 

журналах, описувалася у статтях, що потрапляли у простір Радянського 

Союзу. Інший мистець, Т. Хаяс, зайнявся концептуальним мистецтвом від 

1969 р. 1973 р. він репрезентував читання та гепенінґи у каплиці в 

Балатонбоґларі, наступного року поет зустрів музиканта Я. Вето, що став 

його творчим партнером, згодом цікавився фільмом і відео, в теорії та 

практиці, але від 1978-го його основним зацікавленням став перформанс. 

Творчість Т. Хаяса концентрувалася на періоді 1970-х років, охоплювала 

об'єкти, теоретичні тексти, фотографії, перформанси (часто без публіки), 

фільми. Окрім того, його роботи концентрувалися на тілі, його фізичних, 

ментальних зв'язках, на тонкій лінії між життям і смертю. Праці Т. Хаяса 

випробовували межі людського тіла, споріднені з віденськими аукціоністами, 

Ґ. Брусом і Р. Шварцкоґлером, але також з боді-артом чеха П. Штембери. 

Певні паралелі можна провести і з діяльністю "Флуксуса". 

Від 1970-го до 1973 року мистець Ґ. Ґалантай був організатором 

напівлегальних виставок, акцій, гепенінґів у каплиці в Балатонбоґларі, яку 

він орендував у католицької церкви, доки поліція не припинила таку 

діяльність. 1970 року мистець відійшов від живопису й розпочав 

експерименти з графікою, візуальною поезією, звуковою поезією, 

перформансом і мейл-арт (мистецтво в листуванні). 1975 року він створив 

перші скульптури, використовуючи відбитки стоп, що перетворилися на 

важливий елемент його мистецької діяльності. Ґ. Ґалантай також брав участь 

у "Творчих вправах" М. Ерделі й Д. Мауер на зламі 1976-1977 років. 1978-го 

мистець розповсюдив по всьому світі постери з написом "Будь ласка, 

надішліть мені інформацію про свою діяльність". Величезна кількість 

відповідей від мистців з-поза Угорщини надихнули Ґ. Ґалантая і Ю. Кланічай 

заснувати нелегальний мистецький архів (з відкритим доступом від 1989 р.), 
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що став найважливішою збіркою документації і досліджень, зосереджених на 

мейл-арті й "Флуксусі" у Центрально-Східній Європі, та продовжив традицію 

виставок згадуваної вже каплиці. Від 1980-х років ця документація 

охоплювала й угорський аванґард, локальні події та спричинила видавництво 

журналу. Від 1992-го архів як інститут досліджень отримав фінансування 

міста Будапешт. 

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 він 

викладав просторову зірку з бруківки, то посеред вулиці розмістилася 

піраміда з бруківки з написом "Це зброя пролетаріату" (іл. 2.2.44). Його ж 

перформанс з обмеженням свого обличчя серпом і молотом, що на 1973 рік 

було відвертим і промовистим жестом, який можна сприймати амбівалентно 

в умовах специфіки влади (іл. 2.2.45, 2.2.46), пейзаж з використанням 

національних кольорів (іл. 2.2.47). Деревоподібні скульптури мистця Ґ. 

Шаму, а також інсталяції з гілок творили особливу ситуацію у сприйнятті 

галерейного простору та розуміння почуття межі, матеріальної, культурної, 

умовної (іл. 2.2.48). Але не кожен хотів миритися з життям, що провокувало 

на пошуки кращого майбутнього за кордоном. Тому І. Кантор почав 

мистецьку діяльність на території Угорщини, але, збагнувши замкнутість і 

відірваність її від світу, у 1970-х роках вирішив емігрувати на Захід, у 

Канаду, де й відбулися його перші масштабні акції, що стосувалися життя 

держави, у якій він народився і яку покинув. Мистець на сьогодні  знаний у 

всьому світі бунтарськими, епатажними перформансами, де відбуваються й 

брутальні речі, наприклад, привселюдне спалювання Біблії як опір писаним 

законам, котрі стають гальмом у розвитку свободи. Окрім того, його тіло 

також зазнає змін: привертає увагу металева усмішка, яка є обов'язковим 

елементом перформансів мистця, шкіряний одяг, багато металу, які 

супроводжуються гучною музикою, використанням вогню, агресивних 
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жестів — закладені ще в юності проблеми, досі залишаються актуальними у 

творчості І. Кантора, і він не перестає їх вирішувати.  

Від 1980-х років Я. Шіртес активно працював у різних мистецьких 

сферах, але, окрім живопису та графіки, творив перформанси, інсталяції, які 

через десятиліття привели його до роботи з відео, спровокувавши 

застосування попереднього досвіду в нових пошуках і їх поєднання. 

Мистецтво Я. Шіртеса яскраво ілюструє взаємодію тіла та живопису. У 

перформансах автор експериментує з власними фізичними можливостями: 

масою тіла, голосом, рухами; окрім цього, він активно залучає публіку, котра 

вступає у діалог з мистцем. Праці Я. Шіртеса наповнені іронічними, навіть 

саркастичними елементами, що проявляють його сприйняття світу, його ж 

власну родинну історію та ситуацію, у якій він живе. Маневрування з 

червоною та чорною барвами поєднується з контрастними проявами 

жорстокості та делікатності, ніжності (іл. 2.2.49). 

Щодо історії мистецтва того періоду, поняття "декоративного" живопису 

і скульптури забезпечили образотворчому мистецтву розвиток у часи 

тоталітаризму, оскільки поняття "декоративне", "прикладне" зазнавали 

значно меншої уваги з боку цензури. Ймовірно тому в румунських, угорських 

мистецьких журналах періоду 1980-х — 1990-х років спостерігаємо близьке 

звучання виставок живопису, скульптури, кераміки, текстилю, скла з 

інсталяцією. Зважаючи на це, можемо стверджувати, що творчість 

румунської художниці В. Міхулеак мала виражено глибший характер аніж 

"декоративна скульптура". До прикладу, праця "Рефлекс" (іл. 2.2.50), 

виконана у формі шести об'ємних дзеркальних літер, постійно перебувала в 

контакті з оточенням, залежно від середовища та способу експонування 

змінювався характер її сприйняття. Цікавими на час 1980-х були ідеї в галузі 

текстилю, які з позиції сьогодення можемо вважати інсталяціями, у котрих 

порушується проблематика екотенденцій. На формування таких пошуків 

впливали знані на той час Д. Кошут (іл. 2.2.51, 2.2.52), Д. Бойс (іл. 2.1.7), 

Крісто (іл. 2.2.53),  розмаїті андеґраундні виставки в сусідніх країнах. 
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Окремі словацькі мистці, як, наприклад, І. Немет, що навчалися в 

Угорщині, там отримали перший поштовх до інсталяції та акційних мистецтв 

(іл. 2.2.54). Згадуваний Й. Югаш, постає на мистецькій сцені як художник 

одразу двох країн, Словаччини й Угорщини, оскільки динаміка втілення його 

праць від кінця 1970-х років концентрується одразу на двох територіальних 

пунктах. У останніх роботах, Й. Югаш усе частіше порушує питання 

особистості, пошуку гармонії та відведеного на це людині часу. Його можна 

бачити в мистецьких дуетах, що характерне перформативній діяльності, де 

досліджувані теми обростають деталями подвійної взаємодії (іл. 2.2.55, 

2.2.56). 

1980-ті роки приносять у мистецтво Чехії та Словаччини імена таких 

мистців як В. Гавлік, В. Стратіл, П. Лисачек, Ї. Сурувка, М. Зет, Л. Клодова, 

також групи "Guma Guar", "Rafanі", "Stohoven" та ін. На той час 

багатогранність терміна "перформанс" охопила й східну територію країни у 

1980-х: це відбулося завдяки театральному, концертному досвіду окремих 

авторів, сприяв цьому й розвиток фестивалю "Transart Communication" 

(Трансмистецьке спілкування), що від 1988 р. був єдиною публічно 

відкритою репрезентаційною платформою у Словаччині, що пропонувала 

мистцям нові технічні можливості. Наприклад, у приміщенні кінозалу 

художники почали використовувати відео, фільми, слайди, що було 

рівноцінним із світовими тенденціями, не відкидаючи концептуальні 

перформанси та традиційне мистецтво. З іншого боку, таку позицію досі 

можна помітити на відкриттях персональних виставок мистців, що 

розглядають перформанс як спосіб творення об'єкта чи інсталяції для 

експозиції; але прості речі, що застосовуються у перформансах сьогодні, 

мають зовсім інше значення, ніж двадцять років тому.  

Соціальна та політична ситуація у 1985-1989 р. була дуже напруженою: 

історичний центр Бухареста зруйнований, тривала щоденна боротьба проти 

політичного гніту. Перформанс А. Антіка "Сон досі зберігає дати з 1986" 

[224], створений для фестивалю в Сибіу, відбувся в підвалі музею-аптеки 
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перед аудиторією художників і мистецтвознавців; охоплював неодадаїстичні 

тексти мистця, що декламувалися гучним голосом на тлі скривавлених 

решток тварин як символів жорстокої реальності. Цей перформанс закінчився 

раптово, коли міліція в цивільному увірвалася на сцену, вийняла плівки з 

камер і сказала людям залишити кімнату. Як і А. Пержовскі, А. Антік 

надавав перевагу замкненому простору, що дозволяв йому відділити себе від 

глядачів, мистець регулярно закликав у своїх роботах до публічного каяття у 

політичному минулому Румунії. Під час перформансу під назвою "Скидання 

шкіри" (Тимішоара, 1996) А. Антік символічно відділив штучний шар шкіри 

від власного тіла і прибив його цвяхами до стіни.  

Мистець Т. Ґраур вибрав ситуацію в державі як основне джерело 

натхнення для творчості, яку репрезентував переважно перед кількома 

відданими друзями. Він досліджував похмуру румунську реальність кінця 

1980-х років, вибираючи своє власне атлетичне тіло як центр для пародійних, 

зневажливих роздумів про реалії життя. Перформанс "Спортивний центр" 

(1987) (іл. 2.2.57) виявляв жорстоку мужність як вірний засіб соціального 

успіху, натякаючи на модерн ідеалу "нової людини" з її невідповідністю між 

м'язами та інтелектом. Акція "Пам'ять про корабель" відбулася у 

величезному порожньому вантажному трюмі корабля і нагадувала про 

шалене бажання всіх молодих румунів емігрувати від одержимості Чаушеску.  

Ранні виступи Д. Пержовскі, який почав працювати як перформер 1988 

року, були розроблені в тому ж контексті ізоляції та духовного вигнання. Д. 

Пержовскі є одним з небагатьох румунських художників, які змогли 

побудувати міжнародну кар'єру, не покидаючи країни. У місті Орадеа він 

представив перформанс "Дерево" про відносини між художником і 

природою. В іншій праці, "Червоні яблука", художник вкрив стіни своєї 

квартири білим папером, на якому описані історії, пов'язані зі стосунками з 

дружиною, А. Пержовскі. На виставці "Держава без імені" (1990) мистець 

вирішив ізолювати себе від аудиторії та інших художників: як раніше у 

квартирі, він покривав стіни маленької кімнати папером, потім продовжив 
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обписувати його, що перетворилося у триденний перформанс-малювання, 

доки білий папір майже повністю вкрився чорною барвою [220]. Малюнок як 

коментар або щоденник — важлива частина мистецтва Д. Пержовскі. 

У Польщі 13 грудня 1981 р. через воєнний стан діяльність галереї "Foksal" 

призупинилася. Відновивши діяльність, повернулися люди, що були від 

початку, і відтоді й надалі у своїй діяльності галерея намагається 

дотримуватися позиції К. Болтанського: "Утримуватися на марґінесі так 

довго, як тільки можливо"  [247, с. 98].  

Винятковим перформансом З. Варпеховського є його робота, виконана у 

Штутгарді 1984 р.: він використав клітку з птахом, що символізував 

становище суспільства, у якому жив мистець, і періодично викрикував до 

папужки "I love you", що нагадувало "любовний" крик комуністичної партії 

до "обгородженого колючим дротом" народу.  

На початку 1980-х років у сфері нетрадиційного мистецтва з'являється 

молодий художник Я. Балдиґа. Його перформанс полягає в аналізі руху тіла, 

що має свою мову, де штучному протиставляється "природне". Ці праці 

існують поміж скульптурою і перформансом. Знаковим моментом у його 

творчості став перформанс "General Center" ("Генеральний центр") (1981), де 

проявилися складові процесу творення, властиві працям мистця: вибір та 

ідентифікація простору, матеріалу, використання їх у спосіб, що виявляє 

потенціал кризи акції. Ще у 1970 роках як студент Варшавської академії 

мистецтв Я. Балдиґа протестував проти застарілої академічної системи — так 

утворилася група "Балдиґа-Онух-Шайна", майстерня "Dziekanka", які стали 

осередком для молодого покоління 1970-х — 1980-х років. Згодом відбулося 

долучення мистця до Академії Руху. Його перформансам притаманна 

мобільність (іл. 2.2.58), багато з них порушують питання меж і кордонів. Цю 

тематику мистець досліджує роками, аналізує характер лінії між своїм 

власним і простором аудиторії. Важливим для нього є вибір місця. Таким 

чином щоразу створюється унікальний простір для публіки, впливаючи на 
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спосіб її поведінки. Поняття "між" є ключовим у перформансах мистця, а 

простір між художником і аудиторією — найважливіша його частина.  

Перформанси Я. Балдиґи часто пов'язані з предметом, який радикально 

змінюється, зменшується, деформується. У його творчості також 

проявляються такі поняття як "перформанс очікування" та "перформанс 

центру", ситуації, у яких час акції залежить не стільки від автора, а від 

вибраного матеріалу, механічного впливу. Центром творчості Я. Балдиґи є 

поняття "критичний пункт", що стосується моменту закінчення перформансу, 

висновків, пов'язаних з використаною матерією і вибором місця. Критичний 

пункт — це момент, після перевищення якого втрачається контроль над 

діянням, це вхід у простір перформансу. Наближення до критичних станів, 

але не переступання критичного пункту, балансування поблизу нього — 

дуже важливий і характерний аспект праць мистця, який став його теорією, 

що на сьогодні є прикладом для вивчення і розуміння сучасного мистецтва, 

його особливостей, зокрема у перформансі (іл. 2.2.59). 

ІнсталяціїЯ. Балдиґи — часто величезні виразні конструкції, поєднані 

єдиним пунктом, цвяхом, у якому концентрується енергія. Ці роботи 

показують, як ледве видимий компонент може стати найістотнішою стихією 

з точки зору статики і виживання всієї композиції. У цьому постає велика 

людська метафора, запропонована мистцем (іл. 2.2.60). 

За словами Г. Штабінського: "У авторській галереї "ОN" у Познані, що 

функціонувала від 1977-го, у 1984 Я. Бердишак представив інсталяцію 

"Дорога"  [171, с. 123], котра безпосередньо стосувалася інтер'єру галереї, 

тобто конкретного місця: заклавши кільканадцятьма шибами підлогу, в яких 

відбилося саме приміщення. Г. Штабінський зараховує інсталяцію мистця до 

"конкретної": "Цього мистця менше цікавлять практичні та культуральні 

функції будинків, в яких він виконує інсталяції. Його "археологія" сягає 

фізичності, першооснови. Прикладом цього є твір "Passe-par-tout" [228, с. 28], 

де основною стає не багатозначна гра слів цього поняття, а діяння, метою 

якого є означення місця як "додане місце".  
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1989-го і пізніше 1990-го року польська культура та мистецькі установи 

стояли перед порогом політичної трансформації. Оскільки зв'язки зі світом 

досі були однобічними, відчувалася необхідність повороту ситуації, 

створення умов для поширення польського перформансу у світовому вимірі, 

тому на початку 1990-х років істотну роль відіграли мистці А. МакЛенан (Пн. 

Ірландія), Б. Нєслони (Німеччина), С. Шімода (Японія), Р. Мартел (Канада), 

завдяки яким прийшло швидке нав'язання контактів між перформерами з 

Польщі із Заходом і Азією. У той час відбулися фестивалі мистецтва 

перформансу, перший з яких — "Real Time" ("Дійсний час") у Сопоті (1991). 

Тоді мистці користувалися можливостями монтажу, спеціальних ефектів, 

обробки звуку: час і простір електронних образів набирали нових значень у 

ситуації, що творилася перед аудиторією.  

У 1990-х роках відбулося повернення до світового руху, що досі 

розвивався без польських мистців (іл. 2.2.61 — 2.2.63). Наталія ЛЛ 

презентувала інсталяції, що полягали в проекції слайду на делікатні тканини, 

наприклад, "Подвійна піраміда" (1993), у яких акцентувалося на 

колористичних ефектах. 1994 року П. Вижиковський під час XІX 

Театральних ремінісценцій у Кракові виконав перформанс "Уособлення", в 

якому, стоячи голяка перед публікою, знімав на плівку своє тіло. Запис 

фрагментів тіла у великому наближенні демонструвався на моніторах 

телевізорів, розташованих у різних місцях приміщення. Акцентування двох 

вимірів реальності акції "наживо" та її медіального образу, фізичного тіла та 

його електронної репрезентації були частиною процесу. Відеообраз у 

перформансі стає потужним інструментом у визначенні його рамок. 

Інсталяція через гібридну натуру змішує засоби, якості, форми, предмети 

й теми. Зіставлені в нову цілісність спеціальні предмети набирають нового 

значення, входять у просторові, часові, контекстуальні зв'язки між собою і 

місцем, у якому заінстальовані. Твір "LOVE" ("Любов") (1990) М. Філоника 

— динамічна конструкція з двох кольорових світел, блакитного й рожевого, 

котрі по-діагоналі з одного до іншого кута переплітались і посередині 
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єднались. Л. Скомпський у галереї "Zderzak" ("Бампер") у Кракові представив 

твір "16.00 (Лук)" (1994) — ряд дзеркал, і щодня у галереї впродовж одного 

тижня червня о 15.50 можна було оглядати променевий "лук", що існував 

лише 10 хвилин.  

Важливим мистецьким пунктом у Варшаві від 1991-го до 1994 років була 

галерея "Вихід", що займала зал Замку Уяздовського при  одному з 

входів/виходів (звідси й назва), ідею запропонував польський концептуаліст 

Я. Козловський. Вона була місцем творення інсталяцій, що існували в 

специфічному приміщенні, стіни якого не були тиньковані й вирізнялися 

червоною цеглою. Серед виставок: цегляний багатогранник Я. Яґєльського 

(іл. 2.2.64), що тиснув своєю конструкцією, важкістю і агресією, — а 

зблизька виявлявся легким і паперовим. Робота М. Філоника "Daylight" 

("Денне світло") (1992) (іл. 2.2.65), головним чином базувалася на 

флуоресцентних лампах, розвішаних на рівні очей, вписаних у великий 

горизонтальний квадрат, обійти який можна було маленьким проходом 

вздовж стін. З одного боку, це повторення геометрії галереї, з іншого — її 

абсолютне відкидання, оскільки важко оглянути інтер'єр, коли лампи світять 

прямо в очі. Як наслідок, простір наповнився новою енергією та колоритом: 

ще ніколи фактура цегляної стіни не була настільки явною.  

У Румунії 1989 р. крах комунізму виявив кризу, яка тривала 

десятиліттями, але саме вона породила нове мистецтво, що досі творилося в 

підпіллі. 1990 року румунські перформери вперше виступили публічно і 

швидко зазнали успіху: після тривалого періоду абсолютної ізоляції від 

суспільного життя, румунська громадськість почала відкривати для себе 

досвід перформансу, що став способом спілкування в суспільстві, члени 

якого проявили свободу думки, беручи участь у антиурядових вуличних 

маніфестаціях. 

Зазначимо, що перформанси 1990-х років у Румунії суттєво відрізнялися 

від праць попередників 1960-х —1970-х років [224]. І. Ґриґореску публічно 

представив інсталяцію, що підкреслювала політично напружену атмосферу 
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— "Країна не належить міліції, Секуритате2 чи комуністам" (1991) [224]. 

Інсталяція розташовувалася на міській  площі в Тимішоарі як символ свободи 

від комунізму. Наступні праці мистця порушували болючі питання 

тогочасної Румунії. А те, що його перформанси відбувалися в інтимній 

атмосфері майстерні, має особливе значення: саме тут І. Ґриґореску зачепив 

спірні політичні питання, щодо румунської провінції Бессарабії, яка щойно 

проголосила свою незалежність від Росії, питання про національну 

ідентичність Румунії. 

На початку 1990-х років перформанс став громадянською позицією для 

кількох румунських художників, які вважали, що вони повинні відкрито 

брати участь у будівництві нового суспільства, публічно засвідчуючи істину. 

К. Флондор, який найактивніше працював у 1960-х — 1970-х роках, належав 

до першої експериментальної перформативної групи в Румунії. Він був 

учасником групового перформансу, що відбувся в Тимішоарі 1991 року, під 

назвою "Держава без назви". Внеском К. Флондора у цей захід була 

інсталяція "Неділя сліпих" — гіркий звіт про результати перших вільних 

виборів, організованих у Румунії після краху комунізму. Автор 

використовував яблука як символ процесу голосування, фарбуючи окремі з 

них з чорною фарбою. Через такий публічний акт мистець отримав осудливу 

реакцію з боку глядачів, яким не сподобалося критичне ставлення 

художника.  

Досвід переходу із замкнутої художньої майстерні, приватної квартири на 

міську площу знайшов своє відображення у перформансах А. Пержовскі, 

молодої художниці, чий мистецький дебют відбувся 1989 року. Певний час 

авторка надавала перевагу власній квартирі для виступів, тому що це 

приміщення забезпечувало їй обмежений, контрольований контекст, якого 

вона й шукала. 1988 року авторка представила працю "Випробування сну", у 

якій обписала своє тіло текстом, пофотографувала себе, позуючи перед 

камерою як нерухома, пасивна поверхня, що символічно зверталася до 

                                                
2 Колишня румунська поліція. — Я. Ш. 
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відсутності спілкування, яке стало приголомшливим наслідком епохи 

Чаушеску. 1991 року в Тимішоарі А. Пержовскі створила вуличний 

перформанс під назвою "Держава Без назви" в рамках групового заходу, що 

відбувався під таким самим гаслом. Перформанси художниці переважно 

відображали загальну атмосферу того часу: вона носила на спині два великі 

об'єкти, зроблені з паперу й тканини, створюючи враження покаяння. Один з 

них був завбільшки з художницю і прикріплений до її спини, інший — 

довший, повинен був спускатися на тротуар. У такий спосіб А. Пержовскі 

хотіла знайти символіку відтворення ідеї подвійності особистості (іл. 2.2.66, 

2.2.67).   

Упродовж 1990-х років румунські перформери перемістилися з вулиці в 

більш відокремлений професійний простір, у галереї та музеї. Фестиваль 

перформансу "Зона", організований у Тимішоарі 1993 року, дав можливість 

виступати перед новою аудиторією. Саме тут А. Пержовскі створила 

перформанс "Я борюся за право бути іншою", у якому лялька людського 

зросту зазнавала періодичних проявів любові й агресії, викриваючи вагання 

між владою, зловживанням, пасивною відповідальністю, типовою для 

населення, яке ще не увібрало в себе громадянські свободи, що приходять з 

демократією.  

Після 1989 р. Т. Ґраур продовжив критикувати нові реалії, що постали 

після Чаушеску. У роботі "Звертаючись до Європи" (Тимішоара, 1993) автор, 

замкнений у великій клітці перед аудиторією, відчайдушно кричав у 

мікрофон англійською: "Привіт, привіт, ти мене чуєш?" [224]. Відповідями 

були фрагменти радіопередач, які перформер знаходив, повертаючи ручку 

свого радіоприймача.  

Дилеми, що стояли перед мистцями під час переходу від комунізму до 

посткомунізму, відображалися у розвитку їхніх відносин з мінливою 

аудиторією, яка поступово включала навіть меншини. Хорошим прикладом 

для такої еволюції був Г. Уто і Р. Конія, які у своїх виступах по-різному 
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досліджували політику ідентичності щодо угорської меншини в Румунії, 

членами якої вони були.  

Уже згадуваний Д. Пержовскі спочатку був досить інтроспективний як 

художник, але після 1992-1993 рр. його інтерес почав зміщуватися все більше 

й більше до того, що його оточувало. Ставлення до перформансу змінилося в 

процесі. Роботи мистця стали більш концептуальними. 1993 року в 

Тимішоарі, на фестивалі "Зона", Д. Пержовскі виконав, за словами самого 

автора, "анти-перформанс", наслідки якого, на відміну від традиційних 

уявлень, триватимуть протягом усього життя: художник зробив собі 

татуювання з написом "Румунія". 

Мистці І. Думітреску та Ф. Флуераш організували перформанс на 

Національний день Румунії в одному з найбільших торгових центрів у 

Бухаресті. Виконання державного гімну в гіпермаркеті Котрочені прагнув 

створити свідомо підривне видовище, у якому певні емоції, такі як гордість і 

любов до країни, перетворюються на перформативний товар. Мета полягала 

у створенні не оптимістичної розповіді про плюралістичне майбутнє народу, 

а виробити "ясний відчай" про артикуляції нації в публічному просторі. 

Через перебільшення всіх рис традиційного святкування румунської 

національної державності художники намагалися спрямувати увагу учасників 

до негативних відчуттів, таких як страх і безнадія, тому що перформансами 

вони прагнули втамувати біль, прихований за примусовим святкуванням 

радості й щастя. За словами І. Пінтиліє, мистці працювали проти "мертвого 

болю". Підкреслюючи безнадію, вони допомагали людям зрозуміти реальні 

умови їхнього життя [224]. Метою перформерів було не тільки акцентування 

на націоналізмі, а викриття його глибоких ідеологічних наслідків у 

православній церкві та в європейському дискурсі. Ф. Флуераш одягся 

священиком, вимальовуючи зв'язок між національним днем і 

націоналістичним проектом будівництва православного собору в центрі 

Бухареста. Після "викриття" ролі церкви в продукуванні націоналізму, І. 

Думітреску співав національний гімн, показуючи на екрані сюрреалістичні 
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образи мавп, Парфенон, Народний дім, Національний катедральний собор і 

ляльок, одягнених в костюми популярних румунців. Зберігаючи іронічну 

дистанцію від своїх текстів, голос І. Думітреску перебільшував важливість 

моменту, як і багато серйозних коментаторів у День незалежності.  

В Угорщині у 1980-х Т. Аубі взяв участь у кількох подіях "Флуксуса", 

наприклад, у концерті Д. Маціунаса в Женеві, на початку десятиліття, де 

через сім років відкрив галерею "Ruine", що ґрунтувалася на ідеях "No-

profi/No-profile/No-profit" ("Ні профі / Ні профілю / Ні прибутку"). 

1991 року в галереї "Mánes" у Празі відбулася виставка "Umini akce" 

("Мистецтво акції"), організована мистецтвознавцями, що були 

послідовниками мистців покоління 1970-х — 1980-х років і відображали 

перформанс лише через історичний контекст, максимально уникаючи 

діяльності молодих мистців. Художник-перформер Й. Р. Югаш на цій 

виставці був представником молодих мистців, і саме він упродовж 11 років 

організовував у Кошіце (від 1988 р.) фестиваль "Transart Communication" 

("Human body electronics" з 1999 р.). Ці фестивалі становили важливу 

платформу для перформерів, випередили світові тенденції мистецтва акції та 

перформансу в 1990-х роках і спровокували багато інших. Про це свідчать 

фестивалі, що відбувалися згодом у Чехії: "Malamut" у Остраві (1995-1998), 

"А.К.Т." у Брно (1997-1998), "Permanent Performance" ("Постійний 

перформанс") у Хебі (1997), "Performance Festival" ("Фестиваль 

перформансу") у Празі (1996-97), "Action Prague Festival" ("Празький 

фестиваль акції") у клубі "Roxy" (1998) та інші.  У Словаччині — це 

Фестиваль Інтермедійної Творчості "FIT" (1991-1992), "Fluxfest" (1991) i 

"SOUND OFF" ("Без звуку") (1995-1999), усіх їх організувало Товариство 

нетрадиційної музики, також заслуговує уваги фестиваль "…Меdzі..." у 

Скаліці (1995-1998), відеожурнал перформансу "BARLA" (1996) та фестиваль 

"ВЕЕСАМР" (1995-1996) [139, с. 32]. 

1996 року частина виставок у Національній галереї у Братиславі була 

присвячена перформансу, що сьогодні є частиною експозиції мистецтва ХХ 



 
109 

ст.. Активізувалися й словацькі художниці — з'явилася феміністична група з 

власним журналом, від 1995 р. вони репрезентують здебільшого мистецькі 

покази. Усе частіше перформанси стають багатошаровими, тому важко 

"розгадувати" їхнє інтелектуальне підґрунтя. Роботи молодих мистців 

отримують мало уваги з боку критиків: переважно мистецтвознавці лише 

описують, але не аналізують. Інша проблема — теоретики мистецтва, що 

підтримують віяння 1970-х років і опираються сучасності: словацькі 

мистецтвознавці таким чином утверджують свої погляди на престижних 

ретроспективних виставках, як, наприклад, "Ubi Fluxus" під час Венеційської 

бієнале (1991) чи "Out of Action" ("Поза акцією") (1998), але через їхню 

байдужість до сучасного перформансу словацькі мистці репрезентують свої 

роботи переважно за кордоном.  

Від 1990-го до 1991 р. в Словаччині перформанс був популярний всюди: 

традиційні скульптори та живописці, використовуючи момент, паралельно 

представляли так звані "перформанси". Але через дилетантський спосіб 

творення, вони сприяли деградації цієї мистецької форми. У 1989-1992 рр 

важливу роль відіграла музична група "Transmusic Company" (M. Адамчяк, 

M. Maхайдік, M. Mурін, П. Цон), яка вводила через актуальну, імпровізовану 

музику елементи театру та експериментальних літературних форм [206, с. 

37]. Дует "Lengow & Hermes" (від 1997 р.) наприкінці 1990-х років 

зацікавлював поєднанням гри, акцій, інсталяцій, перформансу, оминаючи 

будь-які жанрові, стильові класифікації та визначення [205]. Через свою 

багатогранність і комбінування різноманітних кодів, каналів сприйняття його 

учасники намагалися виражати плюралізм постмодернізму та руйнувати 

можливість "чистих" медіа.  

У Чехії частиною фестивалю "ProART", що охоплює різні види 

мистецтва, є фестиваль перформансу "Malamut", який відбувається в Остраві 

та Брно (від 1995 р.) і від 2004 р., після шестирічної перерви, організований Ї. 

Сурувкою. Мистець свої перформанси виконує із собакою Емілем, який є 

частиною життя господаря, відповідно, частиною його мистецтва. Ї. Сурувка 
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створює жартівливі ситуації, котрі, потішаючи публіку, акцентують на 

абсурдності щоденності, з якою стикається кожна людина. Правда, 

завуальована у перформансі, створює образи мистця-супермена, Сурувки-

бетмена (іл. 2.2.68) та ін. 

Аналіз мистецтва країн Центрально-Східної Європи показав, що в 1970-х 

роках творчість чехословацьких, угорських, польських і румунських мистців 

рідко перетиналася у спільних проектах, виставках, фестивалях, підлягала 

міжнародним взаємовпливам чи співпраці. Польське мистецтво вирізнялося 

більшою свободою, жвавішим мистецьким життям, проте ця ситуація також 

була досить умовною. До 1990-х років, понад два десятиліття, діяльність 

мистців у Центрально-Східній Європі мала співзвучні теми, політичні, 

соціально-політичні: мистецтво тоді було переповнене закликами до бунту, 

ставало вихідним пунктом у боротьбі із цинічними й брутальними владними 

структурами, їх висміюванням.  

 

2.3 Інсталяція і пеpфоpманс кінця 1970-х — 1990-х років в Україні: перші 

спроби та експерименти 

Історія мистецтва постмодернізму в Україні, на відміну від світової, має 

прогалини в послідовності розвитку та діяльності мистців. Нові ідеї та 

філософію неможливо було виразити як продовження ідеології СРСР, тому 

все нове заборонялося. З досліджень О. Голубця дізнаємося слушне 

зауваження М. Мініха, колишнього директора польського музею мистецтв у 

Лодзі, щодо комуністичної пропаганди: "Після кубізму, абстракції чи 

сюрреалізму, реалізм ХІХ століття в новій редакції ХХ неможливий без 

підозри на фальсифікацію історії і відверте неуцтво" [26, с. 90], абсурдно 

було вважати, що тільки через ідеологію і діяльність партійних служб можна 

буде досягти умиротворення і привласнення державою життя народу. 

Результатом такої ситуації стала відсутність задокументованих мистецьких 

фактів і подій, їхнього збереження. Те, що відбувалося в мистецтві поза 

ідеологією, у період 1970-х — 1980-х існує переважно тільки у спогадах 
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мистців, які вдавалися до експериментів. Угорський письменник Д. Ійєш 

слушно зауважив: "Минуле також треба створити. Епоха стає минулою, якщо 

вона зафіксована…Погано зафіксоване, воно  воскресає, повертається, 

постійно заважає людині" [72, с. 5]. Дослідження цього маловідомого періоду 

в історії українського мистецтва стане єднальною ланкою між мистецтвом 

модернізму та постмодернізму, який у нестандартний спосіб, але 

утверджувався в Україні. 

В. В. Кандинський ще 1902 року зауважив, що в Мюнхені в мистецтві все 

більше цінують "швидкість виробництва", тобто ще на початку ХХ ст. стало 

зрозуміло: "Час побудови нових Китайських стін минув, не можна наглухо 

замкнути двері перед чужим мистецтвом. Воно все одно проникне через 

якусь щілину, а попит на нього поволі зростає"  [58, с. 66]. Це стало сигналом 

змін не лише у вузьких колах мистців, їхніх майстернях, — а на світовому 

рівні. К. Малевич дуже категорично й різко критикував надбання попередніх 

епох, вважаючи все копіями і наслідуванням природи: нищенням мармуру у 

випадку з "Давидом" Мікеланджело, "підсмаженим бочком" щодо зображень 

Венери. Описуючи ситуацію попередніх десятиліть та століть, у брошурі 

"Від кубізму до супрематизму" (1916) К. Малевич писав: "Художники були 

також адвокатами, веселими оповідачами анекдотів, психологами, 

ботаніками, зоологами, археологами, інженерами, але художників-творців не 

було" [73, с. 28]. Він критично ставиться до всього, що вже було, і пропагує 

революційні зміни в мистецтві, закликає нарешті почати творити. Через 

півстоліття до переліку художників світ додав ще одну професію — 

соціолога. У своїх творах сучасні мистці часто торкаються питань 

суспільства, колективної свідомості і, погоджуючись із поглядами К. 

Малевича, що "безглуздо заганяти наш час у старі форми минулого" [73, с. 

38], шукають нове і його творять. Витоки сучасного українського мистецтва 

слід шукати саме в його теоретичних та практичних працях і творах.  

О. Архипенко вважав, що мистецтво, як і політика, має антагонізми, 

улюбленців, але зазначив: "Час і якість відфільтровують мистецтво від 
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наклепів і перекручень. Довершений витвір мистецтва своєю власною якістю 

раніше чи пізніше автоматично усуне всі перешкоди і переживе шкідників" 

[44, с. 102], — жодна теорія в мистецтві не існувала без попередньої 

практики. Хоча найактивніший період творчості О. Архипенка — 1920-1930-

ті роки, ідеї скульптора дуже актуальні зараз. Наприклад, якщо слова мистця 

"Навіть у житті розламаної цеглини є духовність і краса" [44, с. 101] 

розглядати щодо проблематики інсталяції, то стає очевидним, чим керуються 

сучасні мистці у своренні своїх робіт.  

Цікавий факт дізнаємося з автобіографічних нотаток К. Малевича про 

його перший малярський досвід у тринадцятирічному віці: "Під час 

обіднього відпочинку я вибрався на дах і почав фарбувати — передавати 

дерево, з того нічого не виходило. Але це мене не дратувало, бо я 

задовольнився самим фарбуванням. Надто приємне відчуття я пережив від 

самої фарби і пензля" [31, с. 19]. Ці дитячі спогади, не затьмарені 

концепціями, дозволяють зробити висновок, що ще наприкінці ХІХ ст. у 

мистця з'являється акцентування на процесі, яке в повному обсязі 

проявляється у мистецтві від 1960-х років і триває досі у формі перформансу, 

акцій, процесуальних дійств. Згодом у одній з теоретичних праць К. Малевич 

писав: "Між мистецтвом творити і мистецтвом повторити велика різниця. 

Творити — означає жити, вічно створювати нове і нове" [73, с. 40], що 

підтверджує невипадковість його першого мистецького досвіду в дитинстві 

саме у способі творення, а не відтворення чи повторення. 

У ХХ ст. в Україні, тодішній УРСР, з'являлися новаторські ідеї, їх 

репрезентували за кордоном, але в рамках відмови від національної 

приналежності. Прикладом цього є Венеційська бієнале 1910 року, про яку 

український дослідник О. Сидор-Гібелинда зазначає: "Дві картини Мурашка 

— не єдиний слід на Венеційській бієнале. Увагу на наші (українські — Я. 

Ш.) реалії звернули поляки, виокремлюючи їх саме в такій якості, а не 

привласнюючи як своє…" [92, с. 85]. Українські учасники виставки 

зазначали, що павільйон переважно називали російським, без жодного натяку 
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на самобутність інших народів імперії, а це відобразилося на мистецтві 

наступних десятиліть. О. Архипенко, котрий більшу частину життя провів у 

Франції та США, також описував потребу присвоєння у різних мистецьких 

аспектах, не лише політичному. За його словами "кубісти, так само, як 

футуристи або дадаїсти, та й інші, жадають ввести до свого кола якомога 

більше імен, щоб створити широкомасштабний рух. Я виявляю, що моїм 

ім'ям користуються групи, до яких я ніколи не належав, наприклад, дадаїсти 

або футуристи" [44, с. 123], а він завжди працював самостійно. О. Архипенко, 

один з основоположників угрупування художників світового рівня "Золотий 

перетин", взагалі не підтримував ідей дадаїстів, вважав, що цей рух не 

витримає критики: "Якщо ми порівняємо сучасний дадаїзм з творчою 

величчю Єгипту, дадаїзм перетвориться на саме ніщо" [44, с. 101]. Але 

визнаючи, що дадаїзм спровокував пошуки нових методів вираження, 

сьогодні можемо впевнено стверджувати, що він не був безнадійним явищем, 

навпаки, провокував новаторський підхід до мистецтва, засоби та 

проблематику. 

Досліджуючи мистецькі прояви ХХ ст., бойчукістів, О. Голубець 

зазначає: "Мистецька ідеологія не була космополітичною, як більшість 

аванґардних напрямів, і могла існувати лише на українському ґрунті" [27, с. 

61], але відсутність до 1917 року на території України академії мистецтв 

спровокувала подвійну дію: "З одного боку, художники немовби могли 

почувати себе вільніше. Разом з тим, … новітні мистецькі течії появлялися у 

нас з помітним запізненням" [27, с. 18]. Хоча явище боді-арту, котре в 1960-х 

роках стало передвісником перформансу, існувало в українському мистецтві 

на початку ХХ ст., тільки називалося інакше. Наприклад, діяльність 

футуристів, обмежуючись обличчям, відображалася у діях Д. Бурлюка, "який 

мережив лоб і щоки зооморфними зображеннями" [17, с. 283]; за спогадами 

сучасника, 1917 року А. Петрицький "розфарбував своє лице усіма 

кольорами веселки" [17, с. 59].  
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Сприйняти сьогодення вдається не всім критикам, що спостерігаємо 

віддавна: наприклад, у статті дослідниці мистецтва Є. Шимчук читаємо: 

"Мистецька критика з 1930 року, ще з часів появи мистецького журналу 

"Аrtes", довго не могла освоїтися з тим, що приходять нові часи, а з ними 

нові люди і нові мистецькі ідеї" [116, с. 19]. Прогресивні АНУМівці (члени 

Асоціації незалежних українських мистців) регулярно влаштовували 

виставки, видавали монографії та часопис "Мистецтво — L'art", на сторінках 

якого висвітлювали найактуальніші мистецькі події Європи й світу, мали 

тісний контакт з мистцями Східної України. Із фрагмента тогочасної статті 

М. Осінчука дізнаємося: "Нова мистецька дійсність: "Погідний, гедонічний 

мистецький ідеал краси попередніх століть — сьогодні пережиток і різкий 

дисонанс для людини, якої завтрашній шматок хліба став складною 

проблемою…" [116, с. 19]. У діяльності українських мистців періоду першої 

половини ХХ ст. проявляється взаємодія з країнами Центральної та 

Центрально-Східної Європи, це був час порозуміння і співпраці, час розвитку 

й поширення новаторських ідей.  

Але 1939 року прийшли російські війська, які, руйнуючи державний 

кордон, знищили тисячі людей, ідей, сподівань. Люди різного статку та 

становища опинилися перед вибором зміни місця проживання: частина 

мистців емігрувала до Європи, згодом за океан, інші опинилися на засланні. 

О. Голубець зазначає: "Після встановлення в Західній Україні радянської 

влади, для галичан мусили "стати ближчими" проблеми людей в Киргизії чи 

Удмуртії, аніж у недалеко розташованих і колись доступних — Кракові чи 

Парижі" [29, с. 93]. Наслідком того стає сумний підсумок: у фашистській 

Німеччині тоталітарне мистецтво охоплювало понад десяток років, а в 

Радянському Союзі — понад півстоліття. Тому варто погодитися зі словами 

О. Голубця: "Саме ця принципова відмінність визначила особливість 

"українського шляху" в мистецьких процесах ХХ століття" [29, с. 178]. Ті, 

хто залишилися і вижили, виховали в собі надзвичайну обережність, 

пильність і силу. Від 1953 р. К. Звіринський проводив вечірні зустрічі з 
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молоддю. Як говорив сам художник, "Львів жив за подвійною схемою: 

борись, "живи-мовчи" [116, с. 20].  

Коли в Україні починалися складні часи становлення нової влади, період 

Другої світової війни, українські мистці в діаспорі працювали над 

актуальними проблемами в мистецтві. З теоретичних нотаток О. Архипенка, 

що стосувалися колажів, але досліджують питання, які проявилися 

найяскравіше потім у новітніх мистецьких формах, наприклад, у інсталяції, 

дізнаємося: "Корисним і ефективним є застосування матеріалів з різних, 

заздалегідь виготовлених елементів, таких як екрани, пластмаси, фанера з 

різними фактурами та ін." [44, с. 122]. У середині ХХ ст., у час, коли українка 

з діаспори Л. Невельсон зазнала в США всезагальної слави своїми 

інсталяціями та скульптурами з коробок, "в які вплавляла десятки 

різноманітних речей..., випаровуючи з них надто сморідні ознаки 

походження, адже складові запозичувала на смітниках чи самодіяльних 

барахолках" [92, с. 199], в Україні вже відбулися масові арешти, які змусили 

мистців на еміграцію або мовчання. Однак, ті, хто залишилися, працювали й 

самотужки втілювали ідеї, що надзвичайно відрізнялися від попередніх 

надбань.  

Постмодерністські напрями активно ввійшли у сферу українського 

мистецтва лише на зламі 1980-1990-х років, коли вони існували вже понад 

тридцять років у сусідніх країнах. Важливим фактом є те, що ці напрямки не 

стали чимось настільки невідомим і новим, як це прийнято вважати. О. Ріпко, 

описуючи мистецтво першої третини ХХ ст., писала: "Які б події не 

потрясали світ, позацензурна інформація перетинала кордони й континенти, 

збиралася людьми, які на порозі вічності в останніх листах і заповітах 

передавали її, мов естафету пам'яті, іншим" [87, с. 7] Але ця ситуація, 

говорячи про українську територію, притаманна майже всьому ХХ ст. — 

інформацію було складно здобути, зберегти, тим більше зафіксувати 

матеріально, особливо, коли те, чим займалися художники не відповідало 

політиці СРСР чи просто нікого не цікавило, відповідно — не отримувало 
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підтримки. Але інформація, хоч і незначна, все одно просочувалася: її 

отримували з-за кордону мистці в Україні, так само відбувалось і в 

зворотному напрямку.  

Художники в Одесі ще 1967 року, задовго до "бульдозерних виставок" у 

Москві, організовували виставки на вулицях, у відкритому просторі навпроти 

Державного театру опери та балету, в колишній околиці "Пале Рояль", у 

результаті чого зазнавали уваги та розгонів з боку міліції. Заборона 

виставляти творчий доробок сприяла появі квартирних виставок, що було 

інновацією на той час [147, с. 8]. 

У другій половині ХХ ст. західні реґіони України мали особливу перевагу 

через близьке розташування до сучасного європейського кордону, багато 

інформації надходило звідти: потрапляли в обіг (переважно у Львові) 

польські журнали "Sztuka", "Projekt", на Закарпатті — угорський "Művészet", 

румунський "Arta", які приносили нове, надихали на мистецькі спроби. У 

Львові в 1970-х роках інформацією про нестандартні мистецькі течії ділилися 

учні К. Звіринського поза навчальним закладом. Також у 1970-х — 1980-х у 

цьому закладі викладало подружжя Копистянських, М. Філатов, які 

запрошували студентів до себе в майстерню і розповідали про мистецтво 

Заходу, обмінювались  інформацією, якою володіли з недоступних усім 

джерел. Але такі випадки були поодинокими. Тому в час, коли "західні 

мистці будували перформанс як гру, не призначену ні для музею, ні галереї, 

нову форму мистецтва, з якою вони уникали перебування в чотирьох стінах, 

розраховуючи на розуміючого глядача, то в СРСР не було ні поняття 

артринку, ні глядача, здатного сприйняти мистецтво в іншій іпостасі, аніж 

образотворчій" [121, с. 164]. Бар'єром було слабке знання іноземних мов, 

відсутність аналізу мистецьких текстів, безпосереднього контакту із 

західними авторами.  

Найбільш доступними каналами новин мистецтва для львівських мистців, 

за словами В. Бажая, була "Прибалтика, де відбувалися дуже цікаві 

геппенінґи, Москва (почув, купив квиток, полетів, подивився і за кілька 
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годин повернувся), Польща (діяльність  Т. Кантора, Є. Онуха, Л. Тарасевича, 

Я. Балдиґи), інколи Німеччина" [48, c. 1], куди їздити було складно, але 

вдавалося. Але навіть обмежена доступна інформація вносила багато змін у 

складне життя тогочасних художників.  

Журналіст Д. Міні здивовано писав про події в Москві: "Боже мій, що це 

за суспільство, яке змушене випускати бульдозери проти картин!" [24, с. 1]. 

У СРСР з боку мистців не було права на помилку, але жодних правил не 

існувало для політики і тих, хто їй служив. Наприклад, 1974 року 

поціновувачеві мистецтва А. Глезеру начальник слідчого відділу КДБ 

Москви і Московської області, полковник запропонував або емігрувати, або 

постати перед судом за антирадянську діяльність, котра виявлялася у 

написанні книги про тогочасний російський аванґард. "Бульдозерні виставки" 

стали відомі на весь світ, навіть передові Америка та Західна Європа не 

досягли такого перформативного рівня мистецтва, як розгін і нищення 

виставки бульдозерами, на очах у кількох десятків людей у лісі. 

У 1970-х — 1980-х роках, за словами львівського художника С. Якуніна, 

у межах СРСР проблем з виїздом не було: "Хотів — їхав у Прибалтику, в 

Пітєр, в Москві зустрічався з Кабаковим, зі всіма тими штуками 

концептуальними" [54, c. 1]. Із розмови з мистцем І. Шумським дізнаємося: 

"Перше все, напевно, зводиться до Москви… Там приїжджали зі всього 

Союзу… Перші враження йшли від них — ми знали, що така Мала 

Грузинська є, …всі віяння нові, в одному місці можна було щось таке 

побачити" [50, с. 1]. Дуже вплинув на С. Якуніна, який у майбутньому почав 

активно працювати у сфері інсталяції, іспанський мистець Ф. Інфанта, з яким 

художник познайомився в Москві: "Він мене просто приголомшив своїм 

простором, своїм баченням" [54, с. 1]. Коли подружжя Копистянських, М. 

Філатов, Р. Петрук переїхали у Москву, там утворилося специфічне 

середовище, перший сквот (іл. 2.3.1 — 2.3.3). Після "бульдозерних виставок" 

у кінці 1970-х, які можна потрактувати як один з наймасштабніших 

перформансів у СРСР, за словами С. Якуніна: "… Для художника що там, що 
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тут, по-моєму …" [54, с. 1], — говорить мистець про Львів, де на той час 

було багато польської літератури, відкрився магазин "Дружба", куди 

потрапляла варта уваги інформація, можна було слухати польське радіо. С. 

Якунін наголошує: "Тут є постійна присутність сусідів. Але, безумовно, ми 

були відрізані в інформативному… не бачили тих експозицій, тих подач.... 

Самоучки ми всі…" [54, с. 1].  

Якогось професійного навчання щодо інсталяції, ленд-арту, вже не 

кажучи про перформанс, не було й бути не могло. Усі вчилися один в одного: 

певна інформація передавалася з Москви, Прибалтики, інша з Польщі — і її 

отримував той, хто хотів. Ю. Соколов згадував у розмові про московського 

мистця Г. Виноградова, чия творчість неабияк вразила львів'янина, бо саме у 

1980 — 90-х роках Г. Віноградов разом з О. Куликом і А. Осмоловським 

стерли межу між мистецьким актом і дійсністю, принісши в Росію акціонізм. 

Але київський перформер Ф. Тетянич заявляв: "Мені не потрібно летіти до 

інопланетян за мільйони світлових років, або їхати в Москву, аби тільки 

запитати в когось дозволу: що мені робити?" [102, с. 102]. Мистець щоденно 

творив перформанси, унікальність яких досі залишається недоусвідомленою, 

як і постать самого мистця. Нові художні напрямки відразу тестувались у 

майстернях мистців, проте ці твори рідко оприлюднювали, тим більше у 

друках. Перформанс формувався на місцевих традиціях. Закордонні 

тенденції лише згодом стали поштовхом до активізації нових рухів, 

утвердження нових потреб у мистецтві. В. Кауфман зауважує: "…ти шукав 

собі коридор, який би дозволяв ширше мислити… яскравіше 

висловлюватися" [49, с. 2], так і проявилися витоки перформансу, інсталяцій, 

акцій.  

1975 року, після закінчення навчання у Львівському державному 

інституті прикладного та декоративного мистецтва, художник В. Бажай 

почав працювати в Театрі юного глядача. Виконавський склад там цікавився 

новими мистецькими напрямками і, при можливості (через цензуру, та 

заборону будь-якого новаторства), прагнув втілювали в життя нові мистецькі 
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ідеї. Тому група театру разом з режисером і художником вирішили зробити 

не "чергову" виставу, а щось зовсім нове. Використавши бюджет, наданий 

для нової постановки, вони зробили перформанс — відбулась одноразова 

вистава з акторами-перформерами. За описами В. Бажая це виглядало так: 

"Ми замовили 90 м кв. дзеркал, розставили їх по сцені, і коли актор 

відбивався у одному з люстер, то відразу "розбивався" на сотні зображень 

свого "Я" всюди.  Кожна секунда — це вже інше "Я" у відношенні до 

попереднього" [48, с. 1]. Йдеться про ідею В. Бажая щодо багатогранності 

особистості, котра постійно перебуває в пошуку власної ідентичності, 

самоусвідомлення. Такий лабіринт — це шалена психічна напруга для 

людини, котра туди потрапила. Ідеєю, за словами автора, було побороти 

своїх двійників, не заблукати у сотнях себе самого, позбутись уподібнень до 

когось і відшукати одну істину — своє місце у світі. В. Бажай згадує: "Я 

вийшов в кінці виставки, порозбивав все — потім білі рукавички, тачка, 

шуфля — і вивіз ті шматки скла" [48, с. 1]. Саме тоді відбувся своєрідний 

перший перформанс у Львові. 

Але цими подіями все надовго закінчилося для В. Бажая. Причиною такої 

ситуації була політична система, яка не давала можливості представляти 

інше, крім соцреалістичного мистецтва, тим більше перформанс, ні всередині 

країни, ні за кордоном. На початку 1980-х років щодо новітніх жанрів у 

мистецтві наступив період кризи — багато мистців повернулися до звичного 

живопису, скульптури і т.д. Та навіть у традиційному мистецтві художники 

натрапляли на безглузді казуси з боку влади: наприклад, художник В. Рижих 

від верхівки СРСР "отримав на горіхи за те, що в "Бігунах" барвний триколір 

збігся з прапором ФРН. Згодом в одному з його ж натюрмортів узріли подобу 

келиха… саме в розпалі антиалкогольної кампанії" [92, с. 223]; В. Кауфмана 

1977 року викликали у КГБ через оголений автопортрет, у якому вбачали 

прихований зміст. Допит звучав приблизно так: "Уявіть собі, що цей портрет 

потрапляє на Захід. І що вони скажуть?... Що вам вбратися нема в що!? Що 

ми така бідна країна!?... Чому ви не вбралися перед тим як автопортет 
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малювати?" [20, с. СССLXXVI], — можна тільки здогадуватися, які б 

нісенітниці вигадала влада щодо інсталяцій та перформансів.  

Подібні ситуації творили сприятливе підґрунтя для мистецьких ідей, 

котрі, як бунт, сарказм або через безвихідь, провокували абсолютно нові 

прояви творчості, що відбувалося у Чехії, Румунії, Словаччині, Польщі. Хоча 

В. Бажай цей період описує так: "Я закрився у майстерні і на десять років 

зник з мистецтва Львова. Жодних виставок, публіки. Я просто малював. У 

Львові на той час не було потреби у перформансі. Десь щось пробували, але 

ті акції не мали чистоти" [48, с. 1], та й частоти не мали, відбувалися 

нерегулярно й хаотично. Мало хто з мистців міг їздити в найближчу 

прогресивну Європу, відповідно, потреби й місця для показу якісних 

перформансів чи інсталяцій не було. Надалі будь-які нестандартні мистецькі 

прояви тодішньою системою піддавалися ізоляції та забороні, розвиток 

мистецтва блокувався. До прикладу, у Київському художньому інституті 

1973 року з'явилася брошура із зображенням "Ґерніки", у пам'ять смерті П. 

Пікассо. За словами І. Шумського: "Хтось вивісив некролог…десь в той час 

помер Пікассо, але це було років 10 після його смерті" [50, с. 2], — і один з 

викладачів його одразу зірвав на очах студентів. Але інформація про рухи в 

мистецтві все одно просочувалася, "воно літало в повітрі" [48, с. 1], і поволі 

зміни відбувались. 

Однак перша акція, хоча й втілювалася як жарт, у ЛДІПДМ відбулася в 

гуртожитку в середині 1980-х років. І. Шумський згадує: "Цілий коридор, 

ціле крило, було наповнене надутими презервативами. Треба було 

прориватися, щоб дійти до тої майстерні" [50, с. 2]. Такі явища були на той 

час поодинокими, усе тільки починалось і не сприймалося серйозно. Основу 

таких проявів В. Кауфман також вбачає і в закритих зібраннях, на вечірках у 

майстернях, різних забавах, які там влаштовувалися. Відповідно, 

ізольованість країни сама собою зосереджувала неабияку активність у 

вузьких колах — відбувалися пошуки, які вели до того, що зараз називаємо 

"сучасним мистецтвом". Таким чином перша андеґраундна виставка у Львові 
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відбулася у храмі Марії Сніжної,тодішній фотогалереї 1987 року,  де, за 

словами Є. Шимчук: "експонувалися й живі експонати (півень у клітці), 

відбулося потрясіння мистецького життя міста — це стало початком акцій, 

перформансів, інсталяцій" [116, с. 20], які поволі почали входити в 

українське мистецтво, утверджуватися як мистецькі жанри. Художник Ю. 

Соколов, організатор цієї виставки, згадує про роботу М. Василенка і колеги: 

"Вилізли на хори, сиділи там і газету "Комсомольская правда" рвали на такі 

кусочки і кидали. А народу тоді багато було… Він тоді не оголошувався, але 

це був чистий перформанс"[56, с. 1].  

Мистці Ужгорода працювали у власному середовищі, але вперше 

перформанс відкрився для П. П. Ковача на Міжнародній виставці бієнале у 

Львові 1991 року, коли він побачив роботи Є. Онуха (іл. 2.3.4): "На мене тоді 

більше вплинула як форма мистецька, все ж таки, з Польщі. Я побачив 

Онуха, коли він робив перформанс… І це так вразило" [52, с. 1—2]. Міфи, 

казки для П. П. Ковача завжди були близькими, єдналися з мистецтвом, яке 

він творив, а перформанс став відповіддю на численні запитання. Окрім того, 

у перформансі багато східної традиції, філософії, якою цікавився П. П. 

Ковач, і через живу дію, котру, як виявилося, трактують як мистецтво, для 

мистця стало можливим виразити те, що досі не вдавалося. 

На зламі 1980-х — 1990-х років художнє життя у Львові швидко набувало 

нових форм. За словами художника та мистецтвознавця Г. Вишеславського, 

низка можливостей, відкритих перебудовою, активізувала мистців, що 

раніше вимушено перебували в андеґраунді, мистецьке середовище 

наповнилося приватними ініціативами [16]. У різних містах України виникли 

організації, що практикували сучасне мистецтво. Серед них були "Центр 

Європи", "Три крапки" (Львів), "Панорама" (Харків), "Совіарт" (Київ), які не 

працювали на комерцію, а функціонували як осередки сучасного мистецтва. 

Ці галереї вели боротьбу з владою за право на існування сучасного 

мистецтва, різноманітного за естетикою, аби не соцреалістичного. Г. 

Вишеславський у своїй статті пише, що галерея "Три крапки" (згодом відома 



 
122 

як "Гал-арт") відкривала глядачам тогочасне андеґраундне мистецтво, 

репрезентувала нову ґенерацію мистців, незалежно від естетичної 

спрямованості їхніх творів [16]. Ю. Соколов описував так свою виставку в 

галереї: "Я робив інсталяцію. "Нульовий клас" називалася. Там одночасно на 

стінах один польський фотограф висів, його роботи. Були якісь 

концептуальні мої штучки, я на машинці щось друкував. Там був такий 

великий куб, поліетиленовою плівкою обтягнутий. І всередині акуратно, не 

накидано, акуратно виставлене всяке… Десь 2 на 2 метри. І там всяка 

всячина…" [56, с. 7]. 

Масштабні акції проявляються у творчості С. Якуніна, А. Сидоренко, Ю. 

Соколова, В. Кауфмана, які належали до різних творчих груп Львова. Багато 

їхніх пошуків відбувалося саме в тимчасових галереях, які на кілька місяців 

функціонували у різних частинах Львова. Сюди належить і майстерня Ю. 

Соколова, котра певний час діяла на засадах вільної галереї. Вже 1996 року в 

Історичному музеї на площі Ринок, у Італійському дворику, з'явилася праця 

С. Якуніна "Пересувний сад каменів", котра стала одним з етапів 

повторюваного в різних містах проекту автора. Як зазначає С. Якунін, він 

мало займався перформансом, це не надто його цікавило, але його твори 

часто вступають у діалог з глядачем, є інтерактивними, попри свою 

непорушність, тому й долучаються з автором до "живого мистецтва" і часто є 

інсталяціями. 

Революція відбулася 1990 р., коли галерея провела дві найрадикальніші 

на той час в Україні виставки — "Дефлорація" та "Виставка до конгресу 

лікарів-українців", що була колективною провокативною акцією [18, с. 31]. 

Усього на три дні музей Леніна (тепер Національний музей ім. А. 

Шептицького) закрили. Ю. Соколов пригадує: "Там було дві виставки: 

"Дефлорація" — Сільвестров, Замковський, Сагайдаковський, Шур'єв і 

потім… — Тер-Аганян" [56, с. 4]. У той час все контролювалось, і "тільки у 

1987-му, — за словами Г. Вишесласького, — влада дозволила проведення 

неузгоджених "згори" художніх виставок" [16, с. 291]. Падіння політичного 
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устрою в 1989 р. і перші дні свободи застали мистецтво в певному сні, 

оскільки суспільство не було готове до нових тенденцій, але серед мистців 

було бажання творити. Радянський період — це спустошення у культурах 

країн СРСР, у тому числі й українській: мистці робили вимушені перерви у 

творчості, не мали контактів з іноземними авторами. В. Бажай розповідає: 

"Записники лічили найбільше по кільканадцять зарубіжних адрес, що при 

браку телефонних автододзвонів було і так зайвим капіталом" [48, с. 1]. 

Незважаючи на падіння політичного устрою, довго відчувалися наслідки 

довготривалої ізоляції — світ не цікавився тутешнім травматичним шоком. 

Однією з перших мистецьких організацій нового типу у Львові було 

творче об'єднання "Центр Європи" (1987-1990), яке розпочало свою 

діяльність з провокативних вуличних перформансів у подвір'ї Вірменського 

архітектурного ансамблю на День міста 1987 р. (акції П. Сільвестрова, В. 

Богуна, І. Барабаха, П. Гранкіна, а також перформанс Ю. Соколова 

"Мистецтво в життя, або порядок — син анархії") [16, с. 292]. Стосувалися 

цього презентації "Театру речей" (1988), "Плюс-90" (1990). За словами Г. 

Вишеславського: "До взаємодії з глядачами спонукали перформанси Б. 

Бергера (1992-1993), П. Старуха (1993), В. Кауфмана (1993)" [17, с. 130]. 

Міжнародний фестиваль у Львові "Плюс-90" (жовтень 1990) однією з 

важливих частин репрезентував виставку художників з України, Польщі, 

США, Ізраїлю, Німеччини, Вірменії, Росії. Кураторами були львівський 

мистець Ю. Соколов і польський Я. Урбанський [18, с. 30], за словами якого: 

"У часи, коли довкола стільки мурів — видимих і невидимих — 

розсипаються на порох, стосунки між художниками з різних країн повинні 

бути чистішими і повнішими" [72, с. 6].  

На "Салоні мистецтв" у приміщенні готелю "Дністер" (1988 р.) під 

керівництвом Ю. Соколова було проведено кілька виставок, які показували 

раніше заборонене. Серед них найбільш цікавою в історії сучасного 

мистецтва була виставка інсталяції "Театр речей, або екологія предметів" 

(листопад-грудень 1988, куратор Ю. Соколов). Вона відбувалася в 
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приміщенні "Салону мистецтв"та на площі перед готелем "Дністер". За 

словами Г. Вишеславського, це була одна з перших виставок інсталяції в 

Україні, тут був виражений кураторський експозиційний хід. Виставка 

починалася з об'єктів перед готелем, охоплювала дискусії, що поступово 

трансформувались у перформанс [16, с. 293]. Серед авторів об'єктів були В. 

Пінігін, Ю. Соколов, М. Яремак, Б. Бергер. На зламі 1980-х — 1990-х група 

Ю. Соколова зробила акції в церкві Марії Сніжної у Львові. Потім 

долучилися до такої діяльності І. Подольчак та І. Дюрич, мистці, котрі 

виїжджали на Захід і привозили інформацію про тамтешнє мистецтво, чим 

сприяли змінам в українському.   

Г. Вишеславський наголошує, що саме на прикладі виникнення 

громадських і приватних художніх організацій можемо дослідити динаміку 

самоорганізації художнього життя передових Львова та Києва [18, с. 32]. 

Знаковою для українського мистецтва першої половини 1990-х років стала 

акція В. Цаголова "Карла Маркса — Пер Лашез", організована у травні 1993 

р. у Києві. Посеред дня на центральну вулицю, де мирно походжали 

художники, під'їхала машина з групою інших мистців, і провели 

інсценізований розстріл. Перехожі попадали на асфальт, зрошені томатним 

соком, що імітував кров (іл. 2.3.5). Довкола були розкидані листівки з 

концептуальним текстом. У перформансі взяли участь О. Гнилицький, Н. 

Філоненко, М. Мамсиков (іл. 2.3.6), О. Сидор-Гібелинда. Ця подія, сповнена 

динаміки, ще раз підкреслила характер тогочасного мистецтва, досить 

агресивного й водночас пустотливого. Це був найактивніший і 

найризикованіший шлях впливу на байдуже, занурене в себе суспільство.  

На початку 1990-х у Львові пам'ятним став перформанс В. Бажая на 

відкритті його персональної виставки в Палаці мистецтв, що називався 

"Препарація". Виглядало це приблизно так: "Стіл, і на тому столі були 

поскладані тарілки, прибори у вигляді хірургічних інструментів, він був 

зав'язаний великим канатом. І потім він поливав це все діло чорною тушшю, 

це було цікаве видовище" [50, с. 3]. Починалося це як місце обіду, а 
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перетворилося на операцію. Те дійство очевидці згадують як рафіноване, 

естетичне, змістовне. Це виглядало "загадково-фантастично" і вражало.  

Особливу спорідненість з перформансом та інсталяцією простежуємо у 

творчості київського мистця Ф. Тетянича, для якого ні часу, ні простору не 

існувало: "Вважаю усе своє життя одним єдиним перформансом, у якому я на 

планеті Земля і взагалі в нескінченності вибудовую своїми творами та їх 

розповсюдженням у засобах масової інформації, зокрема у телебаченні, 

єдину величезну інсталяцію "Біотехносфера Фрипулья" [102, с. 102]. 

Говорячи про заґрунтоване полотно, Ф. Тетянич проводив аналогію із 

землею, прилаштовуючи ідеї до свого життєвого ладу: "Полотно i на ньому 

ґрунт!? Звісно, якщо це ґрунт, та до того ж чорнозем, то на ньому обов'язково 

щось росте. Поставив я собі питання, якої товщі землю можна прикріпити до 

полотна і вирішив, а чому б не прикріпити полотно до всієї планети. Я так i 

зробив. Маю й зберігаю твір — Планета Земля прикріплена до мого полотна" 

[102, с. 103]. Ф. Тетянич створював незвичні інсталяції-"фрипульї" (іл. 2.3.7 

—  2.3.9) і доповнював їх перформансами в епатажному вбранні, виступаючи 

на вулицях, у галереях, поважних музеях, на всесоюзних з'їздах художників, 

руйнуючи усталені смаки й стереотипи. Мистець Ю. Соколов підтверджує: 

"Тетянич — це взагалі самородок" [56, с. 4].  

На зламі 1980-х — 1990-х років через падіння режиму цікавість і 

культурну потребу сформував актив мистців, які безперервно займалися 

концептуальним мистецтвом, інсталяцією, перформансом. У Києві Центр 

сучасного мистецтва очолював С. Святченко, який активно досліджував 

інсталяцію. У Львові знаковим є перший фестиваль "ВиВих", де В. Кауфман 

разом з В. Костирком оголосили про перформанс "Перетворення прапора 

радянської України на прапор України". В. Кауфман зауважує: "Це був 1990-

й рік, маючи прапор радянської України, синьо-червоний, то синього частка 

залишалася, а червоний ми з ним наполегливо зафарбовували… На стадіоні 

"Юність". Червоний ми зафарбовували в жовтий. Це, до речі, робилося як 

усвідомлений перформанс" [49, с. 8]. У акції "Schwarzhaus" художник разом з 
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учасниками фестивалю "ВиВих'92" пофарбували будинок-руїну на площі А. 

Міцкевича у чорний колір, —  це наштовхнуло В. Кауфмана, як пише сам 

мистець, на переосмислення роботи з полотном, фарбою, до переходу в 

простір, "сповнений свого внутрішнього незнаного життя середовищем — і 

відчуття мистецькості в тобі проявляється абсолютно по-іншому" [20, с. 

СССLXXXIV]. Згодом київська галерея "Ель Арт" замовила у В. Кауфмана 

на відкриття виставки перформанс: складався він з трьох частин і називався 

"Утопія", де перша частина відбувалась у Львові біля скульптури Івасика-

Телесика, друга — у Києві, третя — у Кракові.  

Б. Берґер став першим, хто 1991 року у Львові застосував промені для 

малювання у просторі, таким чином його творчі пошуки мистецтвознавці 

окреслили як "рейпейнтинґ". Він належить до мистців, які на початку 

десятиліття емігрували з України, сьогодні працюють у Німеччині, Данії, 

Росії. У середині 1990-х років спостерігається пожвавлення в Івано-

Франківську, і до кінця століття ще більше активізовується діяльність 

представників Львова, Одеси, Києва, Херсона, Черкас, виявлена у творах Ф. 

Тетянича, В. Кауфмана, Ю. Соколова, С. Якуніна, П. Старуха (іл. 2.3.10 — 

2.3.12), О. Петреллі, О. Фурдіяка[17, с. 21].  

С. Якунін згадує про зимові пленери в с. Седнів Чернігівської області, які 

називали "Седнівськими заїздами". Ті, хто приїжджав туди першими, мали  

вдосталь матеріалів для живопису й скульптури, останні — лише залишки 

або й нічого. Відсутність фарб, полотна спричинила запитання: а чому 

взагалі користуватися тільки класичними матеріалами? Певні ідеї 

потребують свого матеріалу: як передати процес крапання, танення льоду, 

тимчасовість? Ця ситуація провокувала художників до малювання на річці, 

по снігу, використання льоду, гілок, води, природи — так постали інсталяції 

у відкритому просторі (іл. 2.3.13). Саме тоді українські художники 

звернулися до мистецтва довкілля. О. Бабак, О. Бородай, В. Бахтов, С. 

Якунін, О. Литвиненко, П. Бевза почали створювати арт-об'єкти та інсталяції 

у природному середовищі.  
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Від 1991 р. у Івано-Франківську кілька разів поспіль відбувався фестиваль 

"Імпреза", діяльність якого об'єднала українських мистців довкола 

постмодернізму, куди приїхала дипломований перформер з Одеси У. Кільтер. 

Часто серед експонованих робіт чувся дух агресії, самоіронії, антиестетики, 

еротизму. В рамках цього відбулися перформанси А. Звіжинського "Лисиця 

не вміє вити на місяць" і М. Яремака "З приводу цільності" [17, с. 130]. Один 

з найяскравіших перформансів, на думку І. Шумського, відбувся у Івано-

Франківську на "Імпрезі-91", коли Ю. Онух робив дію гігантськими 

мильними бульбашками: "Він набирав мильні пузирі…зараз десь в цирку 

використовуються, і от він їх по місту пускав… Це було таке фантастичне 

видовище. Так наочно було побачено, що таке перформанс, як він його 

готував" [50, с. 2—3], — до цього процесу долучалася публіка, і місто 

перетворилося у експериментальний простір. 1993 року в галереї "S-об'єкт" 

(Івано-Франківськ) відбулася виставка М. Яремака "Заімпреза", присвячена 

винятково перформансу та відео-арту [17, с. 131].  

Діяльність В. Кауфмана і постатей, причетних до майбутнього заснування 

МО "Дзиґа", сприяли активізації нових рухів у Львові та й інших містах. 

Постають і часткові (складові акцій, гепенінґів), і повноцінні перформанси 

"Л. З. (8 печать або листи до землян)" (1993), "Дзеркальний короп" (1994) (іл. 

2.3.14), "Їжа" (1995), "Комедія екстазу" (1996) , "Версії наповнення" (1997), 

"Щоденник" (1998), "Час — константа" (іл. 2.3.15), "Розпилювання дверей" 

(1999), "Зоо" (1999). Для В. Кауфмана перформанс серйозно починається з 

1990-х твором "Листи до землян" у будівлі колишнього костелу на площі 

Митній, 2 (тепер Музей Й. Г. Пінзеля) у Львові. Це був геппенінґ, що 

складався з кількох перформансів. У "Комедіях екстазу" (іл. 2.3.16, 2.3.17) В. 

Кауфман під музику сліпих вуличних акордеоністів, з яких на перформанс 

прийшов лише один, малював цих музикантів, як каже автор: "занотовував на 

старій пошарпаній стіні" [20, с. 41] (усе це відбувалося на вул. Вірменській, 

теперішня кав'ярня "Квартира 35") — відразу за художником йшов штукатур, 

що замащував усе білим розчином, підсилюючи своїми рухами 
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швидкоплинність часу. У перформансі "Зоо" (іл. 2.3.18), що відбувся у 

вересні 1999 р. у рамках фестивалю DE NOVO II у Шевченківському гаю, 

пропагували ідею ув'язненості. Глядачі з автором сиділи в клітці для тварин, 

які оглядали їх, як і відвідувачі, що були за парканом. 

Від 1998 р. А. Денисюк у Львові організовувала чотири роки поспіль 

фестиваль "De Novo", де брали участь В. Кауфман, А. Сагайдаковський, 

письменник Н. Гончар (іл. 2.3.19), що заснував студію перформансу 

"Perhaps", роботи якого були насичені літературою і ставали родзинкою 

подій. Він мало працював в Україні — переважно за кордоном, хоча у 1997-

1998 р. зробив кілька перформансів у "Дзизі". Тобто всі ці події стосувалися 

нового часу, що прийшов в українське мистецтво. Саме вони стали 

передвісниками зближення українських і європейських мистців, 

взаємозалучення їх до спільних проектів, підняття українського сучасного 

мистецтва на рівень, гідний конкурувати зі світовими тенденціями.  

Безумовно, така ситуація не могла залишатися осторонь мистецьких 

навчальних закладів, тенденції перформансу, інсталяції проникали в це 

середовище. А. Максименко виокремлює дипломну роботу О. Воронка і О. 

Фурдіяка "Вовки" на кафедрі скла — інсталяція у подвір'ї ЛАМ: холодні 

скляні образи вовків і вогонь довкола; діяльність студентів на кафедрі 

монументально-декоративного живопису сприяла перетворенню ЛАМ на 

заклад, де розвивалося сучасне мистецтво (В. Довгалюк і Г. Куц (іл. 2.3.20), 

згодом Т. Грідяєва, С. Петлюк, О. Хорошко (іл. 2.3.21 — 2.3.22), М. Барабаш 

(іл. 2.3.24), Є. Стоянов і т.д.). На той час це був потужний творчий коловорот, 

один з кроків, щоби вийти зі статусу пострадянського мистецтва, бути 

спроможним конкурувати з європейським.  

Концептуальне мистецтво розвивалося у свідомості молодих мистців, 

вони пропонували зовсім нові роботи, що мали беззаперечний успіх. 

Студенти кафедри МДЖ 1998-2004 р. кожен перегляд продумували як 

комплексну колективну ідею, представляли її цілісною експозицією, що 

містила в собі не лише відповіді на поставлені академічні вимоги, але й 
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вирішувала завдання, які самостійно собі ставили всередині групи. Одного 

року, згадує Т. Грідяєва, "ми застелили в одній з аудиторій підлогу чорною 

плівкою, нанесли туди землі, стружки, посіяли там траву, просо і залишили 

тільки смужку підлоги" [55, с. 1]. Весь описаний процес супроводжувався 

подальшим поливанням. На перегляд у аудиторію, де вже виросла 

восьмисантиметрова зелень, були запрошені викладачі, декан, ректор. Але, 

незважаючи на схвальні відгуки, на жаль, такою відвертістю студенти 

спричинили опір керівництва — в один момент все згасло, призупинився 

розвиток подібної діяльності в стінах Академії. Хоча варто прислухатися до 

слів Ф. Тетянича, який наголошував: "Сьогодні повинна продаватись не так 

робота, як ідеї. Побачив я ту купу сміття, зумів пояснити іншим свою 

фантазію — ось і маємо твір мистецтва. І я непоодинокий у цьому жанрі. У 

світі існує такий підхід до мистецтва" [102, с. 102]. Але цей підхід був 

ризикованим для ще не зовсім підготованого середовища Львова, тому 

творча активність у ЛАМ призупинилася.  

Перформанс та інсталяція справді є ґенераторами ідей. 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. Хоча, з позиції А. Сагайдаковського: "Має бути 

добрий викладач. Якщо він навчить тебе доброго рисунку, то ти будеш знати 

принцип. Це не важливо чи це інсталяція… ти будеш знати принцип" [47, с. 

5], — освоївши основи мистецьких технік, відкритість академії сама 

сприятиме удосконаленню таких мистецьких форм як перформанс та 

інсталяція. У ХХІ столітті ситуація у ЛНАМ змінюється, і консервативність 

послаблюється. У навчальному процесі у Львові все частіше семестрові та 

дипломні роботи постають у формі інсталяцій, тому А. Максименко 

схиляється до впровадження практики сучасного мистецтва у ЛНАМ, бо "так 

постає по-новому мисляче суспільство" [46, с. 1]. Водночас, І. Шумський 
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нагадує: "Академічна школа — консервативна школа" [50, с. 6]. Слід 

пам'ятати, що академія — це споконвічно консервативний заклад, котрий 

вчить тому, що вже було, і новації частіше з'являються поза нею. Було багато 

експериментів, але не всі вони отримали підтвердження, продовження, 

навчальний інтерес, тому відбувається так, що пошуки себе "відбуваються 

поза академією — має відбутися випробування часом".  

Підтвердженням цього є ужгородський фестиваль мистецтва "Екле", 

організований вперше 2008 року. Там молоді мистці представляють роботи, 

де поєднуються переважно музика, література й образотворче, візуальне 

мистецтво. 2011 року були перформаси, які робили Ю. Білей, С. Туріна, П. 

Ковач (молодший), вихідці вони із Закарпаття, які живуть у Львові. У "Екле" 

вже не раз брали участь й інші львівські мистці — С. Якунін (іл. 2.3.25, 

2.3.26), В. Кауфман, Я. Футимський, В. Топій, Л. Тимків, Р. Саллєр, ZoZa, Я. 

Шумська. В історії фестивалю знайшлося чимало вартого уваги: він 

функціонує як міжнародний, збирає мистців зі всієї України, а також 

Білорусі, Молдови, Словаччини, Угорщини, Польщі. Тож цю ініціативу варто 

підтримувати, адже молодь — це навіть не майбутнє, це теперішнє. А 

розвиваючи подібні заходи, зосереджуючи на них увагу й більшу 

прихильність, збільшуючи їхні масштаби, створюється місце зустрічі й 

обміну інформацією, що актуально для сучасного мистецтва й мистецтва 

загалом. 

Заслуговує уваги такий фактор як національна та європейська традиція. 

Письменник-перформер Н. Гончар, який чимало працював за кордоном, 

казав: "Все-таки рідна мова — це рідна мова: хай ти нею не володієш, вона 

володіє тобою" [110, с. 47]. Ф. Тетянич довгий час жив у Москві, але 

контекст українського був для нього найближчим. Про це може багато чого 

сказати створене ще 1966 року епохальне, величезне полотно "Кошовий 

отаман Сірко". До кінця 1970-х років Ф. Тетянич виокремив свою діяльність 

словом-символом "Фрипулья", яке стало його псевдонімом і назвою "теорії 

нескінченності". Почалося нове життя, матеріалом якого був безперервний 
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перформанс, що поєднувався з цікавими об'єктами, інсталяціями, 

конструкціями. У одній з робіт "на величезному шматку сала, що швидше 

нагадував необроблену шкуру, Фрипулья вирізав різцем портрет одного зі 

своїх знайомих. Найбільш вражаючий ефект досягся через рік, коли "модель" 

показувала природну (поза холодильником) трансформацію" [102, с. 102]. 

Тому В. Кауфман  закликає не  розмежовувати української та європейської 

традиції і слушно наголосив на прикладі творчості М. Бойчука: "Для мене 

яскравим прикладом є зустріч Сікейроса, Бойчука і Рівери в Парижі. Коли 

вони однаково мислили, Сікейроса і Ріверу знають всі, Бойчука не знає ніхто. 

Хоча це ґеній такого самого кшталту як Сікейрос" [49, с. 9]. Українцям варто 

просувати своє мистецтво, не дивлячись на нього через призму Європи, треба 

шукати в ньому те, що є традиційно й характерно нашим.  

У розмові І. Шумський згадував про пленер у Хусті 1995-1996 років, у 

якому брали участь мистці з усієї України. Керував тоді ним Є. 

Добровінський, він же проводив лекції про ленд-арт, різноманітні акції, 

сучасні напрямки мистецтва. Як каже І. Шумський: "Хтось розумів, хтось ні" 

[50, с. 3], але то були такі перші успіхи. Робота дала свої плоди, адже 

спостерігаємо, як за 20 років змінилися мистецькі шляхи в Україні. І. 

Шумський розповів про цікаве дослідження, яке яскраво підтвердило єдність 

місцевої природи та мистецтва, що стало перформансом й інсталяцією 

водночас: "Пізніше зроблена конструкція…поплавки з дзвіночками 

втикалися в землю …на пінопласті висіли патички з дзвониками… вода йшла 

і ті дзвоники дзвеніли. Найцікавіше, що це попадало в мелодію, в 

національну музику" [50, с. 3]. Така ситуація ще раз підкреслює факт — те, 

що тут — це наше, і середовище створює своїм впливом традиції, вибудовує 

характеристику культури. Подібні акції не були поодинокими. Зі слів Є. 

Моляр дізнаємося, що 1997 р. з появою фестивалів і симпозіумів "Простір 

прикордоння", "Весняний вітер", ленд-арт став відкритим для глядачів і 

дослідників наживо, виділився в окрему категорію сучасного мистецтва в 

Україні [84]. 
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В українському мистецтвознавстві для визначення роботи В. 

Радлінського "Закритий клуб, або Все те, про що Ви мріяли" (2003) (іл. 

2.3.27) з'явився термін "фотоперформанс", який запропонувала В. Косіна. 

Твір складався з інсталяційних споруд, що творили замкнене коло, з 

постатями оголених чоловіків і жінок з отворами на місцях голів, де 

періодично з'являлися заінтриговані обличчя відвідувачів [17, с. 

335].Визначення "пейзажний перформанс" пов'язується з ленд-артом та 

інсталяціями у відкритому просторі, до нього зараховують роботу М. 

Журавля "Консервація туману" (2002), де він збирав у скляні банки туман з 

річки Псел біля с. Могриці, роботи П. Бевзи й О. Литвиненка (іл. 2.3.28) з 

використанням вогню. Завдяки мистцеві з Миколаєва В. Бахтову в сучасному 

українському мистецтві з'явився термін "геліографія": у процесі "малювання 

вогнем" у просторі з'являються миттєві рисунки, котрі стали знаковими для 

перформансів художника (іл. 2.3.29, 2.3.30). 

2003 року в галереї "Дзиґа" відбулася виставка американця К. Веккіо під 

назвою "Доведення приладобудування", де автор представив власноручно 

сконструйовані механізми з природних предметів, кістки, каменю, дерева. 

Автор виставки велику увагу приділяє відвідувачам виставки: він хоче, щоб 

ці об'єкти брали в руки, змінювали, бавилися ними, щоб їх досліджували, — 

а такий підхід постмодерністичний, він хоч і не був на початку ХХІ ст. 

чужим українському глядачеві, проте змушував подивитися на галерейне 

мистецтво під іншим кутом. Ще один фрагмент легко накладається на 

ситуацію в мистецтві на території України в другій половині ХХ ст., коли 

мистці плекали й розвивали у власний спосіб те нове, що приходило до них 

то від браку можливостей, то з-за кордону, будуючи свій підхід і контакт з 

концептуальним мистецтвом. Відсутність побутових приладів, на думку К. 

Веккіо, зробила їх ріднішими для людей. Традиція ремонту і переробки 

приладів, хоч і з'явилася в несприятливих умовах, утримувала людей в 

безпосередньому контакті з процесом творення. Цитата К. Веккіо "Я люблю 

технологію, але коли люди просто стоять на ескалаторі, що рухається вниз, я 
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починаю переживати" (із тексту до виставки) — стосується мистецтва і 

життя, а також характеризує сучасне мистецтво, оскільки сьогоднішні 

технології входять у життя кожного, але часто залишаються непоміченими.  

У контексті дослідження історії та визначення основних критеріїв 

українського мистецтва у сфері перформансу та інсталяції наприкінці ХХ ст. 

простежено тенденції українських мистців до розвитку й поширення світових 

ідей, не відмовляючись від національних особливостей. Свавілля політики 

СРСР, замкнутість тих країн призупинили і знищили чимало мистецьких 

ініціатив. Але, звертаючись до сучасного суспільства, спостерігаючи за 

розвитком самобутності України за останні 25 років, можемо стверджувати: 

продовжуючи ініціативи сучасних мистців, українське мистецтво все 

активніше проявляється у різних сферах, розширюючи від початку 

Незалежності напрямки співпраці на всеукраїнському та міжнародному рівні. 

 

Висновки до розділу 2 

Засади нової естетики, сформованої основними ідеями концептуалізму в 

середині ХХ ст., охопили тогочасний світ, найактивніше розвиваючись у 

Західній Європі та США, а згодом поширилися на мистецтво країн 

Центрально-Східної Європи. Мистецькі явища 1960-х років стали основою і 

поштовхом до змін, які активно проявилися у мистецтві постмодернізму.  

У першій частині розділу ми простежили передумови становлення 

перформансу та інсталяції, їхню взаємозалежність (коли одне явище може 

стати початком для іншого й навпаки), що є результатом сучасних 

мистецьких творів. Такі поняття як тимчасовість і швидкоплинність є 

характерними ознаками, які будують нові мистецькі цінності та шляхи 

реалізації творчих задумів у ХХ ст., що виявлено на прикладі європейського 

та американського мистецтва 1960-2000-х років, а це, безумовно, впливає на 

український аспект розвитку в рамках світового мистецтва. 

Окремий підрозділ дослідження становить аналіз мистецтва країн 

Центрально-Східної Європи. У період 1970-х років творчість 
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чехословацьких, угорських, польських і румунських мистців не надто 

перетиналася у спільних проектах, виставках, фестивалях, рідко підлягала 

міжнародним взаємовпливам чи співпраці, але проявлялася у акціях, 

ініціюванні груп, галерей, симпозіумів, пленерів. До 1990-х років, понад два 

десятиліття, діяльність мистців у Центрально-Східній Європі мала спільні 

тематичні ознаки: наприклад, дослідження тексту й знаку у творах Ю. 

Коллера, Л. Дурчека (Словаччина) і С. Дрожджа (Польща); звернення до 

проблематики фемінізму Е. Партум (Польща) та А. Пержовскі (Румунія); 

бунтарські настрої у творах Ш. Пінцехелія (Угорщина), Т. Ґрауера (Румунія), 

З. Варпеховського (Польща). Мистецтво тоді було переповнене закликами до 

бунту, ставало вихідним пунктом у боротьбі із цинічними й брутальними 

владними структурами, їх висміюванням. У цих країнах воно мало співзвучні 

теми, політичні, соціально-політичні. Такі заходи набували власного 

характеру, але не поступалися світовим ідеям, до яких на той час був 

обмежений доступ, не раз збігалися з ними: коли художник ставив, на 

перший погляд, індивідуальні запитаннями, то зачіпав проблеми 

екзистенціалізму. Беззаперечним є те, що країна й суспільство були вагомим 

фактором впливу на всіх без винятку, — провокатором до боротьби за 

свободу.  

Польське мистецтво вирізнялося більшою свободою, жвавішим 

мистецьким життям, проте ця ситуація також була досить умовною. Для 

мистецтва Польщі 1970-х років характерний спочатку технологічний підхід, а 

в другій половині десятиліття він змінюється на мисленнєвий, аналітичний, 

мистці звертаються до суб'єктивності, що є тематикою втілення конкретної 

ідеї. Задум диктує форму втілення, не навпаки. Проблемою стає питання: як 

донести ідею, щоб її виклад був нею, поєднався з нею? 1980-ті роки — це 

воєнний стан, закритість країни, що унеможливлювало участь мистців у 

світовому мистецтві, художники соціалістичної держави діяли в самотності 

та міжнародній ізоляції. Але на зламі 1980-1990-х років з'явився зовсім новий 

тип перформансу, який ґрунтувався на співіснуванні електронних образів і 
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живої акції. Сьогодні інсталяція у польському мистецтві з'являється доволі 

часто. Вона подекуди більше поширена аніж живопис. Проте марґіналізація 

мистецтва перформанс — загальне явище в країнах Центрально-Східної 

Європи та всюди у світі. Основним приводом є його суперечливість, 

нерозуміння з боку установ через можливість порушення 

позаконвенціональних стандартів. Іншою причиною марґінальності 

перформансу є його некомерційність. Але щороку простежуємо позитивні 

зміни, що відбуваються у мистецтві Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії, 

Словаччини, що створюють підґрунтя для взаємодії з українською 

мистецькою сферою. 

Як близький кордон спочатку УРСР, згодом України, вказані держави 

спричинили неабиякий вплив на розвиток сучасних мистецьких течій в 

українському мистецтві та виокремлення персоналій у ньому, а це В. Бажай, 

В. Кауфман, Ю. Соколов, П. Старух, С. Якунін,  В. Костирко, М. Яремак, Ф. 

Тетянич та ін. Упродовж 1970-1980-х років країни Центрально-Східної 

Європи були джерелами, звідки у Львові з'являлася цінна інформація про 

світові мистецькі віяння, переважно через періодичні видання та радіо. 

Характер подій і творчості мистців у тих країнах мали переважно спільні 

ознаки, позначені спротивом до свавілля владних структур, прагненнями до 

свободи мислення, волі вираження та руху. Ці тенденції були близькими 

художникам в Україні, але майже неможливими до реалізації на теренах, 

охоплених радянською владою. Також поширювалася інформація через 

творчість радянських андеґраундних мистців, чия діяльність зосереджувалася 

переважно в Москві та Санкт-Петербурзі. І через таку ситуацію на той час, 

Львів, перебуваючи на перехресті двох "світів", був гідним конкурентом 

навіть Москві. Інша річ, що столиця давала більше фінансових можливостей і 

була інтернаціональною, була центром. Варто зазначити, що українське 

мистецтво другої половини ХХ ст., незважаючи на відсутність тяглості 

мистецької історії й тяжкий період соціалізму (ізоляційну ситуацію, брак 

інформації, строгу цензуру), присутнє в радянській системі. Заборони різного 
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характеру, хоч і відбирали багато сил і бажання творити, проте не знищили 

мистців, навпаки, спричинили хвилю активізації їхньої діяльності в кінці 

1980-х роках, що посприяло появі інсталяцій і перформансів, що змінили 

розуміння простору й підходу до нього. У 1980-1990-х роках діяльність 

українських художників проявилась у ряді акцій, у тому числі політичних, 

метою яких було кинути виклик традиційним нормам у суспільстві, але й 

таким формам візуального мистецтва як, наприклад, живопис і скульптура, 

виразити свою позицію і прагнення через мистецтво звернути увагу на 

середовище, в якому опинилися всі, на його плюси й мінуси.  

Події кінця ХХ ст. стали підґрунтям для формування нового покоління 

мистців, що працюють в Україні та за кордоном, і хоча досі не вся 

інформація зрозуміла для широкого загалу, її поширюють художники, 

очевидці, а це впливає на розвиток нових ініціатив, творення актуального 

мистецтва сьогодення. Творчість плеяди українських мистців 1980-1990-х 

років стала основою для виходу сучасного українського мистецтва на новий 

рівень, сучасні мистці здатні конкурувати з іноземними представниками 

сучасних мистецьких напрямків. Період на зламі епох наповнився 

численними мистецькими подіями міжнародного рівня, впровадженням 

нових технологій у мистецькі експерименти, що провокує численні пошуки й 

сьогодні. Але врешті залишається тільки те, що вартісне, і час визначить 

цінності тих надбань і досвідів, які формуються нині.  
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РОЗДІЛ 3 ІНСТАЛЯЦІЯ І ПЕРФОРМАНС У ТВОРЧОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ МИСТЦІВ У ПЕРІОД 1990-х — 2010-х 

РОКІВ 

3.1 Основні напрямки співпраці українських і польських мистців 

У кінці ХХ ст. бажанням і потребою мистців стало оновлення філософії 

та можливостей мистецтва. Відмова від попередніх ідеалів, пошук нових 

цінностей, збагачення термінології, поява нових мистецьких форм, залучення 

нових технологій у сферу культури та мистецтва створили проблематику, 

характерну для сучасного мистецького світу. Звертаючись до слів 

американського мистця Дж. Кошута: "Мистецтво не є ЧИМОСЬ, мистецтво є 

ВСІМ, за винятком того, що може бути до нього подібним" [194, с. 58]. Такий 

підхід посприяв тіснішим міжнародним контактам: поширення інтернету 

відкрило й пришвидшило комунікацію у різних життєвих сферах, відповідно 

й мистецькій.  

Зосереджуючись на творчості та співпраці українських і польських 

мистців, наголосимо, що розвиток цих відносин якісно змінився впродовж 

останніх тридцяти років і проявляється все активніше. Така ситуація сприяє 

пришвидшеному виходу українського мистецтва на європейський та світовий 

рівень. Численні обміни, фестивалі, до яких долучаються українські мистці, 

призводять до прогресу нових тенденцій. Серед основних напрямків 

українсько-польської співпраці можемо виокремити: 

• фестивалі сучасного мистецтва, зокрема, фестивалі перформансу 

("Плюс-90" (Львів), ЕРАF (Європейський фестиваль мистецтва перформансу) 

(Варшава, Польща), "Interakcje" (Пйотркув Трибунальський, Польща), "Noc 

kultury" (Люблін, Польща), "Konteksty" (Соколовська, Польща), "Koło czаsu" 

(Торунь, Польща), "Flaunder festiwal" (Ґданськ, Польща), "Grassomania" 

(Ґданськ, Польща), ТАМ (Львів), "Дні мистецтва перформанс у Львові" 

(Львів), "ГогольФест" (Київ), "Фестиваль Бруно Шульца" у Дрогобичі 

(Дрогобич) і т.д.); 
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• майстер-класи за участі польських мистців і студентів в Україні та 

Польщі ("Школа перформансу" у Львові, лекції та заняття під час 

"Гогольфест" у Києві, майстер-класи у Пйотркові Трибунальському, 

Соколовську, Оронську (Польща);  

• діяльність галерей, зокрема МО "Дзиґа" (виставки та проекти 

"Український Зріз" (Вроцлав і Люблін, Польща), виставка польських мистців 

у Львові в рамках ТАМ і проекту "CrossART", участь у фестивалі 

"Гогольфест" (Київ), "ГаліціяКульт" (Харків) та ін.); 

• діяльність Польського інституту в Києві; 

• постакадемічні стипендії, резиденції (Gaude Polonia, Центр сучасного 

мистецтва "Замок Уяздовський", Центр культури "Замок"); 

• студентські програми обмінів (академії та мистецькі університети у 

Варшаві, Вроцлаві, Ґданську, Кракові, Лодзі, Познані, Торуні (Польща) та 

Львові та ін.). 

Мистецькі фестивалі — надзвичайний аспект у роботі мистців, важливий 

елемент для розвитку культури: нові знайомства, контакти, люди — усе це 

формує розуміння світу, дає можливість відчути своє місце в ньому, 

стимулює розвиток, нагромадження досвіду, його поширення, сприяє 

культурному обміну — а це збагачення особистості та народу.  

На міжнародному фестивалі у Львові "Плюс-90" одним з кураторів був 

польський мистець Я. Урбанскі. Це була масштабна виставка, що відбувалася 

у "Спартаку", теперішньому Палаці спорту "Україна". Ю. Соколов щодо 

своєї участі в цьому фестивалі згадує про перформанс із книгами (іл. 3.1.1): 

"Енциклопедію я … виставляв як доміно, і потім воно падало. Це 

символізувало розруху системи радянської. Закінчилася енциклопедія 

радянська, велика радянська енциклопедія..." [51, с. 6]. Він також розповів 

про зустріч з А. Тайбером у Кракові на початку 1990-х, де познайомився і з 

британським мистцем А. Макленоном (про якого і говорить): "…він 

професором перформансу був ще тоді… І він там робив перформанс в 

одному клубі, під сценою. У спеціальному просторі… Ну, загалом, для мене 
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це був, напевно, перший серйозний перформанс, який я бачив" [56, с. 2]. 

Перше звернення В. Кауфмана до перформансу на міжнародному рівні 

відбулося 2006 р. у Варшаві на міжнародному фестивалі ЕПАФ, що 

відбувався в Замку Уяздовському, де він репрезентував Україну. Там також 

взяв участь А. Сагайдаковський (іл. 3.1.2, 3.1.3), згодом М. Вайда. В. 

Кауфман налогошує: "Це ж Вальдек причетний до створення цього ЕПАФу" 

[49, с. 4] (йдеться про В. Татарчука, нинішнього директора галереї 

"Лабіринт" у Любліні). 

Діяльність художника та куратора Є. Онуха, поляка українського 

походження, посприяла формуванню нових мистецьких стандартів у Львові 

та Києві. У 1997 році він очолив Центр сучасного мистецтва у Києві, проте в 

Україні знаний ще з 1991 року, коли вперше з'явився тут з перформансом, що 

закарбувалося у пам'яті багатьох очевидців.  

У 2006 році Є. Онух став ініціатором фестивалю "Дні мистецтва 

перформанс" у Києві, до якого у 2007 році долучився В. Кауфман з 

перформансом "Ідея", котрий демонстрував раніше у Варшаві на ЕPAF. 

Проте у Києві фестиваль був одноразовим, і відбувається з 2008 року у 

Львові за підтримки МО "Дзиґа", котра є основним організатором (іл. 3.1.4 — 

3.1.6). Щоосені під час фестивалю "Дні мистецтва перформанс у Львові" 

відбувається активний обмін досвідом та інформацією з мистцями різних 

країн. Неабияку роль у становленні львівського фестивалю відіграли знані 

польські мистці, Я. Балдиґа та В. Татарчук, яких запросив Є. Онух і які вже 

сім років поспіль опікуються "Школою перформансу", допомагаючи молоді 

зорієнтуватися у малодослідженому в Україні явищі, залучають до кола 

учасників фестивалю перформерів міжнародного рівня.  

Організація фестивалю "Дні мистецтва перформанс у Львові" і створення 

"Школи перформансу" (іл. 3.1.7) стали поштовхом до появи плеяди молодих 

мистців, котрі активно працюють у цій сфері — за кілька років 

зарекомендували себе не лише у Львові, в Україні, а й за кордоном — Ю. 

Білей (іл. 3.1.8), П. Ковач (молодший) (іл. 3.1.9), В. Одрехівський (іл. 3.1.10, 
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3.1.11), А. Саєнко, Я. Футимський, Я. Шумська (іл. 3.1.12) та ін. В. Кауфман 

щороку (від 2012 р.) вносить нові імена до списку українських перформерів, 

що повинно би прояснити найновіші тенденції, які запропонувало молоде 

покоління мистців. З'явилися нові зв'язки й можливості. При таких умовах 

перформанс в уособленні львівських мистців випробовує різні варіанти 

середовищ. 2013 року з ініціативи молодих художників С. Туріни, Ю. Білея 

та П. Ковача (молодшого) з'явився цілорічний фестиваль перформансу "360 

градусів", який проводиться у просторі міста Львова — це галереї міста, 

вулиці, парки, приватні помешкання. Такий фестиваль відкриває новий Львів 

для учасників проекту, по-новому місто постає перед пересічними глядачами. 

Перформанс Я. Футимського — це прогулянки містом, маршрути, що 

супроводжуються розповідями та історіями з життя автора. Порівняно із 

Заходом, в Україні це досить "молодий" жанр, але тут спостерігається дуже 

активне його поширення, і якщо ще вісім років тому, коли відбувся перший 

фестиваль "Дні мистецтва перформанс у Львові" (2008), перформанс можна 

було назвати андеґраундним для тутешніх мистців і пересічних львів'ян, то з 

кожним роком з'являється глибше його усвідомлення, розуміння, сприйняття 

і поширення. 

На сьогодні в Україні перформанси та інсталяції можна побачити на 

фестивалях "Тиждень актуального мистецтва" і "Дні мистецтва перформанс у 

Львові", "360 градусів" (Львів), фестиваль Бруно Шульца і "ДроАртДей" 

(Дрогобич), "Гогольфест" (Київ), "Екле" та "Березневі коти" (Ужгород), 

"Фортмісії" (с. Поповичі, Львівська обл.), також в Одесі, Вінниці, Харкові. 

Але зауважимо, що перформанс у нашій державі досі формується як 

усвідомлений мистецький жанр, і саме у Львові найактивніше, оскільки в 

інших містах України часто цей термін вживають неадекватно, приписуючи 

його до всього нового в мистецтві. Тому львівські організатори активно 

працюють над розширенням масштабів місцевих фестивалів, залучаючи 

мистців з Великої Британії, Іспанії, Франції, Польщі, Чехії, Ізраїлю, 

Німеччини, Литви, Білорусі, Росії та інших країн. Завдяки цьому зав'язалися 
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контакти з перформативною програмою "Гогольфест", де 2014-го та 2016-го 

років учасниками стали перформери з Польщі (Я. Балдиґа і М. Босовська) та 

Ізраїлю (Т. Рабан (іл. 3.1.13) і Е. Леві), до фестивалю "ГаліціяКульт" у 

Харкові, окрім українських мистців, долучилися польські та чеські. 

Водночас на багатьох фестивалях перформансу, які відбуваються у 

Польщі, усе частіше з'являються українські мистці. У травні 2013 р. у місті 

Пйотркув Трибунальський, відбувався XV міжнародний фестиваль 

ефемерного мистецтва "Інтеракції". У списку учасників було понад п'ятдесят 

мистців з двадцяти країн світу: окрім польських, що більше знані 

перформансами з візуально-змістовою сферою, були представники з Італії, 

Японії, Німеччини, Канади, Чехії, Фінляндії, Білорусі, Південної Кореї, 

Таїланду, України. Їхня творчість переповнена різнорідною енергією: це 

часово-просторові акції, що дуже різняться, чим дають можливість відчути 

різницю культур і мистецьких середовищ.  Відтоді фестиваль періодично 

приймає групи мистців з України, завдяки яким, а це В. Топій та Я. Шумська 

(2013), В. Кауфман, М. Барабаш, В. Одрехівський, А. Саєнко (2014) 

українське мистецтвo викликало величезне зацікавлення в іноземних 

кураторів. Після закінчення фестивалю "Інтеракції" (2013), С. Шімода, 

організатор японського міжнародного фестивалю перформансу НІПАФ 

(NIPAF), запросив до участі в ньому Я. Шумську (2013) та В. Топія (2016). 

Також зав'язалися контакти з мистцями з Таїланду і ґданськими галереями. 

Фестиваль "Контексти", що проводиться у Соколовську (Польща), посприяв 

обмінам студентів ЛНАМ з представниками мистецьких академій та 

університетів Польщі, українські молоді мистці були запрошені до участі у 

фестивалі в Норвегії (А. Саєнко, Я. Шумська). З'явилася співпраця у спільних 

проектах з кафедрою іконосфери Університету ім. М. Коперніка в Торуні 

(учасниками були студенти ЛНАМ В. Савченко, Д. Ковач, М. Клочко, Н. 

Рєзнікова, А. Береза та Я. Шумська). Налагоджуються українсько-польські 

стосунки із центром скульптури в Оронську, де підтримуються сучасні ідеї та 

їх актуальне втілення. Співпраця з люблінською галерею "Лабіринт" 
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увінчується участю молодих українських мистців у численних польських 

заходах "Ніч культури", "Відкрите місто" (Люблін), "Перформанс Арсенал" 

(Білосток).  

Важливою ініціативою у Познані став фестиваль, який організували 

молоді мистці, серед яких студенти UAP, 2013 року "Gallery weekend" 

("Галерейний вікенд"). Ця мистецька подія давно відбувається у великих 

осередках культури як інтеграційний і міждисциплінарний захід; це 

можливість продемонструвати найширший спектр мистецької діяльності в 

конкретному місті, виявити нові культурні явища, знайти простір і місце, які 

досі не існували. Тому порожні, тимчасово вільні приміщення Познані 

перетворилися на галереї, яких упродовж чотирьох днів у місті налічувалося 

двадцять три. Простір готелю, бістро, магазину, галереї — усе 

наповнювалося мистецтвом. Художники з Польщі, України, Білорусі, 

Ірландії були запрошені до участі в цій акції та збагатили мистецьке 

середовище міста на кілька днів. Серед учасників з України була четвірка 

молодих львівських мистців — В. Топій, Я. Шумська, П. Ковач (молодший), 

Ю. Білей, які представили свої перформанси в галереї "Performans", внісши у 

фестиваль український характер, про що відгукувалася публіка, 

наголошуючи, що українці зовсім інші, роблять якісні речі, але абсолютно 

по-своєму.  

Ідея реалізувати фестиваль "Gallery Weekend Lviv" ("Галерейний вікенд у 

Львові") як продовження знаної світової практики є й у Львові. Такий 

фестиваль дасть змогу представити міський простір Львова по-новому через 

творчість молодих мистців з України та світу. Ініціативи, зосереджені у 

проекті "Gallery Weekend Lviv", варто спрямувати на залучення відомих 

галерей міста та виявлення нових місць, проміжних, тимчасових просторів 

Львова, які ніколи раніше не входили у сферу мистецьких зацікавлень або не 

є ними впродовж останніх 10-ти років. Таким чином може з'явитися ще одна 

можливість представити перформанс при новій аудиторії, з новими авторами 

та пропозиціями. З викладеного можемо зробити висновки, наскільки 
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дієвими та цінними є міжнародні зустрічі й контакти мистців, їхній 

взаємовплив.  

Часто організатори доповнюють фестивалі сучасного мистецтва лекціями 

та майстер-класами. Яскравим прикладом цього є згадувані фестивалі 

"Інтеракції" та "Контексти" у польських містах Пйотркові Трибунальському 

та Соколовську, на яких викладачами є переважно запрошені мистці із 

Заходу. Від 2013 р. участь українських студентів є регулярною і дає 

можливість познайомитися з різними світовими мистецькими школами, а 

також з роботами польських учнів. 

В Україні найзнаковішим майстер-класом є "Школа перформансу" (іл. 

3.1.7), яка від 2009 року відбувається щоосені у Львові. Атмосфера навчання, 

яке переважно триває чотири дні, своїми часовими термінами витягує з 

учасників несподіваний вибух ідей. Тут не стільки вчать, скільки пізнають 

себе і свої можливості, — цей процес найвагоміший, у ньому народжуються 

ідеї, які вражають своєю різноманітністю та неординарністю.  

Зважаючи на десятиліття існування, швидкоплинність і нестабільність, 

перформанс мав би спробувати у світі вже все. Але досі знаходиться щось 

нове, відоме постає по-іншому, відповідно, сприяє руху вперед, що відкриває 

цікаве й несподіване в повсякденні.  

Перші майстер-класи у Львові ще кілька років тому (2009) починалися з 

однієї групи студентів, але 2016 р. масштаби "Школи перформансу" 

розрослися в кілька разів, і тепер вона відбувається у трьох різних групах. 

Під керівництвом Я. Балдиґи учасники працюють з митцем індивідуально й 

мають нагоду представити кожну роботу окремо. Курс В. Татарчука (іл. 

3.1.14, 3.1.15) зорієнтований на вивчення базових понять у перформансі. 

Третім викладачем запрошують одного знаного митця із Західної Європи — 

Найджел Ралф (Ірландія) (іл. 3.1.16), Сандра Джонстон (Велика Британія, 

2015), Деніс Блекер (Велика Британія / Іспанія, 2016).  

Наприклад, група В. Татарчука у фінальному показі (2016) презентувала 

понад десять учасників, які на даху Палацу мистецтв створили новий простір 
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власною присутністю, заповнивши своєрідні "ніші без стін". Це симультанне 

дійство тривало близько години: кожен з учасників зосередився на одному 

жесті, власному матеріалі, об'єкті (вода, кров, рух, ніж тощо), що через 

повторення почало працювати з глядачем на рівні асоціацій і не залишив 

публіку байдужою.  

Група Д. Блекер поєднала людей різного віку, з різних частин України та 

Європи, і новачків, і художників-практиків жанру. Це вдала ситуація, щоби 

дослідити специфіку приналежності до місця, культурні особливості 

учасників. Робота в групі — момент зіткнення з іншими людьми, що 

призводить до зустрічі із самим собою, це вихід за межі роботи з внутрішнім 

"перформером" і взаємодія з "перформером" іншого (інших), що дозволяє по-

новому відчувати простір, себе у ньому. Всі реалізовані або щойно 

сформовані ідеї учні намагалися сприймати й транслювати як напрацювання 

колективне, що дістало резонанс серед учнів. Таким чином бачимо наскільки 

поняття сучасного мистецтва близьке і потрібне молоді. Ці кілька днів занять 

мають величезний вплив на подальший розвиток нових тенденцій у 

мистецтві. 

Сьогодні Україна потребує впровадження інтеграційних проектів з 

Європою, тому міжнародні події фестивального характеру, що стосуються 

сучасного мистецтва, є надзвичайно актуальними, і участь у них, як і їх 

проведення, є дуже важливими. Водночас мистецькі галереї часто є місцем 

проведення подібних заходів. Наприклад "Дзиґа", "IconArt", Палац мистецтв, 

Львівська картинна галерея, "Primus", "Галерея Ґ. Боумена" співпрацюють з 

молодими мистцями, вводять сучасні тенденції в мистецтво міста — таким 

чином з'являється можливість ознайомитися з перформансом, інсталяцією, 

відеоартом поза великими фестивалями. 

У попередньому розділі ми вже розглянули діяльність андеґраундних 

галерей, які спеціалізувалися на дослідженні нового місця та простору, 

підходу до нього. У період 1960-х — 1970-х років у Польщі саме там 

з'являлися інсталяції та перформанси як протидія застарілим нормам.  
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Аналізуючи той період в українському мистецтві, стає очевидним, що 

незалежних галерей, ані фестивалів чи симпозіумів, на яких би представляли 

мистецтво на кшталт перформансу чи принаймні інсталяції, у 1970-х роках 

не було. Але це не означає, що нічого в цьому напрямку не відбувалося в 

Україні. Інша річ, що ніхто не надавав уваги тим явищам і проявам, що 

плекалися у замкнених мистецьких середовищах. На 1976 рік, коли В. Бажай 

репрезентував акцію з розбиванням дзеркал у Театрі ім. М. Горького у 

Львові, польські галереї та симпозіуми, на яких неодноразово представляли 

інсталяцію, проводилися, хоча й з перервами, вже понад десять років. Із 

цього можемо зробити висновок, що вплив на ініціативи українських 

мистців, особливо на Галичині, чинився з Польщі, оскільки інформація про 

згаданий, до прикладу, симпозіум "Вроцлав'70" хоча й мінімально, усе ж 

була доступна у Львові з альбомів, журналів чи в переказах.  

Активніша галерейна діяльність розпочалася в Україні на зламі 1980-х — 

1990-х, де поодиноко з'являлися в якості учасників іноземні мистці. Ці 

галереї ("Децима", "Три крапки", "Дзиґа") розраховували на силу й 

інноваційність мистецтва, нав'язання контактів із Заходом, прагнули до 

виходу мистецтва з ізоляції. Відповідно, така діяльність сприяла 

активнішому обміну інформацією між мистцями, галереї архівували іноземні 

журнали. Польська художниця, перформерка Е. Партум наголошувала: 

"Галерея існує як місце, ситуація, нагода, пропозиція для інформації, 

документації, спекуляції, провокації, експозиції кожної форми присутності 

мистецтва"  [229, с. 142]. 

Люблін у Польщі — місце зустрічі західного та східного мистецтва. На 

відміну від Варшави чи Познані, які більше зорієнтовані на акції західного 

світу, що зумовлено їхнім розташуванням, Люблін віддавна перебуває у 

комунікації з українським мистецтвом. Це місто, завдяки діяльності галереї 

"Лабіринт", сприяло обміну досвідом двох країн: наприклад, А. Ганкевич і О. 

Мігас, дует "Трупи" з Одеси, запрошені до участі у фестивалі перформансу 

1991 року, про що дізнаємося з архіву галереї. З каталогу учасників відомо, 
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що на той час вони працювали над відеоперформансом, який і преставляли. 

Згодом до участі запрошували В. Кауфмана, В. Бажая, низку художників 

молодшого покоління. 

Зосереджуючись на діяльності МО "Дзиґа", яке понад 20 років є 

осередком сучасного мистецтва у Львові, варто підкреслити, що з їхньої 

ініціативи проводяться численні фестивалі та виставки, мабуть, найбільш 

знані в українсько-польських мистецьких відносинах. На момент появи 

фестивалю "Днів мистецтва перформанс у Львові" 2008 року, в галереї 

сучасного мистецтва "Дзиґа" вже відбулося 117 перформансів. Це і поодинокі 

акції мистців (у храмі Марії Сніжної та сучасному музеї Пінзеля), і роботи в 

рамках фестивалів "ВиВих'90", "Плюс90", "ВиВих'92", згодом з'явилася 

"ФортМісія", трієнале "Український зріз". Учасники цих подій, через 

контакти з іноземними мистцями і організаціями (що приносить середовище 

"Дзиґи") у майбутньому беруть участь у міжнародних проектах і резиденціях 

за кордоном. Це не лише галерея, а місце зустрічі й спілкування: тут під час 

звичайних розмов і міжнародних дискусій концентрується енергія, що стала 

рушієм численних заходів — від найменших і короткотривалих до знакових 

подій всеукраїнського рівня. Можна з певністю стверджувати, що сьогодні 

"Дзиґа" — візитна картка мистецького та культурного життя Львова. 

Водночас, зрушення, що відбуваються у міських державних галереях, 

таких як Львівська національна картинна галерея та Львівський палац 

мистецтв, вводячи у експозиції елементи сучасних форм і реалізацій, 

руйнують, хоча й дуже повільно, законсервованість державних структур і все 

більше піддаються на ініціативи молодого покоління (організатори В. 

Одрехівський, Х. Береговська). Картинна галерея експериментувала з 

поєднанням мистецтва попередніх століть з художніми формами 2000-х 

років, Палац мистецтв надає свої приміщення для проведення перформансів, 

виставок інсталяції, відеоарту, що приковує увагу культурного середовища 

поза бізнес-проектами (ярмарки стоматологічного обладнання, косметики та 

парфумерії, виставки Гал-ЕКСПО), які впродовж останніх років зазвичай там 
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відбуваються. Але стан цих будівель і мала спроможність їх технічного 

обладнання, на жаль, ще не дають змоги представляти широкоформатні 

проекти, що залучають новітні технології. 

Щодо малих приватних мистецьких середовищ, то на вулиці Л. Толстого 

від 2011 року існує галерея "Detenpula", яка через формат діяльності (за 

телефонним дзвінком) і розташування має обмежене коло відвідувачів, зате 

розмаїті мистецькі пропозиції: тут виставляються знані українські та іноземні 

мистці, також молоді, художники-початківці та групи. Засновники цієї 

галереї Ю Білей, С. Туріна та П. Ковач, стали й ініціаторами згадуваного 

циклічного фестивалю перформансу у Львові, що надає місту нового 

настрою і можливостей, оскільки втілення в життя актуальних ідей молодих 

мистців, які не орієнтуються на комерцію, здатні запропонувати свіжі віяння 

у старих мурах.  

2013 року, за підтримки Польського інституту в Києві, що фінансує 

численні ініціативи українсько-польської співпраці, з'явився двомісячний 

проект "CrossART" у галереї "PRIMUS" у Львові (організатори: Я. Шумська, 

Р. Герцик, О. Горбань). Через проведення щотижневих виставок і численних 

зустрічей з молодими мистцями, культурними діячами та творчими людьми 

місто отримало, хоча ненадовго, ще один мистецький осередок для молоді. За 

сприяння Польського інституту половина виставок репрезентувала творчість 

молодих польських мистців з Познані, Кракова, Торуня і Ґдині, а це 

неабиякий інформаційний обмін. Як слушно зазначила польська художниця й 

учасниця А. Мовчан: "У хаосі стимулів і натхнення важко знайти 

інноваційні, оригінальні конструкції, наставників, які порушують застарілі 

ідеї та визначення, що спонукають до сенсацій. Рідко з'являється щось нове 

— сучасний художник безпорадний при повторювальному підході у всіх 

варіантах "це вже було". Але через співпрацю швидше виявляється спільне і 

відмінне в міжнародних середовищах, що дозволяє знаходити щось досі не 

бачене, у такій ситуації знане перетворюється на нове через новий підхід. 

Присутність подібних акцій не лише раз на рік, восени, чи впродовж якогось 
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періоду, а періодично у просторі Львова, та й в інших куточках України є 

необхідною складовою повноцінного розвитку сучасного художнього 

середовища великого міста, їх наявність і присутність сприятиме 

формуванню нового досвіду глядача, розширюватиме його світогляд, 

будуватиме нове підґрунтя для мистецької критики.  

З ініціативи Польського інституту в Києві 2008 року започаткована 

премія ім. Казимира Малевича, що покликанапідкреслити важливість постаті 

мистця у світовій культурі, розвиток польсько-українських відносин у сфері 

культури, а також підтримувати сучасне українське мистецтво. Лауретами 

премії була А. Кахідзе, С. Волязловський, Ж. Кадирова. Зорієнтована премія 

на промоцію українських молодих мистців на європейському рівні. 

Залучаючи їх до міжнародних проектів, створюється нова платформа 

стосунків українських мистців з кураторами світового рівня.   

У попередньому розділі ми згадували театр "Академія Руху" (Варшава), 

його нестандартність і тісний зв'язок з мистецтвом перформансу. Завдяки 

їхній співпраці з українським середовищем і фінансовій підтримці вже 

згадуваного  інституту, з'являються нові ідеї в театрі "Альтер" (Дрогобич), з 

яким "Академія Руху" неодноразово співпрацювала та брала участь у 

дрогобицькому фестивалі присвяченому Б. Шульцу, котрий від 2014 р., окрім 

театральної, має окрему перформативну програму — відповідно 

збагачуються образно-візуальні рішення, у поєднанні з літературою, театром, 

перформансом. Учасниками стали мистці з України та Польщі: Е. Зажицька з 

групою студентів з Вроцлава, , В. Кауфман, Я. Футимський, В. Топій та ін.  

Від 2001-го в Польщі існує стипендіальна програма "Gaude Polonia" 

(Ґауде Полонія), у рамках якої піврічне стажування у сфері сучасного 

мистецтва пройшли понад півтисячі українських мистців, серед них Н. 

Гончар, С. Петлюк, О. Хорошко, М. Вайда, М. Барабаш, Т. Барабаш, Ю. 

Білей, П. Ковач (молодший), В. Топій, Я. Шумська, П. Ряска, В. 

Одрехівський та ін., які після періоду стипендії неодноразово брали участь у 

міжнародних виставках сучасного мистецтва, представляли Україну на 
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фестивалях у Польщі, Чехії, Словаччині, Ізраїлі, Японії, Норвегії, Німеччині, 

Франції, Таїланді та ін. Саме завдяки можливості репрезентувати свою 

творчість на численних міжнародних фестивалях у Любліні, Варшаві, 

Познані, Вроцлаві, Соколовську, Пйотркові Трибунальському, Білостоку, 

Лодзі (Польща), для українських мистців відкрилися досі маловідомі 

середовища. Наприклад, мистець М. Вайда раніше більше фігурував у ленд-

арті, але тепер усе частіше з'являється на українській мистецькій сцені з 

перформансами та інсталяціями — його роботи наповнені то мінімальними 

засобами ("Струни пам'яті" (іл. 3.1.5), де переважають стримані кольори, 

настроєвість, то постають певним несподіваним епатажним викликом 

публіці, що спостерігалося у праці "Здичавіння" (іл. 3.1.6).  

Одними з перших представників у ХХІ ст. у сфері інсталяції у Львові 

були й залишаються О. Хорошко та С. Петлюк, які зараз більше працюють у 

сфері відеоарту, творять відеоінсталяції. 2008 року в "Дзизі" представили 

працю "Exchange" ("Обмін") (іл. 3.1.17), що складалася із сотень картатих 

сумок, знаних як "кравчучки", зачіпала актуальні питання самоідентифікації, 

перетинів кордонів, де часто можна зустріти людей, для яких цей картатий 

елемент ставав методом виживання. Ця робота неодноразово експонувалася в 

Україні та в польських галереях, міському просторі (Люблін 2012). На 

сьогодні С. Петлюк більше працює над проектами, які трактують поняття 

тілесності, сучасних поглядів на тіло (іл. 3.1.18; 3.1.19), що зараз активно 

пропагується у медіа. Багато з них мистець реалізовує у Вроцлаві, Познані, 

оскільки в Україні забезпечити належне технічне обладнання складно, а в 

Польщі така можливість є. М. Барабаш здебільшого працює у Львові з 

інсталяцією і відео (іл. 3.1.20), Т. Барабаш з текстилем (іл. 3.1.21), який 

репрезентує у найрозмаїтіших його формах, — але іноземний досвід відіграв 

чималу роль у пошуках сучасного вияву їхніх творів. Частина згадуваних 

молодих мистців (Ю. Білей (іл. 3.1.22), П. Ковач (молодший) (іл. 3.1.23, 

3.1.24), В. Топій (іл. 3.1.25), Я. Шумська (іл. 3.1.26), П. Ряска) працювали під 

час стажування з Я. Балдиґою у сфері перформансу, що мало свій вплив і 
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позитивні наслідки в процесі становлення перформансу у Львові, Україні й 

на міжнародному рівні. Безумовним фактом є те, що більшість учасників цієї 

стипендійної програми стають активнішими в мистецьких середовищах, як 

мінімум, України та Польщі, а це результат здобутого поштовху до 

самоутвердження і самореалізації молодих мистців. 

Навесні 2013 р. молоді художники Львова та Харкова представили 

спільний проект квартирних виставок, що відбувався впродовж чотирьох 

днів, супроводжувався інтернет-обговореннями між двома містами й сприяв 

активізації діяльності мистців. На виставках щоразу були представлені твори 

кількох художників, які, окрім малярства, репрезентували інсталяції, 

перформанси, малярство, колажі. Наприклад, мукачівський мистець С. 

Туріна, прикріпивши до мольберта дерев'яну кухонну дошку для нарізання, 

заекспонував на ній скибки хліба. Американський мистець Т. Сміт казав: 

"Мистець забезпечує часткове зображення цілого замовлення …залишає 

глядачеві можливість доповнити решту"  [193, с. 244], і така можливість 

існувала на цих виставках. Через недомовленість, ці, на перший погляд, 

прості об'єкти, охоплювали глибший зміст, окремі — набували сакральності. 

Виставки подібного характеру — це вільна ініціатива, притаманна молодому 

поколінню, але вона є цінним матеріалом у формуванні мистецтва й 

насправді має досвід десятиліть. 

Налагодження співпраці між мистецькими навчальними закладами 

Польщі та ЛНАМ, яке активізувалося 2010 р., створює, завдяки студентським 

програмам обміну, важливу основу в підході до розуміння та творення 

сучасного мистецтва. Проаналізовані тенденції домашніх виставок і галерей 

мають спільність з діяльністю познанських молодих мистців поза межами 

університету, які постійно беруть участь у мистецьких акціях, організовують 

заходи, що мають неабиякий резонанс у житті міста, навіть країни, оскільки 

організовують міжнародні виставки, фестивалі, конкурси. Уже кілька років 

поспіль, від середини лютого до середини березня, у Познані щовечора 

відбуваються виставки в приватному просторі мистців, де вони вдома або в 
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маловідомих галереях репрезентують свою творчість. Упродовж тридцяти 

днів можна побачити найрозмаїтіші підходи до мистецтва; картини, 

скульптури, інсталяції, перформанси, відеоарт, поезія та візуальна поезія, 

музичні композиції, текстиль, одяг  — "АК 30", саме так називається ця акція 

в Познані. Залучення багатьох охочих частково позначається на якості акції, 

але, перш за все, сприяє поширенню зв'язків, контактів між учасниками, 

створенню мистецької атмосфери в місті. Нове й вільне від правил, умов, 

завдань середовище відкриває мистців з іншого боку, дозволяє їм виразитись 

у абсолютно довільній формі. З-поміж тридцяти виставок (2013), у яких 

взяли участь понад сто мистців, можна відзначити студентку малярства МУП 

М. Вендлінську, яка представила довготривалий перформанс на тематику 

мандрів з використанням елементів власної поезії. М. Хринюк розмістила 

свої твори у шафах, куди можна було заглянути через шпаринку, вічко, у 

якому з'являлися морські краєвиди. Вони знаходилися на різній висоті, а 

отвір, розташований найвище, і виглядав найбажанішим особливо для тих, 

хто змушений був стати навшпиньки або й на стілець, — виявлявся 

порожнім. Сприйняття ідей провокує нові ідеї, і це є основою поступу в 

мистецтві. Згідно з ідеєю М. Карльсона: "…Можемо працювати бездумно, 

але, коли мислимо про свою роботу, з'являється свідомість, котра надає їй 

якості перформансу" [146, с. 28], — такий підхід став основою діяльності 

аванґардних мистців у другій половині ХХ ст. і стосується мистецтва 

сьогодення, але заслуговує уваги лише тоді, коли хороша ідея. 

Польське мистецтво інсталяції та перформансу має глибокі корені, тому 

входить у творчість наступних поколінь як поважна основа ще від 1970-х 

років представлене плеядою сильних мистців, які сьогодні передають свій 

досвід молодому поколінню. Академічне середовище, яке розвивається у 

сфері просторових медіа впродовж останнього десятиліття, позитивно 

вражає: у Мистецькому університеті в Познані та Краківській академії 

мистецтв існують окремі майстерні перформансу, що створені на відділі 

скульптури і просторових діянь (Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych) 
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МУП, де викладає Я. Балдиґа, та кафедрі мультимедій КАМ з А. Тайбером, у 

Варшавській академії мистецтв уваги заслуговує творча майстерня М. Балки, 

де комбінують ідеї інсталяції, перформансу, відеоарту зі скульптурними 

основами. Викладачі роблять усе можливе, аби залучати студентів і молодих 

мистців до участі в міжнародних проектах. Оскільки у мистецтві Польщі, на 

відміну від України, не було півстолітньої перерви, кожне нове десятиліття 

ХХ ст. мало підґрунтя для розвитку польських університетів і академій. Ці 

мистецькі заклади сприяють поширенню нових мистецьких тенденцій і 

ставлять польське мистецтво на світовий рівень, а тісна співпраця польських 

університетів і академій з ЛНАМ спричинилася до студентських обмінів, що 

стало доповняльним елементом української художньої освіти, де сьогодні 

майстерень сучасних медіа, в яких можна було би працювати з 

перформансом та інсталяцією, немає.  

Молодий мистець і викладач МУП М. Полінський працює у сфері 

інсталяції: наповнює свої твори медитативним спокоєм, строгою простотою, 

яких часто бракує в сучасному світі. У роботах відчувається елемент 

інтимності — листи, поштові картки, конверти, — усе це наближає до автора, 

водночас дистанціює, бо такі речі завжди наповнені шляхами, відстанями, 

часовими просторами (іл. 3.1.27). Перформанси А. Кальвайтис, представниці 

групи "Off" з Академії мистецтв у Ґданську, характеризуються активним 

залученням голосу, звуку та динамічного руху (іл. 3.1.28, 3.1.29). Роботи 

сучасного польського молодого мистця М. Балдиґи присвячені специфіці 

культури у світі, пошуку межі між сакральним і профанним, людським і 

штучним, зосередженості на символах, дії та значенні кольору та форм (іл. 

3.1.30). Мисткиня І. Тарасевич через інсталяцію досліджує екстремальні 

ситуації, у яких людина балансує між нормальністю та екстремальністю, 

людяністю та дегуманізацією. 

Щодо питань академії в середовищі сучасного мистецтва в Україні, на 

прикладі Львова, зазначимо, що впродовж останніх п'ятнадцяти років 

студенти ЛНАМ порушують питання сучасного мистецтва під час 
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навчального процесу, використовуючи вільні приміщення гуртожитку, 

коридори, аудиторії як галерейний простір для власних експериментів. Це 

позначається на новому сприйнятті та трактуванні мистецтва в колах молоді, 

але тільки в березні 2015 р. відкрилася друга галерея академії, що дозволяє 

працювати в удосконалених умовах. Два роки поспіль (від 2014-го) 

випускники ЛНАМ організовують виставку сучасного мистецтва в "Тюрмі на 

Лонцького", простір якої наповнюється на кілька тижнів нестадартними 

пропозиціями, інсталяціями, перформансами, відео, живописом і т.д. Така 

діяльність дуже цінна, оскільки в студентів і молодих мистців з'являється 

можливість вийти за межі академічних завдань, запропонувати власне 

бачення ситуації, усвідомити специфіку історії місця і міста, а також зустріти 

стороннього глядача, що з попередніх едицій цієї події виявляється 

відкритим до сучасних пропозицій мистців.  

Через переосмислення здобутого досвіду і поєднання його з новими 

концепціями утворюється якісний продукт, розвиток якого в найближчому 

десятилітті сприятиме становленню плеяди потужних молодих мистців. Але 

сьогодні в теоретиків і у сфері практики українських академічних установ 

надалі присутні рудименти минулого, які гальмують розвиток сучасної 

мистецької освіти. Тому з'являються поодинокі ініціативи окремих мистців 

чи організацій щодо поширення перформансу, інсталяції, відеоарту. У такий 

спосіб твориться самоосвіта в середовищі нинішніх студентів, що, можливо, 

сприятиме пришвидшеному формуванню, принаймні на правах лабораторії, 

відділу сучасного мистецтва у сфері офіційної освіти. 

Але будь-яка течія в мистецтві утверджувала себе шляхом відмови від 

старих норм, канонів, традицій.Американський мистець, учасник "Флуксуса", 

Д. Брехт зауважив: "Найпрекраснішим у сучасному мистецтві є те, що воно 

вибудувало саме в собі могутню здібність до саморуйнування"  [148, с. 35], 

— мистецтво поновлює себе таким шляхом. Від початку 1980-х років у 

концептуальному мистецтві, яке раніше уникало візуального, проявилася 

цікавість до стратегічного використання мас-медіа та традиційних художніх 
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візуальних форм. Продуктом ХХІ ст. стала інсталяція, яка вже у 1990-х роках 

перетворилася на домінантну форму при швидкій глобалізації мистецького 

світу, подібно як концептуалізм у пізніх 1960-х. Тому рано чи пізно, але такі 

явища як перформанс, інсталяція, відеоарт перестануть бути чужими в 

навчальному процесі та співіснуватимуть з традиційними формами. 

Військово-політичне загострення на певних територіях України 

мимовільно залучає мистецтво для осмислення цих подій, їх усвідомлення. 

Те, що відбувається у суспільстві, у якому живемо, хочемо чи ні, впливає на 

кожну людину, на художника особливо. Хтось це переживає і трансформує у 

завуальовані концепції, хтось мовчки очікує кращих часів для творчості, є й 

спекуляції на війні, які швидко перетворюються у комерцію. Але перформанс 

безпосередньо стосується індивідуальних переживань автора, тому 

обов'язково звертається до суспільних процесів і не здатен приховати 

нещирість. Прикладом цього є фестивалі та проекти в різних містах України 

та за кордоном (іл. 3.1.31; 3.1.32), учасниками яких стають представники 

багатьох країн. Це спосіб порозуміння і підтримки мовою мистецтва, яка не 

потребує перекладу. Глядач, залежно від середовища й стану, у якому він 

перебуває, у кожному перформансі шукатиме найближче саме йому.  

При такій ситуації дослідження українського мистецтва поєднується з 

дослідженням польського, оскільки впродовж ХХІ ст., за умов співпраці 

мистецьких середовищ цих країн, виокремилися основні напрямки розвитку 

їхніх відносин — це фестивалі, проекти, виставки, творчі й навчальні 

стипендіальні програми, діяльність державних установ. Ці характеристики 

стали вагомим внеском у розвиток українсько-польських контактів, а їх 

підтримка надалі сприятиме зміцненню й утвердженню цих зв'язків, 

розширенню меж мистецтва. 
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3.2 Художні інспірації, алюзії в перформансах й інсталяціях українських 

мистців 

У сучасному світі мистецтво набирає нових значень і стає особливою 

сферою комунікації, при якій спілкування з мистцями наживо — це 

можливість поділитися своїм і набратися нового творчого досвіду. Швидкість 

обміну інформацією, миттєві рішення, водночас контрастна довготривалість 

— характеристики життя доби постмодернізму, відповідно, й мистецтва. 

Сучасні твори дають нам можливість відчути час, взаємодію давнини й 

теперішнього, підсумовують ідеї концептуалізму — матеріальність стає 

другорядною. На думку Є. Людвінського, понад дев'яносто відсотків творів, 

які демонструються у виставкових салонах, не приносять жодної нової 

інформації. Автор вважає, що "твір сучасного мистецтва творить той малий 

відсоток актуально експонованих мистецьких робіт, творів значно 

інформаційнішої вартості" [194, с. 30], аніж ті, які є лише спогадами 

попередніх епох. 

Мистецтво сучасності може бути розважливим, цікавим, 

приголомшливим або жахітливим, отже справляє враження. Польський 

куратор і художник В. Татарчук зазначає: "Суттю мистецтва перформансу є 

зустріч. Ця безпосередня зустріч мистця та глядача створює напругу, 

непритаманну будь-яким іншим видам мистецтва" [34, с. 5]. Справжність цієї 

зустрічі визначає правдивість і якість створюваної праці, і це є вихідною 

умовою. Зустріч відбувається тут, у конкретному місці, вже, за певних 

обставин. Перформанс — єдиний вид мистецтва, що діє безпосередньо в часі, 

немає змоги відійти, зачекати, подумати до завтра чи повернутися до цього за 

тиждень — це тут і зараз, саме цей момент; мистець не працює для 

увіковічнення об'єктів, не залишає після своєї роботи мистецьких артефактів. 

В. Татарчук наголошує: "перформанс — дійство, дія в реальному, 

теперішньому часі, який у присутності гдядача перетворюється на минуле... 

Перформанс заперечує майбутнє, якого насправді не існує, а постає лише як 

вигадка, віртуальність. Майбутній час — це лише граматична конструкція. 
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Реальний час закінчується тут і тепер" [34, с. 5].  Для мистецтва це має 

велике значення, оскільки це не просто один з творів мистецтва, а останній. 

"Кожна автентична дія повинна провокувати перформанс …кожен 

перформанс — нову дефініцію мистецтва", — вважає З. Варпеховський [246, 

с. 18]. Таке твердження ідеалізоване, проте варте уваги. А зустріч у 

сучасному мистецтві — явище вкрай важливе, оскільки створюється 

середовище, яке є місцем виробництва, конфронтації нових ідей, спілкування 

та діалогу. 

Природа сучасного мистецтва неспокійна — музеї стають затісними, у 

галереях нецікаво. Мистцеві важко перебувати в межах своєї майстерні. Як 

зазначає О. Сидор-Гібелинда: "Виставлятися, показувати — його святе право, 

порушення якого свідчить про жахливий стан суспільства, як це було за 

радянських часів" [84, с. 8]. Водночас О. Архипенко ще на початку ХХ ст. 

писав, що причиною і поштовхом до чогось стає не присутність, а відсутність 

чогось: "Цей процес існує в природі як латентна сила і є основним творчим 

збудником нового органічного життя. Природа створює те, чого ще немає" 

[31, с. 126]. У період 1970-х років мало проявляється характер нових пошуків 

у мистецтві серед мистців України, але ідеї, вибрики, певні нестандартні 

події, хоча й в приватних колах, відбувалися, наприклад, згадувана вистава з 

участю В. Бажая у ТЮГ. У Західній Європі на той час французький 

художник І. Кляйн у своїх творах досліджував чисті поверхні, їхнє 

монохромне вираження. Згодом із цього постала його робота "Прогалина", 

яка звернула увагу на порожнечу. Водночас, на противагу "дематеріалізації" 

І. Кляйна, французько-американський художник, друг попереднього, Арман 

(Арман П'єр Фернандес) представив свій твір "Наповнений", що став 

інверсією порожнечі та поєднав різноманітні об'єкти, навіть сміття. Та 

зауважимо, що О. Архипенко ще за кілька десятиліть до того порушував цю 

проблематику, хоча й у іншому контексті. 

Нові форми будують нове мистецтво, яке потребує нової свідомості. 

Часто перформанс й інсталяція постають у співпраці з іншими жанрами, які 
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вже не можуть існувати як повноцінні та самостійні в середовищі технологій 

і міждисциплінарності. Для сучасного українського мистецтва такий 

розвиток цілком прийнятний, оскільки відбувається плавний перехід від 

образотворчого мистецтва, яке яскраво проявлялося у ХХ ст. і зараз втрачає 

свої передові позиції, до гібридного, що охоплює різні напрямки, явища та, 

комбінуючи їх, дає зовсім новий мистецький продукт. Відповідно, у 

перформансі й інсталяції зустрічаємо прояви живопису, рисунку, скульптури, 

що втілюються у просторових формах, які раніше не бралися до уваги. 

Художник В. Бажай стверджує: "Між живописом і перформансом різниці 

немає. Процес малярства — це найпотужніший перформанс" [48, с. 1].  Для 

мистця важливі відчуття, а живопис це чи інша мистецька форма — не 

суттєво, бо все взаємопов'язане: то малярство наштовхує на ідею до 

перформансу, то навпаки (іл. 3.2.1). В одному випадку — це пошук гармонії 

форми й барв, у іншому — рухів і ритмів. Французький мистець румунського 

походження К. Бранкузі найважливішим у мистецтві вважав стан свідомості 

під час роботи [1].  

В УМП існує кілька кафедр рисунку. Кожна з них працює над іншою 

проблематикою: одна досліджує рисунок як засіб передачі реалістичного 

зображення на площину, інша працює над характером форм, абстрактним 

сприйняттям, але діаметрально протилежна — та, що розглядає розвиток 

рисунку в просторі та їх взаємодію. Це спонукає до розширення розуміння 

певних традиційних елементів і їх застосування через нові форми. 

Сучасні мистецькі пошуки, наприклад, у країнах Європи, мають більше 

досліджених ситуацій, можливостей і проявів. Але кожна епоха, століття, 

навіть десятиліття потребують свого глядача, — відповідно, нової свідомості 

та розуміння, а в умовах сьогодення це ознака знищення кордонів у 

мистецтві. За словами французького філософа М. Фуко: "Теперішня епоха, 

ймовірно, перш за все є епохою простору. Перебуваємо в епосі 

симультанності: ми живемо в часі розташування різних речей довкола себе, у 

часі близькості й віддалення, одного біля іншого, розпорошення" [238, с. 38]. 
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Усе сучасне мистецтво вибудовується довкола системи цінностей конкретної 

людини чи групи людей, їх конкретного місця та навколишнього простору. 

Такі реалії влучно підсумував австро-англійський філософ Л. Вітгенштайн: 

"Межі моєї мови описують межі мого світу" [172, с. 255].  

Але мова кількох людей інколи буває дуже схожою, існування спільної 

ідеї в різних частинах світу — відомий факт. Так, польський мистець М. 

Бердишак у творі "Fresh fruit table" ("Стіл зі свіжими фруктами") 1996 р. у 

галереї "Prima Kunst" у Кельні різав електричною пилою 140 кг цитрин, 

розкладених на довжелезному столі, які поширювали настільки різкий запах, 

що перебувати в тому приміщенні було неможливо. І впродовж кількох 

тижнів виставки стіл жив власним життям, доки фрукти не стали синьо-

фіолетовими, зігнивши. Приблизно в той самий час, київський художник Ф. 

Тетянич як приклад мистецтва наводив двох мистців, які пообідали за 

столом: "Потім беруть того стола і заносять у музей, накривають ковпаком, 

викачують повітря. Ось тобі й готовий твір мистецтва" [102, с. 103], або 

кусок сала, який первинно, як скульптура, врешті оживає, топиться, 

деформується і набуває нових значень і характеристик. Усе, що створював Ф. 

Тетянич у просторі, усі його сліди — це образотворче мистецтво, танець, 

музика. Мистець наголошував: "Птах, який сидить у клітці, бачить світ, 

одягнутий кліткою, а я бачу світ, одягнутий своїм оком, своєю шкірою" [102, 

с. 103]. Як показує досвід, такі прості ідеї зазнавали успіху, можливо, не 

завжди достатньо досі підтримані, але безумовною є їхня неминучість.  

Для тих, хто займається інсталяцією, простір є тим вихідним елементом 

гри з формою, як полотно, папір чи відеокасета (іл. 3.2.2). За словами Л. 

Рондуди: "Задум, що сам для себе становить простір, теоретичний задум, вміє 

безперервно творити в чотирьох білих стінах, як на папері до ескізування. 

Такий задум потребує специфіки місця і часу" [238, с. 83]. Таким чином 

мистець будує свої праці, опираючись на місце, замість, як було раніше, 

шукати внутрішнього простору для чогось, що робилося колись у 

майстернях. Польська дослідниця мистецтва Б. Фридричак у статті "Ідея 
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місця або ж ворота інсталяції" [238, с. 28] розділяє інсталяцію на кілька 

категорій і наголошує, що в новому місці змінюються пропорції, експресія і 

зміст об'єкта. Ці характеристики накладаються на щоденні життєві ситуації 

людей у будь-якому куточку світу, зокрема в сусідніх українському та 

польському суспільствах. Мистець М. Бердишак у інсталяціях порушує 

проблемні питання цинічності соціуму, в якому перебуває, проблематику 

існування індивіда (іл. 2.2.63, 3.2.3). В. Кауфман, обгороджуючи певні 

ділянки, території біло-червоною стрічкою, неодноразово вказував на 

небезпечність і нестабільність ситуації, місця, у якому перебуваємо, живемо, 

існуємо (іл. 3.2.4). 

Простір перформансу й інсталяції, де відбувається комунікація, дозволяє 

тематизувати ці прояви, здійснити поділ на певні категорії, сформувати 

відповідні різновиди використання засобів вираження. У цей спосіб на 

прикладі творчості окремих українських мистців і груп (польських для 

порівняння) можемо виокремити тематичні позиції, що стають джерелом 

інспірацій для художників: 

— соціально-політична (В. Кауфман, В. Топій, Ю. Білей (іл. 3.1.8, 3.1.22), 

Я. Футимський (іл. 3.2.5) та творчість Академії руху (іл. 2.2.35), М. Балдиґи, 

М. Босовської (іл. 3.2.6), Я. Балдиґи); 

— ґендерна / феміністична (Л. Венедіктова (іл. 3.2.7, 3.2.8), Ані Зур, Е. 

Партум, група "Головний суддя" (іл. 3.2.9);  

сакральна / філософська (В. Топій, В. Бажай та З. Варпеховський, А. 

Мовчан (іл. 3.2.10, 3.2.11);  

— індивідуальна / приватна (П. Ковач (молодший), В. Одрехівський (іл. 

3.1.11), Я. Шумська). 

Засоби для їх втілення: 

— відео (С. Петлюк (іл. 3.1.18, 3.1.19), О. Хорошко (іл. 2.3.22, 2.3.23), М. 

Барабаш, Т. Барабаш, А. Бояров, В Топій, С. Якунін, Р. Перковський, Ю. 

Вовкогон, Т. Грідяєва, А. Лінік та ін.); 

— звук (Ю. Яремчук, Наталка Половинка, М. Балух і Х. Вінчик (іл. 3.2.12) 
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та ін.); 

— танець (Л. Венедіктова, TanzLaboratorium, В. Кречковський (іл. 

3.2.13), Я. Шумська); 

— література і мовні засоби (Н. Гончар, Я. Футимський (іл. 3.2.5),  Ґ. 

Божек (іл. 3.2.14); 

— предмети щоденного вжитку (набувають нового значення як частина 

мистецького твору); 

— природні елементи (наприклад, вогонь у роботах В. Бахтова (іл. 2.3.29, 

2.3.30), вітер у В. Татарчука (іл. 3.1.14), вода й земля у перформансах В. 

Кауфмана, В. Одрехівського (іл. 3.1.10), А. Саєнка, П. Ковача (молодшого) 

(іл. 3.1.24) та ін.); 

— наука у мистецтві (біоперформанси В. Боднара, що поєднують 

мікроорганізми, процеси їхньої життєдіяльності для творення фото- та 

відеозображень, перформансів).  

Зауважимо, що така класифікація тематики й засобів умовна. У 

сучасному мистецтві ми не можемо ставити абсолютну межу між питаннями 

політики, гендерності, сакрального, індивідуального, приватного, адже ці 

аспекти, перетинаючись у суспільстві, в особі мистця чи глядача, у його або 

їхній спільній творчості, потрапляють у взаємозалежність, що зумовлює 

проникнення однієї сфери в іншу — тому більшість художників працює з 

кількома темами, жанрами, і це також супроводжується поєднанням різних 

галузей зацікавлень.  

Перформанс — реакція на соціум, будь-які вади чи позитиви суспільства 

обов´язково відображаються в мистецтві. І. Шумський наголошує, що 

перформансами та акціями велика справа робилась 2004 р. на Майдані [50, с. 

4], адже це дало можливість спостерігати, як люди реагують на 

запропоновані ідеї, а підхоплювали й підтримували їх дуже активно. Ці 

мистецькі дії прямо стосувалися політичних подій. Ще більше це проявилося 

через 10 років, під час Революції гідності. 
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У перформансах та інсталяціях розмежовується простір, з'являються нові 

мистецькі грані, які досі були невидимі. Наприклад, діяльність київської 

групи TanzLaboratorium (іл. 3.2.8) ґрунтується на русі, залучає елементи 

танцю, звуку, порушуючи проблеми людини і соціуму, людини в суспільстві. 

Перформанс "Давай домовимося — ти не бачиш мене — я не бачу тебе" Л. 

Венедіктової, учасниці TanzLaboratorium (іл. 3.2.7), почався у НХМУ із 

споглядання творів О. Мурашка. Перформерка одягнулася в усе червоне: 

сукню, шарф, шаль, довгі шкарпетки до колін. Її образ одразу привабив увагу 

до портрета О. Мурашка, що висів у залі Музею, де перебувала Л. 

Венедіктова, — "Дівчина в червоному капелюсі" (1902-1903). Стежачи за 

діями "жінки в червоному", спадає на думку, що кожна секунда життя має 

значення, як говорив англійський письменник Я. Мак'юен: "Життя — це 

переплетення секунд" [14]. Згадуються твори американського письменника 

ХХ ст.д. Керуака, де процесуальність і час є неодмінною складовою, 

"Процес" Ф. Кафки, де питання екзистенціалізму набувають госторого 

характеру. У перформансі Л. Венедіктова начебто нічого важливого чи 

епатажного не робить, — ходить по музею, але така поява чіпляє поглядом і 

змушує задуматися кожного про свій час, життя.  

Я. Балдиґа через використання візуальних об'єктів паралельно працює з 

тематикою соціального і сакрального, бо життя саме провокує ці 

переплетення (іл. 3.2.15 — 3.2.17). В. Топій, чия творчість у перформансі 

Львова виокремилася 2007 року, своїми творами порушує абсолютно різні 

категорії, від філософії буття, внутрішніх проблем людини, до глобальних 

питань, які переживає сам мистець і кожен у світі, тільки по-різному. У його 

роботах поєднуються живописні елементи з філософською позицією, 

дослідження сакрального (образ Ісуса, Розп'яття, священиків як бороданів у 

сукнях) та самовдосконалення, проблематика абсурдності людських ігор, які 

стають страшною реальністю для людства (іл. 3.2.18 — 3.2.20). У 2013-2014 

рр. автор зробив серію перформансів в Україні та Польщі з іграшковими 

солдатиками, "зеленими чоловічками", змінюючи конфігурацію 
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вибудовуваних із цих фігурок форм, вступаючи в боротьбу з ними, 

випробовував їхню і свою силу. Цікавим і пам'ятним став перформанс, який 

виконав В. Топій на пленері у Скоках (Польща): у час, коли сотня 

пластмасових солдатиків, стоячи на столі, тримала на собі інший стіл, 

утворюючи тілами щілину, мистець прикладав масу зусиль, щоби підняти 

інший стіл, прив'язаний до його шиї. У інших працях, простим жестом, 

вибудовуючи ці фігурки в ряд між глядачами, — він створював межу, котра 

робила поділ, у здавалося би, єдиній, неподільній ситуації. Його зацікавлення 

християнством як філософією, аспектами існування індивіда у світі та 

співіснування зі світом також проявляються у творах художника, це 

перформанси, інсталяції, що зачіпають категорії сакруму, життя і смерті, 

любові, правди.  

Я. Футимський відстежує, зауважує особливості, збіги, що трапляються 

на його шляху, і ділиться ними, звертаючи увагу на соціальні, політичні, 

індивідуальні теми. Інколи мистецтво підсвідомо впливає через масовість на 

індивідуальність, але, охоплюючи різні сфери й засоби вираження, може 

відбуватися й зворотне: через дрібні деталі, зосередження на персональних 

питаннях, проблемах, створюється вихід з індивідуальної ситуації на 

загальну.  

Щодо інсталяції, то її розрізняють залежно від застосованих засобів: 

відеоінсталяції (М. Барабаш, С. Петлюк, Т. Барабаш, С. Якунін); пластичні 

інсталяції (В. Топій, П. Ковач (мол.), Ю. Білей, Т. Барабаш) і такі, що 

використовують промислові вироби; залежно від місця, виділяють музейно-

галерейні та створені в місцях, не пов'язаних з мистецтвом, наприклад, на 

фабриках, у магазинах, школах, природі. Умовно інсталяцію також можна 

поділити на ту, котра існує в галерейних просторах, у світі мистецтва, і ту, 

яка виходить за межі інституцій, у щоденному житті (приклади пленерних 

завдань у рамках "Giartino" у Торуні). Доступність і відкритість інсталяції 

вказують, що її слід сприймати як окреслений спосіб репрезентації, адже 

вона цілком перетворює місце своєї експозиції, підпорядковує собі, тестує 
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його силу, естетично описує. Тут відбувається певна зміна простору, його 

новий уклад, у якому важливу роль відіграє не лише внутрішня напруга 

твору, не лише простір і глядач — з'являються у зіставленні твір і простір, 

твір і глядач, що також притаманне перформансу (іл. 3.2.21).  

У публічно реалізованій інсталяції першість має контекст, натомість у 

нейтральному середовищі сам простір стає контекстом інсталяції. Саме цей 

критерій є вихідним пунктом появи сучасних творів. Зосереджуючись на 

конкретній навколишній ситуації, з'являються праці, які не могли б 

виникнути у жодному іншому місці, наприклад, інсталяція С. Петлюка та О. 

Хорошка "Еxchange" (іл. 3.1.17): у такий спосіб вони входять у безпосередній 

контакт з часом, відповідно, створюють ситуацію перформансу, коли глядач 

стає або й є частиною твору. У сучасному світі "глядач" — характеристика 

для кожного, і автора, і публіки, змінюється тільки сфера сприйняття та 

розуміння, наскільки кожен дозволить собі увійти в середовище тієї чи іншої 

пропозиції. Сучасне мистецтво цікаве, але справді не завжди зрозуміле: "як 

тільки відступаєш від гармонії — втрачаєш аудиторію" (Цитата з фільму Дж. 

Паркера "Без назви / Untitled". США — 2009). У постмодерністичних 

напрямках існує специфіка додатковості: часто важливим є претекст, який 

підводить до розуміння появи певного твору. Тексти-описи, як показує 

практика, мало хто читає, зате розмова з особою, яка може дати відповіді на 

певні запитання на виставці чи після показу, нерідко ставить крапки над "і" й 

дозволяє зорієнтуватися у посилі автора. Період "прийшов — подивився — 

гарно" тепер існує поряд з "прийшов — подивися — думай, відчувай", та 

глядач переважно або не готовий сприймати таку позицію, або, банально, не 

хоче, що слушно зауважив О. Архипенко: "Мистецтво для кожного, але не 

кожен для мистецтва" [44, с. 106]. 

Використання розмаїтих медіа створило кілька підгалузей, які сьогодні 

характеризують поняття відео та звуку. Сюди зарахуємо пристосування 

відеоарту та простору, що набуває форм згадуваних відеоінсталяцій і 

відеоперформансів, звукове мистецтво, де створювана музика постійно 
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перебуває у стані пошуку, залучаючи музичні інструменти, голос, звук і 

техніку для появи нових течій. Але зауважимо, що можливість виокремлення 

цих напрямків у щось цілком самостійне ускладнена їхнім переплетенням, 

взаємозалежністю. Відеоарт може бути частиною відеоінсталяції, і часто ці 

поняття схожі, але через невелику відмінність дозволяють конкретизувати 

певні явища в сучасному мистецтві. Робота "Межа розуміння" (2015) С. 

Петлюка у галереї "Дзиґа" поєднує відео як засіб творення, але водночас є 

інсталяцією, залучає військову форму як екран для проекції, звук, і порушує 

соціальну, політичну тематику, скеровує глядача ще раз подивитися через 

представлене зображення на себе, на навколишнє суспільство, спробувати 

щось змінити (іл. 3.1.18). 

У концептуальних творах особлива увага надається знаку, його 

присутності й відсутності. Це не лише тіло перформера, але й додаткові 

матеріали, жести, звук, статика, динаміка; це інсталяція, яка може 

охоплювати ті самі матеріали, що перформанс. І цей знак змінює іпостасі, це 

описані вже засоби творення. В одному випадку ми використовуємо звук 

(голос, інструмент). Величина приміщення вимагає певного типу розмови: 

шепіт у тій чи іншій ситуації малоефективний або навпаки, доречний, зате і 

крик, і шепіт можна використати як засіб, — простір "з'їдає" звук і веде до 

нового відкриття у мистецькому досвіді, де з однієї деталі можна вибудувати 

повноцінний твір. Вулиця, площа, міський сад чи бульвар — усе це 

особливий різновид, особлива "специфіка" форм. Наприклад, запальна 

коломийка чудово звучатиме в концертному залі, але її форму все-таки 

задала сільська вулиця. Військовий марш можна грати на фортепіано у 

квартирі, але справжня його сфера — військовий оркестр на площі, на вулиці 

чи в саду. Отож, характер комунікативного простору формує способи 

спілкування та передавання ідей, у такий спосіб відбуваються зміни в 

усвідомленні сучасних мистецьких засобів, потрібним стає їх застосування та 

переоцінка їхніх якостей.  

На сьогодні в Україні щодо інсталяції вже виробилося певне розуміння і 
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сприйняття, але до мистецтва перформансу ще немає настільки усталеного 

ставлення — у художників він часто з'являється лише як додатковий елемент, 

хоча має абсолютне право на самостійне існування. Як каже В. Бажай: 

"Перформанс — це фундаментальний жанр у світовому сучасному мистецтві, 

потужний комунікатор сучасних арт-технологій" [22, с. 3], відповідно, 

володіння ним допускає мистців, а також глядачів до актуального 

загальнокультурного контексту. За словами мистця: "Перформанс — частина 

мистецтва, яка є монолітом культури, і тим, хто до нього приходить, 

"допомагає визначити те, ким ти є" [48, с. 1], він є соціальним і відкритим до 

усіх тем і проблем буття, переорієнтовує класичне розуміння "автор-глядач", 

створює нові ситуації для спілкування, руйнує стереотипи сприйняття, 

формує і виховує нову аудиторію, впливає на появу нових мистецьких форм і 

технологій, трансформує уставлене розуміння мистецтва. 

Роботи М. Барабаша та Т. Барабаш (іл. 3.1.21), які працюють окремо, 

більш знані як інсталяції, хоча зачіпають і перформанс, залучають у свій 

простір відео, звуки та запахи, їм притаманна ритмічність і знакова 

підтримка. М. Барабаш від 2012 р. щорічно організовує виставку 

"Сакральний простір" у "Дзизі", де створюється ситуація розповіді 

тимчасовим про вічне. У галереї з'являються відеоінсталяції, перформанси, 

фотографії, які містять сприйняття сучасними мистцями ідеї сакрального, 

Бога і сьогодення. 

Говорячи про танець як засіб у перформансі, зосереджуємося на 

використанні його елементів, певних рухів, що переважно асоціюються з 

імпровізацією і попередньо здобутим досвідом у цій ділянці. Водночас, тут 

присутнє повторення певних ритмів, залучення додаткових об'єктів, які в 

поєднанні набувають нових значень. Навіть коли робота не прямо пов'язана з 

танцем, тіло, яке має досвід у цій сфері, вибудовує власний знак у процесі 

творення.  

Наприклад, у роботах автора (іл. 3.2.23, 3.2.24) знаходимо співпрацю з 

місцем, використання певних додаткових елементів, які вибудовують дію, 
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процес перформансу, але сама постать, постава натякають на певний зв'язок з 

танцем, адже художниця його практикує понад двадцять років. Група 

TanzLaboratorium разом з Л. Венедіктовою (іл. 3.2.8) починали з танцю, але у 

своїх перформативних виставах більше використовують його поодинокі 

елементи, які в поєднанні з визначеною ситуацією і первинним їх задумом 

творять синтез ритмів і знаків, що абсолютно абстраговані від танцю у його 

традиційному розумінні, більше орієнтуючись і закликаючи до соціальних 

проблем.  

Серед інсталяцій також можна виокремити елементи ритму, звуку, світла 

і т.д., що провокують до певних дій, які пов'язані чи асоціюються з танцем; 

окрім того, окремі роботи наповнені плавністю, інколи різкістю, "диханням", 

що притаманні пластичному руху. 

Щодо використання літератури і мовних засобів, Е. Партум у своїх 

інсталяціях-перформансах зауважувала:"Поширюючи постійно себе, 

мистецтво розширює межі людської уяви. Слово у сфері мистецтва набирає 

нової вартості, творить інші системи уяви"  [229, с. 140]. Пригадаємо, що на 

мистецькому симпозіумі "Свято міжнародної солідарності з творцем" Н. 

Гончар з віденськими мистцями, які запропонували тему, організував 

виставку. Письменник згадував: "Я тоді з глини зробив таку собі подобу 

клавіатури, з однією клавішею, мишка теж була причіплена, якраз 

"гавкнула", і ця клавіша — те, що я не вигадав, а помітив. У кирилиці та 

латинці збігається тільки один знак: "с". По-нашому літера називається "ес", 

що по-німецьки означає "воно". Німецькою ж ця буква читається як "це". 

Такий міжмовний каламбурчик виходить" [110, с. 47]. Я. Футимський, Е. 

Зажицька, Ґ. Божек вибудовують свої перформанси через розповіді про певні 

життєві спостереження з їхнього досвіду. Це неповторні ситуації, які 

наповнюються жестами, об'єктами, звукомалюнками та малюнкозвуками, 

специфікою голосу та манерою говорити (іл. 3.2.14). Окрім того важливу 

роль відіграє можливість тонко сприймати якості передавання буденних 

форм. Дихання, крокування, кліпання, сидіння — звичні щоденні повтори, 
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що відбуватимуться завтра і були вчора. Але через вміння порушити 

рутинність і створити "щось" із "нічого", будується концепція нового 

мистецтва, у якому відсутнє наслідування, копіювання і віддаленість. Це 

підтверджує теорії сучасної естетики, коли все, що робить мистець, 

працюючи в майстерні, мусить бути мистецтвом, адже мистецтво стало 

більше діяльністю, ніж продуктом, і на Першій перформативній конференції, 

що відбулася весною 1995 р. у Нью-Йорку, Д. Кокенгуд проголосив 

межовість і марґінальність ознаками, що найбільше відрізняють 

перформатику від інших традиційних дисциплін і об'єктів досліджень, які 

завжди намагалися діяти в центрі [146, с. 43].  

Ще однією варіацією серед засобів творення праць сучасного мистецтва є 

предмети щоденного вжитку, які часто залишаються без уваги, проте їх поява 

у художніх роботах концентрує увагу глядача й часто стає центром для 

роздумів. Наприклад, у перформансі В. Одрехівського в рамках "Днів 

перформансу у Львові" (2014) пляшки, наповнені вином, що самі собою 

можуть стосуватися розваг і радості, стали особливим знаком, 

перетворившись у розбите скло, облите церковним напоєм. Праця П. Ковача 

(молодшого) на цьому ж фестивалі 2012 р. дуже по-різному сприймали 

глядачі: ніби буденна річ — обтинання волосся, але коли це привселюдний 

жест, коли довгі пасма спадають вниз, а залишається тільки голий череп, то 

ця ситуація зовсім не нагадує перукарню; рух митця "болів" у очах аудиторії, 

комусь було жаль, а хтось сміявся, для когось це непосильний крок. Це була 

важка, впевнена й водночас хвороблива ситуація, яку не кожен хоче 

переживати, споглядати знову, але її досвід свідчить про її істотність.  

Приводом до однієї з виставок львівського мистця А. Сагайдаковського 

"Щасливе життя" (2009) у Музеї етнографії у Львові, згодом у "Я-галереї" в 

Києві стала звична подія, але дуже близька до розуміння сучасного 

мистецтва: "я тоді йшов по базарі і побачив серед м'яса продавали… Тепер 

вже такого не побачиш. Тоді можна було, то несподіванка була. Побачив я ті 

церати, що на стіл настеляють, і там… ананаси, банани були по столі 



 
168 

розсипані серед м'яса. І подумав "ООО-о-о, який кайф!" [47, с. 5]. На сьогодні 

завданням мистця є вміння помічати дрібниці, що нас оточують, доносити 

їхню цінність до глядача, через засоби, які будуть зауважені. До слова, 

польський мистець Я. Свідзінський вважав: "Єдине, що є постійним, це 

реальність тут, у цей момент" [238, с. 25], але фактом є те, що найчастіше 

саме ця реальність непомітно проходить повз нас. 

Якщо брати до уваги лише силу емоційного впливу на глядача, зрозуміло 

— мало що може зрівнятися з тими моментами, коли мистецтвом стає саме 

життя. У одній з розмов львівський мистець, академік Л. Медвідь наполягав: 

"Найбільший з перформансів відбувся 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, 

нічого грандіознішого бути не може", таким чином заперечуючи будь-які 

подальші напрацювання у сфері перформансу та інсталяції. Можна 

погодитися з думкою Л. Медвідя, але якщо всі божевілля, що відбувалися в 

історії людства, у тому числі війни, вбивства, руйнації, вважати 

перформансами й інсталяціями, то постає питання про сенс такого мистецтва, 

чи має воно логіку для існування, тим більше розвитку? За словами В. В. 

Кандинського: "Мистецтво схоже на рух стрілок годинника, що показує 

реальність змін, рухаючись через порожні проміжки між позначками. 

Позначки — це тільки символи реальності часу" [58, с. 101]. Тому, на нашу 

думку, варто підтримувати ідеї мистецтва як творчого процесу, що здатний, 

навіть через руйнації, творити, а не плекати божевільні ідеї "когорти 

найбагатших" цього світу. У сучасному мистецтві його попередній статус і 

відображення актуальних можливостей виразності піддається постійному 

аналізу, що спричиняє посилене напруження інтелектуальної активності. 

Використання в інсталяціях і перформансах природних елементів, таких 

як вогонь, вода, земля, повітря, вітер, дерева і т.д., інколи наближає ці 

мистецькі явища до ленд-арту. У результаті цього художнього співіснування 

з'являються нові форми вираження перформансу. Поєднання людського тіла 

з пейзажем творить несподівані ідеї, відсутні за інших умов, у замкнутих 

середовищах, приміщеннях. У ХХІ ст. поєднання дерев'яних конструкцій з 
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бетоном, землі з асфальтом, води з силіконовими елементами провокує 

контрасти, які виражають сучасну епоху, є актуальною мовою сьогодення. 

Наукові дослідження та експерименти у ХХ ст. існують на межі з 

мистецтвом, або ж мистецтво — на межі науки, чи навіть стають частинами 

одне одного (хімія, біологія, фізика, соціологія постійно використовуються у 

перформансах, інсталяціях). Більш вузьким у використанні та не настільки 

поширеним саме в українських мистецьких колах (переважно через 

відсутність, брак фінансування) є явище біоперформансу [42], — коли наука 

починає тісно співіснувати, взаємодіяти з певними категоріями мистецтва. 

Якщо екскременти неодноразово використовувалося й раніше, то живі 

організми (бактерії), перетворюються сьогодні на поетичні тексти, 

відображають музику, малюнки і т.д. Усе це вкотре підтверджує 

неоднозначність сучасного світу, його багатогранність і всеохоплення, що 

важко сприймати середовищу, звиклому до десятків років замкнутості та 

стабільної чіткої категоризації життя. 

Сучасне українське мистецтво, що охоплює період кінця ХХ — початку 

ХХІ ст., перебуває на етапі помітних якісних змін: активно розвивається, 

живе, має свої особливості, власний характер. Відповідно, серед мистців і 

глядачів поширюється зацікавлення новими жанрами, і це уможливило їх 

поділ відповідно до порушених тем (соціальна, політична, ґендерна, 

сакральна та ін.) і використаних засобів (відео, звук, література, біоелементи 

та ін.), що загалом дає підстави для позитивних прогнозів розвитку нових 

художніх форм у мистецтві України на майбутнє. Підсумовуючи, стає 

актуальною цитата польського письменника і драматурга Є. Шанявського: 

"Не все завершується закриттям куліси" [98, с. 43]. Варто пам'ятати, що 

мистецтво давно вийшло за рамки площини, матеріальності та статичності. 

Як і життя, воно ніколи не створює проблем, яких неможливо розв'язати, — і 

це дає нагоду розвиватися, безперервно шукати нові відповіді на запитання, 

нові напрямки, шляхи, що тісно переплітаються з життям, і творити власні 

історії.  
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3.3 Індивідуальний досвід митця як приклад творчої співпраці та 

художніх інтеграційних процесів 

Аналізуючи різні мистецькі прояви початку ХХ ст., В. В. Кандинський 

найбільше наголошував на духовному аспекті в мистецтві як першооснові 

правдивості й актуальності будь-якої епохи, напрямків мистецтва. Його 

теорії про колір, форми, взаємодію їх на площині стали відкриттями, які 

згодом були перенесені в тривимірний простір. Наприклад, живописці-

перформери, вирізняються серед інших відчуттям кольору та форми в 

просторі, ці якості зауважують глядачі. Тож теорії В. В. Кандинського 

однозначно вплинули на подальший розвиток мистецтва, на постмодернізм.  

Власний досвід — це особлива сфера світогляду, безцінні надбання, які 

постійно збагачуються, удосконалюються і супроводжують людину все 

життя. Уміти помічати й виправляти помилки — це шлях до успіху та 

власного розвитку. А. Матіс, отримавши каталог американського мистецтва, 

у якому були надруковані роботи Дж. Поллока й інших представників тієї 

школи, сказав: "Думаю, я не можу судити цей жанр живопису, з простої 

причини, бо ми ніколи не можемо об'єктивно судити те, що йде після нас" 

[151, с. 251]. Перебуваючи у сьогоденні, легше відчувати, правдивіше 

усвідомлювати те, що є, ніж те, що буде чи було. Г. Вишеславський писав: 

"Дійства Іва Кляйна 1960 року акцентували відбиток фарби на площині, а не 

на живому, що його спричинило" [17, с. 284]. Тобто сьогодні ми сприймаємо 

ту подію інакше, аніж її первинну ідею, — відповідно, перенесення акценту з 

факту завершеності на процесуальні дії досі триває.  

У країнах Заходу існує безперервність історії, в українському мистецтві 

ще відбувається призвичаєння до ідей постмодернізму, але доволі динамічно. 

Польський мистецтвознавець Є. Людвінський ще 1971 року наголошував, що 

нове мистецтво вимагає нових форм реалізації, а це спричиняє формування 

нової свідомості. Коли з'являються запитання людини до самої себе — 

відбувається пошук можливостей для заповнення цієї прогалини. Роль 

мистця сьогодні полягає у вмінні спостерігати, вичитувати й розпізнавати 
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образи в щораз інших, нових мистецьких, культурних, технічних формах, 

навіть якщо знаходити їх треба в грудці землі, жмені піску, випадково 

побаченому камені. Бо мистець повинен зауважити повний зміст 

можливостей навколишнього світу. 

Перформанс — це бути максимально присутнім. Малярство, графіка — 

види мистецтва, які під час роботи дозволяють відволіктися, подумати про 

щось далеке. Натомість перформанс — це просторовий рисунок, наповнений 

переживаннями, емоціями; стан, у процесі якого твориться одна дія, яку не 

можна зупинити, від якої не відійти, до якої не повернутися за годину, не 

виправити чи скоректувати, — вона є тільки зараз, тільки тут, єдиний раз. 

"Живе мистецтво" підкреслює рух і розуміння постійної змінності, дає 

можливість краще її усвідомити. Надмір концентрації внутрішньої провокує 

її брак назовні: тому для мистця у дії досить важко помічати те, що 

відбувається довкола. Перформанс починається задовго до контакту з 

публікою, а потім, у присутності глядачів, змінюється відчуття простору (іл. 

3.3.1, 3.3.2), воно наповнюється зовнішніми енергіями, що стимулюють до 

ще сильнішої акцентації на дії, зосередженості. "Впродовж тих 20-30 хвилин 

я не знаю, що коїться довкола, не завжди помічаю людей — лише надмір 

думок, котрі змінюють одна одну" [228, с. 142].  

Натомість є ситуації, у яких публіка стає центром уваги мистця: саме в 

ній шукається первинний пункт відліку дії, а це може стосуватися 

перформансу й інсталяції, незалежно чи це стабільні, чи динамічні 

інтерактивні конструкції. І той час, особливо у перформансі, — це найбільш 

інтенсивний творчий процес, абсолютна взаємодія із ситуацією, оточенням і 

їх відчуття. Перебування у конкретній ситуації стимулює помічати досі 

незауважені деталі, впливати на середовище і одночасно зазнавати 

зворотнього впливу, вчитися працювати з ним, використовувати його 

специфіку. Те, наскільки вдається ввійти у створювану ситуацію, визначає 

якість перформансу, інсталяції: чи вдалося вловити і поєднати увагу, енергію 

глядача з власною, наскільки? Водночас, як зазначає К. Внук: "Зустріч з 
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перформансом вимагає від глядача винятково великої відкритості, сильно 

його активізує, ставлячи перед ним вимогу "заповнення" пустих місць і 

бачити, а не тільки дивитися: "той, хто дивиться, бачить каміння, лиш той, 

хто бачить, помічає простір між каменями"   [228, с. 145].  

Інсталяція, хоча й існує самостійно, тобто не потребує присутності 

автора, покликана до комунікації. Це, як мінімум, діалог, що всюди 

присутній у мистецтві: між глядачем і живописом, публікою та скульптурою. 

Але він часто виходить за межі споглядання і тиші, через безпосереднє 

"втягування" глядача в себе. У інтерактивних інсталяціях яскраво помітна 

присутність дитячої безпосередності через відкритість таких робіт до 

експериментів: інсталяції залучають відвідувачів до дій, гри, переступання 

певної межі, принаймні знаної, як недоторканні мистецькі об'єкти за склом. 

Перформанс також дозволяє і провокує експерименти. Кожна ідея може мати 

сотні варіантів для втілення, і кожен обирає собі в цей момент, за наявних 

обставин саме ту, яка найближча йому зараз. А можливості для їх втілення 

величезні — широкий діапазон застосування матеріалів, середовища, 

масштабів допомагають знайти відповіді на власні запитання, вирішити 

певну проблематику, донести це до мас.  

Польський художник, активний культурний діяч 1970-х років М. 

Конєчни, вважав, що мистецтво покликане творити уяву, — це його первинне 

й обов'язкове завдання  [229, с. 37]: "Мистецтво не повинне вчити краси, 

виховувати, а покликане провокувати, ґенерувати, організовувати: тобто 

творити уяву — це і є мистецтвом. Межі мистецтва не окреслені, воно їх не 

визнає і не буде ставити гальм"  [218, с. 37]. У цій цитаті простежуються 

впливи західних тенденцій, яскраво виражені віяннями 1960-х — 1970-х 

років у Польщі, тому пригадуються слова американського концептуаліста, 

мінімаліста С. ЛеВітта: "Ідея сама собою, навіть якщо й не оформлена 

візуально, є вагомішим мистецьким твором, ніж завершений продукт. Часто 

вона губиться у начерках, ескізах, невдалих роботах, думках, розмовах, хоча 

насправді буває значно цікавішою, ніж фінальний продукт" [133, с. 631]. Але 
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в перформансі можливість миттєвої реакції втілення ідеї, напряму, пов'язаних 

з відчуттями, — особливість цього мистецького жанру. Тут присутня 

свіжість ідей, їхня неповторність, відсутність блукання у надуманих 

ситуаціях (іл. 3.3.3, 3.3.4). 

Автобіографічні виступи — велика платформа для презентування власних 

поглядів на ґрунті соціальних причин і різних проблем. Такому перформансу 

притаманна суб'єктивність, але цей різновид жанру дуже виразний, хоча 

правдивим є той факт, що знайомість із автором дозволяє краще зрозуміти 

його ідею. Зворотна ситуація — перформанс дав великий простір для власної 

інтерпретації: публіка готова, що їй кинуть виклик, спровокують, не завжди в 

зручній або приємній формі. 

Згадуючи свій перший досвід перформансу (перформанс на "Фабриці 

повидла" у Львові, 2009) зауважуємо: "Моя праця була поєднанням рисунку, 

звуку кроків і руху тіла — мальована на підлозі графіка, ритмічна хода 

утворили своєрідний танець. То був перформанс, досить невпевнено, з 

калатанням серця, але це перший дуже цінний досвід у цій сфері. Минуло 

вісім років…" [228, с. 142]. Присутність переживання з часом, з набутими 

вміннями перетворюється на відповідальність — за свої дії, за час інших, за 

наш спільний час, і щоразу присутнє хвилювання, як вперше. Автора, 

переповненого байдужістю, публіка уникатиме. Митець, що творить дію, 

якою б тонкою чи жорсткою вона не була, завжди перебуває у переживанні 

щодо акту перформансу, публіки, себе. Інсталяція також охоплює критерії 

відповідальності. Через посил, котрий вона несе в собі, можливість залучати 

публіку, втягувати її у пропоновану ситуацію, що не завжди приємна, 

створюється специфічний діалог, полілог, який вибудовує нові контакти й 

межі спілкування. 

Практичний досвід показує, що в процесі перформансу первинна ідея 

доповнюється ситуативними змінами. І саме це є найціннішим. В. Кауфман 

неодноразово наголошував, що якість перформера проявляється з досвідом, і 
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те, наскільки швидко він вміє реагувати на ситуативні зміни під час роботи з 

глядачем, визначає його рівень. 

У такий спосіб відбувається абсолютна взаємодія з простором і місцем у 

часі. Якщо у початківців існує більш усталений план дій, певна схема 

задуманого для просторової акції, то все далі, у процесі діяльності 

перформанс наповнюється навіть випадковими елементами, але саме вони 

часто стають ключовими в характері перформансу. Я. Балдиґа в одній з 

приватних розмов згадував про свою поїздку на фестиваль до Сінґапуру з 

певним сумом. Прилетівши туди, він виявив, що помилився і випадково взяв 

мешт сина до пари з власним. Для нього взуття є важливим атрибутом його 

перформансів, бо звук кроків підтверджує присутність людини. Понад 

тиждень він обдумував, як використати цю випадкову ситуацію в роботі — 

"це особливий випадок !" Але розчарування мистця полягало в тому, що 

мешт так і залишився у сумці та не знайшов свого призначення у "новій парі" 

— став нереалізованою можливістю.  

Є ситуації, коли перформанс набуває зовсім іншого характеру за мить до 

початку: специфіка публіки (вибір місця, присутність лише однієї статі), 

погода (дощ замість сонця, спека замість похмурого прохолодного дня), 

зовнішні чинники вулиці (раптове увімкнення ліхтарів, звуки газонокосарки і 

т.д.) вносять свої корективи — це стресова ситуація для перформера, але 

водночас дуже плідна, якщо зуміти знайти вихід швидко. І така готовність, 

великою мірою, приходить з досвідом. 

Місце — це критерій, який дуже сильно впливає на розвиток роботи. 

Потрапляючи в конкретне приміщення чи ситуацію на вулиці, може зовсім 

змінитися вся попередня концепція (іл. 3.3.5). Та сама робота в різних 

приміщеннях, просторах діє дуже по-різному. Існує також елемент 

неповторності. На виставці "На землі" у галереї "Nad Wisłą" (Торунь, 

Польща, 2014) визначним пунктом перформансу на вернісажі, залишкові 

об'єкти якого існували згодом як інсталяція, стала вода з річки Вісла, 

оскільки галерея розташована на її березі (іл. 3.3.6). То був живий елемент, 
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який, окрім течії, переміщався у зовсім іншому напрямку: у відро, у галерею, 

кілька крапель на підлогу, і врешті утворився новий елемент — вода, що 

зависла в плівці, прикріпленій до стіни. Ця інсталяція "Wisłа zawisłа" —  це 

гра слів і значень. Звісно, повторити схоже в іншому місці можна, але ця дія, 

цей об'єкт вже не матиме тої первинності та єдності знаку.  

В інсталяції, як і в перформансі, важливим є середовище. Окремі твори 

більше або менше прив'язані до політики, соціальних, історичних, 

культурних чи питань індивідуальності, а в різних суспільствах ці теми 

прочитуються по-іншому. Тому, наприклад, повторюючи перформанс у 

різних місцях, тим більше містах чи країнах, характер тієї самої роботи 

інколи стає діаметрально протилежним. Це може стосуватися інсталяції. 

Також зауважимо, що кожне місце має власну силу, енергетику. Перформанс 

автора "Тісто" у "Тюрмі на Лонцького", у рамках мистецького проекту 

"Камера" (2015), — це був саме той випадок, коли середовище диктує власні 

правила. У цьому місці важко щось творити, бо воно покликане нищити. Але, 

мабуть, саме цей контраст стимулював дуже сильний імпульс і фінальну 

гармонію мистця з його середовищем, що спричинило нові відчуття, 

переживання, думки й змінило сприйняття тюрми. 

Водночас є сфери колективного сприйняття, особливо це стосується 

внутрішнього світу людини, і твори такого ґатунку є за межами 

індивідуального, торкаються європейця, американця, азіата. Наприклад, 

перформанси Я. Балдиґи, який за останнє десятиліття зробив величезний 

внесок у розвиток перформансу в Україні, мають універсальну мову. 

Знайдений автором мистецький знак постає в різних контекстах як 

революційний, інтимний, урівноважений або ж надірваний жест. Кожне 

середовище, місто, люди в ньому сприймають ці перформанси, враховуючи 

власні особливості, але щоразу сприймають. Це та мова мистецтва, котра не 

має меж, кордонів, обмежень. Вона промовляє, то голосно, то тихо про те, що 

існує глибоко в кожному з нас і завжди почута (іл. 3.3.7). 
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Зважаючи на все описане, важливим є факт співпраці наближених і 

протилежних за світоглядом мистців. Таким чином, ті ситуації, які 

сформувалися через діяльність польського й українського мистецького 

середовищ, сприяють їх взаємодослідженню. Наприклад, притаманна 

польським мистцям логічність у творчості, аналітичність контрастують з 

чуттєвістю у творах українців. Через спільну участь у фестивалях, що 

відбуваються у цих двох країнах, їхні мистці мають можливість простежити 

відмінне й подібне, проаналізувати специфіку двох суспільств, які 

перебувають на протилежних сторонах однієї межі: їхні соціально-класові, 

релігійні, національно-етнічні, територіальні особливості, — і це стає 

сильним поштовхом для нових інспірацій. Також міжнародні мистецькі 

зустрічі (фестивалі, виставки, пленери) — це можливість потрапити за межі 

Центрально-Східної Європи через нав'язання нових контактів. Так, 2014 р. М. 

Босовська з Познані (Польща) через участь у фестивалі "Дні мистецтва 

перформанс у Львові" отримала запрошення у Ізраїль на фестиль ZAZ, також 

поширилася співпраця польських мистців із закарпатським (галерея 

"Коридор", проекти П. Ряски), харківським (культурний форум 

"ГаліціяКульт"), київським (Гогольфест, арт-проект "Сходи") мистецькими 

середовищами. На противагу, українські художники мають можливість 

працювати в різних містах Польщі: що часто народжується саме завдяки 

співпраці й розвитку первинних контактів у спільні ініціативи ("Український 

Зріз" у Любліні (2013), у Вроцлаві та знову в Любліні (2016), спільні проекти 

та виставки в Центрі скульптури в Оронську (2015), фестиваль і семінар у 

Пйотркові Трибунальському (2014) та ін.). 

Завдяки участі у фестивалі "Інтеракції" у Пйотркові Трибунальському 

(Польща) для нас 2013 р. цікавим був досвід на фестивалі NIPAF (Японський 

міжнародний фестиваль перформансу), де учасниками були здебільшого 

мистці з Азії — М'янма, Непал, Індонезія, Китай, Японія, а також з Мексики, 

Угорщини, Польщі. Фестиваль тривав 14 днів, передбачав презентації та 

перформанси в кожному з трьох фестивальних міст — у Токіо, Осаці, Наґано. 
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Незважаючи на те, що він відбувався в Японії, яка більшістю учасників була 

відвідана вперше, й сама собою провокувала нові ідеї, відчуття, окрім цього 

загального враження, у кожному місті щоразу змінювалося місце, простір для 

перформансу, що неабияк впливали на вибір показуваного твору, його 

формування. Мене тоді вразили рисові поля. Поїздка з Токіо до Осаки 

тривала понад вісім годин, і коли в певний момент, зранку, у полі відбилося 

небо — важко було залишитися байдужим. Це стало основою мого 

перформансу (іл. 3.3.8): хотілося і самій відбитись у цьому середовищі й 

залишити його на собі (про перформанс "Рисове поле"). Ця робота 

спровокувала в майбутньому інсталяцію, що зберегла елементи первинного 

твору — приклеєні до стіни зерна рису, але доповнилася новими, що 

притаманні територіям, на яких експонувалася, відповідно, по-іншому 

зазвучала в Україні, згодом Польщі, де репрезентувалася на виставках.  

Ситуація буденності вже згадувалася у попередньому розділі. Але також 

зауважимо, що кожне нове середовище провокує специфічні, характерні для 

його ментальності ситуації. Одного разу в супермаркеті у Львові, у черзі біля 

каси відбулася, ніби й буденна, але доволі незвичайна подія. У возиках з 

продуктами троє батьків привезли, окрім товарів, узятих з полиць, дітей: 

маленький хлопчик, більший і ще більший. Склалося враження, що десь там 

у лабіринті відділів, у одному з них повинні роздавати цих маленьких людей. 

Звісно, цей факт можна проігнорувати, але це якась дивна випадковість, і 

осіб зацікавлених вона не здатна залишити байдужими. Історія з 

повсякдення, але це той випадок, коли життя напряму вплітається в 

мистецтво, і такий собі "несвідомий перформанс" отак просто відбувається в 

магазині.  

Так, він може бути дивним і незрозумілим, але, якщо наповнений 

щирістю, відкритістю, а без індивідуального досвіду й переживань тут не 

обійтись, то не мусить бути достеменно аналізованим, хоча обов'язково 

зачіпатиме і не залишить байдужим. Ще Є. Ґротовський говорив про процес 

як призначення кожного. Хтось його зауважує, хтось недооцінює. У такій 
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ситуації мистець, зокрема перформер, є тим, хто ремонтує мости, єднає 

поділене, відокремлене, сполучає те, що здається неможливим до 

співіснування, співжиття, дозволяє побачити невидиме. Слушно зауважив З. 

Варпеховський: "Досвід може бути дуже різним, може давати знання і 

незнання" [242, с. 80], але його наявність підтверджує і забезпечує рух, що є 

ознакою життя і мистецтва в ньому. 

Підхід до мистецтва з такої позиції сприяє мобілізації творчих процесів у 

суспільстві. Ті особи, що мають до мистецтва непряму причетність, стають 

його споживачами, але певною мірою і творцями. Тому перформанс, з одного 

боку продовжує ідею "мистецтво для мистецтва", але водночас створює 

ситуації, що виходять за межі приватного замкненого простору й застають 

глядача в несподіваний момент, при зовсім інших обставинах. Місто тут є 

об'єднавчим фактором, що пов'язує людей різної національності, поглядів, 

професій, різні історії. У ХХІ ст. ще більше змінюється його темп, 

характеристики: місто перетворюється на середовище інформації та 

активного діалогу мистця і глядача. Усе частіше галереї виходять у відкритий 

простір, починають існувати як концепція, а не як звиклі шість площин, або 

набувають кочового характеру, прилаштовуючись до конкретного місця, 

незалежно всередині це чи назовні. У одній з розмов польський мистець М. 

Стемпак, вподобавши українське слово "парник", запропонував заснувати 

однойменну галерею у стінах з плівки. Тут згадується діяльність української 

групи "Відкрита група" і їхній проект "Відкрита галерея", коли в рамках 

мистецького простору з'являлися найрізноманітніші місця: кілька квадратних 

метрів у центрі Львова, серед лісу, на дорозі, в інших містах і т.д. Хоча 

сучасне мистецтво й здатне пристосовуватися до різних умов, але, 

потрапивши в особливу сферу, може дати нові плоди. І зрештою "парник" 

мистецтва — це своєрідна характеристика для більшості сучасних галерей, 

які роблять неабияку селекцію і "схрещують", здається, непоєднувані 

мистецькі форми, хоча й ховаються за стінами, які не завжди достатньо 

прозорі. Відповідно, сучасні мистецькі тенденції особливо сприяють 
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залученню оточення, актуального простору у творчий акт, а це створює 

ситуацію взаємозалежності мистця і публіки — ці два середовища 

взаємодіють дуже тісно.  

Оскільки тіло в перформансі сприймається як матеріал з безліччю 

можливих варіантів сказати щось важливе, а процес важливіший за 

результат, то він став частиною мистецтва. Ці опінії близькі до орієнтацій 

кафедри монументального живопису (ЛНАМ), де тіло людини є центром і 

вся робота, яка проводиться над його дослідженням, є процесом, який варто 

дооцінити, хоча й втілюється більш традиційними засобами. Твір перебуває в 

залежності від матеріалів, з яких зроблений. Тож у випадку "живого 

мистецтва" людина особливо впливає на його справжню форму. Через 

виконання перформансу, його споглядання з'являється можливість напряму 

відчути цей зв'язок. Я. Шумська в низці творів цього жанру творить певний 

контакт, діалог між специфікою місця, об'єктів у ньому з власним тілом як 

скульптурою. Наприклад, у останніх працях (2016) довга сукня стала 

предметом обмеження повільного тягучого руху від присідання до вставання, 

що тривав декілька хвилин. У певний момент фігура, що стояла між двома 

бетонними колонами, максимально напнувши тканину одягу, уподібнилася 

тим двом вертикалям, то почала різко контрастувати з ними. Тут постає тема 

обмеження, лімітів, які ми самі собі встановлюємо, і самі мусимо з них 

виходити, звільнятися, через постійних рух і зміну власної форми. 

Щодо теми індивідуальних вражень і сприйняття варто згадати 

перформанс польської художниці А. Кайвальтис, що відбувся в клубі 

"Драґон" у Познані 18 лютого 2013 р. Зайшовши в прохолодну залу з 

відкритими навстіж вікнами, з'явилось одразу бажання якнайшвидше звідти 

вийти, але погляд зупиняла невеличка дівчина, що стояла посередині, 

похиливши голову. Після кількахвилинної тиші вона одягнула боксерські 

рукавиці та почала хреститись, щоразу замахуючись усе дальше, швидше і 

сильніше, аж поки не почала бити себе, продовжуючи "схему 

перехрещування". Це супроводжувалося кільканадцятихвилинним 
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нав'язливим запитанням: "Де?". Нарешті вона скинула рукавиці й почала 

голосно це викрикувати в рупор у супроводі сирени. Переважно звук був 

спрямований на вулицю, у відчинене вікно, і це було дуже емоційно. 

Риторичне "Де?" не шукало місця, а перетворилося на глобальне запитання, 

що проникало в кожного з присутніх. Періодично польське "Ґджє?" звучало 

як "Ґвозьджє"3 — і щоразу вбивалося глибше у свідомість. А. Кальвайтис 

використовує у своїх роботах гучний звук, крик. Але в цій праці "хреститись 

у боксерських рукавицях", примовляючи "Де?", було настільки потужним 

жестом, що навіть гучність сирени втрачала свою силу, оскільки вся 

природність первинної дії тримала в постійному єднанні з перформеркою. 

Голос, що йшов безпосередньо від неї, живий, входив у глядачів і 

перетворився на просторово-вербальний знак.  

Як приклад персонального сприйняття глядачами твору наведемо нашу 

роботу з Міжнародного фестивалю перформансу "Інтеракції" (Пйотркув 

Трибунальський), що полягала в русі довкола п'яти колон, розмотуючи білу 

гумку, яка обмежувала рух тіла. Але в певний момент частина людей 

опинилася ніби в полі рингу, інші — назовні. Утворилося нове середовище, 

яке після завершення перформансу існувало самостійно. Первинна тема 

звільнення, прагнення до просторового руху комусь стала спогадом про 

дитинство, для художника з Франції асоціювалася з давньогрецькими міфами 

(постать Аріадни). Це як абстрактний живопис, де кожен знайде для себе 

індивідуальне бачення, пояснення, і ці враження залежать від рівня знань і 

вміння довіритися, відкритися митцеві, щоби зрозуміти, сприйняти та 

пережити твір.  

Інсталяція та перформанс є яскравими зразками можливості зосередитися 

на тимчасовості сьогодення, спостерігати й відчувати її. Автор і глядач при 

цьому постають у нових умовах, сконцентровані на проблематиці, яку 

зумовлює ХХІ ст. і сприймають її через призму нових засобів, пропонованих 

сучасним мистецтвом. Тут згадуються слова О. Архипенка, якими він дуже 

                                                
3 Польською означає  "цвяхи " — Я. Ш. 
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влучно й коротко охопив усі мистецькі процеси й прагнення: "Історія 

мистецтва знає періоди переважання духу над матерією або навпаки, матерії 

над духом, які змінюються настільки часто, що це стає постійною 

характеристикою мистецтва" [44, с. 115]. 

Такі поняття як досвід, присутність, глядач, експеримент, уява, 

відповідальність, час, ситуація зміни, місце, універсальність, співпраця, 

ситуація буденності, тіло, процес характеризують діяльність мистців, що 

працюють у сфері актуального. Кожна людина сприймає світ індивідуально, 

але бажання поділитися власними відкриттями, ідеями, процесом пізнання 

сприяє всесвітній комунікації, що властива сучасності. Індивідуальний 

досвід, переплітаючись із колективним, з новими пропозиціями творить 

середовище співпраці між художниками різних напрямків і провокує взаємні 

зміни, ментальне та духовне збагачення. Це проявляється у активній 

взаємодії мистців у всіх країнах, їхній відкритості й зацікавленості в новому 

досвіді, який приноситься з різних куточків світу, будуючи єдину сферу 

мистецтва, але з мільйонами індивідуальних вражень. 

Відповідно, перспективи подальших досліджень, описаних раніше явищ і 

середовищ, стосуються впровадження нових технологій у мистецькі 

експерименти ХХІ ст. Позиціонування перформансу та інсталяції як чинників 

змін, реформування суспільної свідомості сприяють розвитку їхньої 

специфіки в конкретних середовищах. На сьогодні перформанс та інсталяція 

— явища, які особливо долучаються до появи мистецької критичної думки в 

Україні. Це породжує формування інтелектуального мистецтва й глядача, 

здатного його сприймати, розуміти, підтримувати. А збагачення досвіду 

мистців у цій сфері через співпрацю з колегами з інших країн, дозволяє 

глибше досліджувати й аналізувати ці мистецькі явища. 

 

Висновки до розділу 3 

Українсько-польська співпраця втілена в чималому доробку мистців у 

середовищі двох країн. Завдяки культурно-мистецькій взаємодії 
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виокремилися основні напрямки відносин між Україною та Польщею: 

фестивалі сучасного мистецтва та фестивалі перформансу ("ЕРАF" (Варшава, 

Польща), "Interakcje" (Пйотркув Трибунальський, Польща), "Noc kultury" 

(Люблін, Польща), "Konteksty" (Соколовсько, Польща), "Koło czаsu" (Торунь, 

Польща), "Flaunder festiwal", "Grassomania" (Ґданськ, Польща), "ТАМ" 

(Львів), "Дні мистецтва перформанс у Львові" (Львів), "ГогольФест" (Київ) і 

т.д.); діяльність галерей та їхні проекти (МО "Дзиґа" з виставкою та проектом 

"Український Зріз" у Вроцлаві та Любліні (Польща), виставка польських 

мистців у Львові в рамках ТАМ у Палаці мистецтв, проект "CrossART" у 

галереї "Primus", участь у фестивалі "ГогольФест" у Києві, "ГаліціяКульт" в 

"Єрміловцентрі" у Харкові); діяльність Польського інституту в Києві; 

організація виставок і майстер-класів за участі польських мистців в Україні й 

навпаки ("Школа перформансу" у Львові, майстер-класи у Пйотркові 

Трибунальському, Соколовську, Оронську (Польща) і т.д.); студентські 

програми обмінів (академії та мистецькі університети у Варшаві, Кракові, 

Ґданську, Познані, Вроцлаві (Польща)); постакадемічні стипендії, резиденції 

("Gaude Polonia", "Zamek Ujazdowski" (Польща) та ін.). У процесі роботи 

досліджено фестивалі та виставки періоду 1990-х — 2000-х років, де 

кураторами були спільно українські та польські мистці. Політична ситуація в 

країні, війна, також активізують інтерес до України — українські мистці, 

раніше маловідомі в закордонних колах, усе частіше з'являються на 

міжнародних фестивалях, виставках, одноденних заходах у Європі (Франція, 

Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та ін.) та Азії (Японія, Таїланд, Індія).  

Ця співпраця також сприяє збагаченню, розширенню тематики та засобів 

у перформансах та інсталяціях українських мистців. У творах вони зачіпають 

соціально-політичну, ґендерну, сакральну, філософську теми, а через 

нетрадиційні, нестандартні форми втілення інсталяцій та перформансів, 

використання нових медіа з'являється можливість зосередитися на проблемах 

сучасності та швидше вирішити їх. Художні інспірації мистців сьогодення 

проявляються у використанні відео, звуку, танцю, літератури, предметів 
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щоденного вжитку, науки, виражаються у нових формах і явищах сучасного 

мистецтва, які є нетривалими, але промовистими. 

У перформансі та інсталяції за роки їхнього існування, з'явилося багато 

якісних показів. У кінці 70-х років ХХ ст. це мистецтво поширилося на весь 

світ, з основних світових мистецьких центрів на периферію, що дуже 

піднесло енергію загального руху концептуального мистецтва й мало 

значний вплив на топографію сучасного мистецтва загалом. В Україні це 

відзначилося тим, що від кінця 1990-х прийшло порозуміння нового 

покоління перформерів із старшою ґенерацією, що раніше було неможливим, 

а через появу нових мистецьких фестивалів, зокрема потужного "Дні 

мистецтва перформанс у Львові", передову роль в Україні в цьому жанрі 

сьогодні посідає Львів, де перформанс-арт має власну позицію і нішу. 

Кожна подія, яка гуртує мистців, глядачів, нові середовища, безумовно, 

спричиняє обмін досвідом, — а це сьогодні найактуальніша можливість 

вивести Україну на новий мистецький рівень. Індивідуальне сприйняття 

автора, його враження, очікування і переживання часто бувають поза увагою, 

хоча існує чимало факторів, які впливають на його внутрішній світ і 

діяльність, — це досвід, присутність, глядач, експеримент, уява, 

відповідальність, час, ситуація зміни, місце, універсальність, співпраця, 

ситуація буденності, тіло, процес. Цей перелік можна збільшувати, але він 

однозначно охоплює ті поняття, які формують митця залежно від взаємодії з 

різними середовищами, з іншими митцями. Можливість співпраці 

українських і польських мистців стимулює процеси аналізу їхньої творчості, 

виокремлення спільного та відмінного між ними, розширення меж 

індивідуального досвіду та збагачення колективних надбань. Відповідно, їхня 

творча співпраця взаєморозширює сфери контактів у світі, дозволяє 

дослідити власні особливості та простежити зміни, що відбуваються у 

процесі перебування у нових, або ж відмінних від звичних, ситуаціях. 

Інсталяція та перформанс — явища, які впливають на суспільство 

безперервно. Ми часто спостерігаємо їх у буденності, але не бачимо, і тільки 
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через осмислення, усвідомлення вони переходять на мистецький рівень, який 

стимулює до нових процесів у собі та оточенні. Так, сучасне мистецтво 

недовговічне й швидкоплинне, але тим і цікаве, тому поширюється, 

провокуючи нові ідеї в діяльності мистців і мистецьких об'єднань. І зрештою, 

практика свідчить, що все тимчасове — вічне, тож імовірно, що інсталяція і 

перформанс як знакові явища сучасного мистецтва матимуть місце у 

художніх формах поза часом. 
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ВИСНОВКИ 

Українське мистецтво в умовах ХХІ століття переживає складний період 

утвердження постмодернізму, оскільки це явище чуже для вітчизняної історії 

та виникло в зовсім інших культурних реаліях Західного світу. Різка заміна 

філософії модернізму на постмодерністичну яскраво відображена в 

діяльності українських мистців на початку 1990-х років. Поява в їхній 

творчості проявів концептуалізму, нових експериментів посприяли 

виокремленню перформансу та інсталяції в подіях виставок, фестивалів, 

пленерів. 

Історія та специфіка розвитку перформансу й інсталяції в українському 

мистецтві досі не були достатньо висвітленою темою та потребували 

детальнішого вивчення мистецтвознавцями. Американські та 

західноєвропейські видання сьогодні є найбільш об'ємними та повними 

дослідженнями явищ перформансу та інсталяції. Насиченістю фактичного 

матеріалу вирізняються відомі монографії Р. Ґолдберґ, Р. Аппіґнанесі, М. 

Карльсона, К. Гарісона і П. Вуда, Е. Лякло та Ш. Муфе, Е. Яппе. Ці джерела 

охоплюють аванґардні прояви світового масштабу, у тому числі й СРСР, що 

дозволяє уявити, як сприймалося тогочасне радянське мистецтво у світі. У 

контексті Центрально-Східної Європи важливою інформацією наповнені 

періодичні друковані видання Польщі, Румунії, Угорщини, які через статті та 

фотоматеріали дають можливість ознайомитися з мистецтвом цих країн в 

період 1970-х — 1980-х років. Становлення польського мистецтва висвітлено 

в монографіях А. Кемпінської, Л. Рондуди, Є. Людвінського, В. Кажмєрчака. 

Ці матеріали дозволяють створити цілісне уявлення про розвиток мистецтва 

періоду від кінця 1960-х років до сьогодні в країнах, де панували тоталітарні 

режими та відбувалися активні пошуки у сферах маловідомого нового 

мистецтва. 
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У радянській історіографії новаторські прояви аванґарду замовчувалися. 

Революційні процеси на теренах СРСР розглядалися винятково через призму 

цензури та партійних ідей. Основними осередками, які впливали на 

формування та становлення українського мистецтва другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст. були Польща, Угорщина, Румунія. З настанням незалежності 

України розпочалося ґрунтовне дослідження постмодерністських процесів в 

українському мистецтві, що відображене у низці монографій О. Голубця, Г. 

Вишеславського, О. Сидора-Гібелинди, О. Ріпко, Я. Кравченка та в 

публікаціях Г. Скляренко, Г. Хорунжої, З. Алфьорової та інших. 

Процеси становлення перформансу й інсталяції в європейському 

мистецтві другої половини ХХ ст., втілені у творчості концептуалістів, були 

логічним продовженням новаторських рухів кубістів, футуристів, 

сюрреалістів, дадаїстів, чиї ідеї стали основою для мистецьких рухів 

Західного світу періоду 1970-х — 1990-х років. Серед художників значний 

вплив на розвиток мистецтва 1970-х років спричинили такі постаті як Д. 

Бойс, Ґ. Юккер, К. Болтанскі, К. Бурден, М. Абрамович, Улай та ін. Хвиля 

фемінізму в 1980-х роках спровокувала активне залучення жінок у мистецтво 

— на сьогодні найвагомішою постаттю перформансу у світі знаємо 

американську художницю сербського походження М. Абрамович, хоча варто 

згадати про яскраві особистості того періоду — Й. Оно, К. Шніман, у Польщі 

це були Е. Партум, Н. ЛЛ та ін.  

У країнах Центрально-Східної Європи діяльність окремих мистців, 

інституцій, їхня творчість, що проявлялася в інсталяціях, перформансах і 

мистецьких акціях 1970-х — кінця 1980-х років, мають спільні риси: це бунт 

проти політики влади, пошук методів самовираження, творення мистецтва з 

підручних матеріалів, концентрація на ідеї, зміна мистецьких форм. 

Творчість мистців у Польщі (З. Варпеховський, Є. Береш, Й. Робаковський, 

Я. Балдиґа), Угорщині (Т. Аубі, І. Кантор, І. Букта, Г. Уто-Река Коніа), 

Румунії (І. Ґриґореску, А. Пержовскі, Т. Ґраур), Словаччині (Л. Дурчек, Ю. 

Коллер), Чехії (П. Штембера, М. Кніжак, Т. Руллер) — близький зразок 
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українським художникам через сусідство, подібність колишніх політичних 

ситуацій та умов суспільного життя.  

У результаті активності українських мистців від кінця 1980-х — 2010-х 

років у різних містах України (Львів, Київ, Харків, Тернопіль, Одеса, 

Вінниця, Ужгород, Жовква та ін.) відбулося багато акцій, перформансів, 

мистецьких виставок, які відображають стан сучасного мистецтва в нашій 

державі та помалу стають зрозумілими для глядача. Якщо в другій половині 

ХХ ст. більша частина тогочасних творів світового значення була доступна 

не всім і сприймалася лише обмеженим колом людей, адже така діяльність 

заборонялась у СРСР, то після падіння політичного устрою для мистців в 

Україні з'явилося більше свободи, можливостей: виставки організовували в 

несподіваних місцях (приміщення церкви, стадіон, приватне помешкання, 

готель, вулиця і нарешті — галерея), відкрився західний кордон, що дало 

доступ до забороненої раніше літератури, виставок, подій. Такі умови 

посприяли формуванню і прояву нової ґенерації мистців, перформерів, 

концептуалістів, які повноцінно й самобутньо працюють у цій сфері й здатні 

представляти власну творчість за межами України. Досвідчені мистці, плеяда 

активістів 1980-х — 1990-х років долучаються до молодого покоління через 

участь у спільних подіях, зустрічах-лекціях і поширюють власний досвід 

щодо розвитку концептуального мистецтва, сучасних напрямків, відповідно 

перформансу й інсталяції. 

За умов культурно-мистецької інтеграції на зламі ХХ — ХХІ ст. 

виокремилися основні напрямки розвитку українсько-польської співпраці, що 

проявилися в організації фестивалів сучасного мистецтва та фестивалів 

перформансу, діяльності галерей та їхніх проектах, Польського інституту в 

Києві, організації виставок та майстер-класів за участі польських мистців в 

Україні та навпаки, постакадемічних стипендіях, резиденціях і т.д. Завдяки 

участі у фестивалях, виставках і заходах, що відбуваються в цих країнах, 

мистці мають можливість простежити спільне та відмінне, проаналізувати 

специфіку двох середовищ: наприклад, творчості польських мистців властива 
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логічність, аналітичність, сфера абстрактного, що контрастує з чуттєвістю, 

яка проявляється у творах українців, що частіше звертаються до ритуалу, 

шукають сакральний символ. Специфіка політичної ситуації, соціальні й 

економічні аспекти на відміну від 1980-х, коли все провокувало бунт і опір 

щодо влади, вже не є центром творчості. Тематика творів і засоби виконання 

зазнають глобального взаємовпливу. Філософські проблеми постають 

ключовими для мистців із різних міст, територій, частин світу. У центрі 

залишається людина, її природа.  

Молоді мистці отримують змогу творити в межах України, також активно 

взаємодіяти з іншими європейськими середовищами, здійснюються 

ініціативи, що продовжують попередні культурні традиції та залучають досі 

закриті для мистецтва та глядача місця. А це змінює підхід до вивчення 

мистецтва, його розуміння у профільних навчальних закладах, у галерейній 

сфері та призводить до міжнародного визнання — українським мистецтвом 

цікавляться іноземні куратори, організатори міжнародних фестивалів.  

Щороку кількість перформерів у світі збільшується, що сприяє появі 

нової тематики у творчості, нестандартних засобів вираження, вужчих 

напрямків діяльності. Такі теми як соціально-політична, ґендерна, сакральна, 

філософська набувають нового звучання через нетрадиційні форми втілення. 

Нові медіа дають можливість швидше звернути увагу на проблеми 

сьогодення, побачити їх і вирішити. Використання відео, звуку, танцю, 

літератури, предметів щоденного вжитку, науки створює нові форми 

сучасного мистецтва, короткотривалі, але промовисті, і часто поширюється 

за межі мистецтва, що спостерігаємо в рекламі, політиці, медицині і т.д. 

Важливим аспектом дослідження перформансу та інсталяції став 

особистий досвід автора. Висвітлення проблематики максимальної 

присутності перформера в процесі роботи підкреслює явище постійної 

змінності — однієї з характерних ознак постмодернізму. Визначення позиції 

публіки, факту співпраці мистця та глядача, готовності до експерименту та 

ситуативних змін найбільш інтенсивно проявляють творчий процес, 
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підкреслюють абсолютну взаємодію із ситуацією, оточенням, місцем. 

Універсальна мова мистця проявляється в авторському просторовому знаці, 

що постає в різних контекстах як глобальний, революційний, провокативний, 

інтимний, урівноважений та ін. Участь у виставках і фестивалях, процес 

спілкування з мистцями посприяли розширенню дослідження щодо понять 

місця, часу, простору, процесу, тіла, індивідуальних вражень автора, 

взаємовпливів. 

Повернення до автентичності та традиційності в сучасному мистецтві — 

це можливість для українських авторів проявити себе на світовому рівні. 

Збільшення зацікавленості в перформансі та інсталяції в українському 

суспільстві ґенерує активізацію мистецьких проявів у діяльності мистців, 

підтримує нову естетику, започатковану ідеями концептуалізму, та сприяє 

утвердженню постмодерністських явищ в мистецтві України.  
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209 
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3.1.23 Ковач П. (молодший). Інсталяція. Київ. 2013. 

 

 

3.1.24  Ковач П. (молодший). Кінетична інсталяція, перформанс, 

авторська техніка. Львів. 2011-2013. 
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3.1.25 Топій В. Перформанс "Жертвопринесення". Люблін (Польща). 

2008. 

 

 

3.1.26 Шумська Я. Перформанс. Оронсько (Польща). 2013.  
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3.1.27 Полінський М. Інсталяція "Блакить". Познань (Польща). 2013. 

 

 

3.1.28 Кальвайтис А. Перформанс "Порушення". Венеція (Італія). 2013. 
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3.1.29 Кальвайтис А. Перформанс. Токіо (Японія). 2015. 

 

 

3.1.30 Балдига М. Фотографія, відео. Польща. 2013. 

 

 

3.1.31 Група Restauracja europa. "Інтеракції". Варшава  (Польща). 2011. 
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3.1.32 Омаюмі. Перформанс. Фестиваль" ZAZ". Хайфа (Ізраїль). 2013. 

 

 

3.2.1 Бажай В. Перформанс. Львів. 2011.  
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3.2.2 Смочинський М. Трансфер. Інсталяція. Галерея "Біла". Люблін. 

1995.  

 

 

3.2.3 Бердишак М. "Відновлення неправильного кола Мальчевського". 

Галерея "Бєльська БВА". Бельсько-Бяла (Польща). 2012. 
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3.2.4 Кауфман В. Перформанс, інсталяція. Передчуття. 2010-2011. 

 

 

3.2.5 Футимський Я. Перформанс. Проект "CrossART". Львів. 2014. 
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3.2.6 Босовська М. Перформанс. "Гогольфест". Київ. 2014. 

 

 

3.2.7 Венедіктова Л. і TanzLaboratorium. Київ. 2010. 
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3.2.8 Венедіктова Л. Перформанс "Вік-енд жінки в червоному". Київ. 

2011. 

 

 

3.2.9 Головний Суддя. Галерея "Галерея". Зелена Ґура (Польща). 2009. 
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3.2.10 Мовчан А. Перформанс "Хліб". Стокгольм (Швеція). 2012.  

 

 

3.2.11 Мовчан А. Перформанс "Континуакція". Проект "CrossART". 

Львів, 2014.  
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3.2.12 Вінчик Х. Перформанс. Познань (Польща). 2010. 

 

 

3.2.13 Кречковський В. Танцювальний перформанс "Піна (в пам'ять про 

Піну Бауш)". Проект "CrossART". Львів, 2014. 
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3.2.14 Божек Ґ. Перформанс. Білосток (Польща). 2014. 

 

 

3.2.15 Балдига Я. Перформанс "Аналіз знаку". Польща. 2009. 
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3.2.16 Балдига Я. Перформанс. Львів. 2009. 

 

 

3.2.17 Балдига Я. Перформанс. Львів. 2011. 
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3.2.18 Топій В. Перформанс. Палац мистецтв. Фестиваль "Дні мистецтва 

перформанс у Львові". Львів. 2012.   

 

 

3.2.19 Топій В. Перформанс. Соколовсько (Польща). 2013. 

 



 
320 

 

3.2.20 Топій В. Перформанс "Veritas". Фестиваль "ZAZ". Тель-Авів 

(Ізраїль). 2012. 

 

 

3.2.21 Кахідзе А. Перформанс "Сад симбіозів". 2013. Фото К. Стрєлєц. 
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3.2.22 Петреллі О. Перформанс "Таз". Одеса. 1984. 

 

 

3.2.23 Шумська Я. Перформанс. Фестиваль "Дні мистецтва перформанс у 

Львові". Львів. 2014.  
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3.2.24 Шумська Я. Перформанс. Фестиваль "NIPAF". Токіо (Японія). 

2013. 

 

 

3.3.1 Шумська Я. Перформанс. Ґданськ (Польща). 2014. 

 

 

3.3.2 Шумська Я. Перформанс. Український Зріз. Люблін (Польща). 2016. 
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3.3.3 Балдиґа Я. Перформанс. ТАМ. Львів. 2013.  

 

 

3.3.4 Балдиґа Я. Перформанс. Соколовсько (Польща). 2013. 
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3.3.5 Шумська Я. Перформанс. Музей "Тюрма-музей на Лонцького". 

2015. 

 

 

3.3.6 Шумська Я. Інсталяція. Галерея "Над Віслою". Торунь (Польща). 

2014. 
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3.3.7 Шумська Я. Перформанс. Фестиваль  "ZAZ".  Хайфа (Ізраїль). 2015. 

 

 

3.3.8 Шумська Я. Перформанс "Рисове поле". Фестиваль "NIPAF". Осака 

(Японія). 2013 
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ДОДАТОК Б ЗАПИСИ РОЗМОВ, ІНТЕРВ'Ю З МИСТЦЯМИ 
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1. Інтерв'ю Т. Вуєвої з В. Маринюком. "Маринюк Віктор: художник-

нонконформіст". Від 22. 03. 2015, Одеса. — 6 с. 

Т. В. Пане Вікторе, наскільки все ж у ті часи (1960-70-ті рр.) Ви себе 

відчували дисидентом? 

В. М. Ознаки дисидентства, звичайно, були, бо ми не йшли в загальному 

ключі, хоча в нас були й нормальні відносини і з Спілкою художників. До нас 

доходили чутки, що ми співробітники ЦРУ і т.д., стежили за нами, але мене 

це не дуже хвилювало. Мені сказали що бачили матеріали, які є на усіх і 

безпосередньо на мене, радили поменше розмовляти про мою творчість і т.д. 

Я тоді так говорив: "У кожного своя справа: вони займаються своєю, а я 

своєю". Але ситуація в Одесі все ж була не політизована, як, наприклад, у 

Москві, а Київське дисидентство було швидше культурницьке, ніж 

живописне. 

Т. В. Як ви знайшли один одного і змогли протриматися в більш-менш 

постійному складі до цього часу? 

В. М. Група сформувалася майже одразу, як ми поступили в училище і 

один одного побачили. Не думаю, що ми одразу знали що це має бути, але 

нам було комфортно: Стрельніков, Ануфрієв, Басанець. 

Коли я прийшов перший день, було дуже багато студентів. І від першого 

дня я помітив двох хлопців — один налисо побритий з виразним, незалежним 

обличчям (Басанець), а другий — Стрельніков. Вони мене одразу зацікавили, 

ми одразу познайомились, нам перекладач не потрібен був. 

Буквально від першого курсу ми починали займатися модерним 

мистецтвом (як ми його тоді розуміли). Ми, як не дивно, починали з кінця. 

Звичайно як буває: я йду в школу, в училище, інститут, аспірантуру і аж 

потім — працювати, коли "мене" вже не буде. Після першого курсу почав 

виконувати роботи для себе. 

Для того, щоб бути разом, нам не потрібно було зусиль. 
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Т. В. Як протягом навчання вдавалося маневрувати між навчальним 

планом і тим, що хотілося робити? 

В. М. Це цікаво. Я, наприклад, довго не міг обрати тему дипломної 

роботи, шукав тему. Ескізи ніяк не приймали. Взяв фотоапарат, поставив 

трьох робочих, сфотографував і затвердили. Правда, я їх зробив не "так як 

потрібно": вони в мене були "живі" люди — червонощокі, живе море, камені. 

Потім її в мене купив Асрієв через років двадцять. 

Т. В. Яким чином вдавалося знаходити інформацію про те, що 

відбувалося поза межами СРСР? 

В. М. Тоді був голод на нормальні прояви. З'являлися критичні статті 

західного модерну, а про 20-ті навіть не говорили. Хоча ми якусь інформацію 

все—рівно отримували. Для нас був супермодерним й імпресіонізм. 

То величезний пласт — офіційне мистецтво — добре організований, хоча 

в ньому теж були дуже "живі" і неординарні люди. Але все одно — то 

рабське мистецтво, навіть якщо гарно зроблено — на всьому стоїть штамп: "я 

служу!" ...Ми були молоді люди, звичайно, у нас була потреба в чомусь 

новому. 

До того ж, коли я ще вчився на першому курсі училища, навіть там була 

така папка з зібраннями: Сезан, Матіс, Ван Ґоґ Міро, Дерен і т.д., альбоми ще 

20-х рр. Ми навіть забирали із собою ті репродукції без дозволу, не могли 

втриматись. 

Т. В. Я зустрічала твердження, що Юрій Єгоров був вашим учителем у 

широкому змісті цього слова? 

В. М. Юра Єгоров — чудовий художник, інколи нас називають його 

послідовником, але це не так, мені здається, що Юрі це було б образливо 

почути, бо ми були друзями й ми не робили, не розвивали те, що він робив. У 

нас просто була потреба один в одному, і в тому числі в нас — до Єгорова, а 

в Єгорова — до нас, бо кожен був сформований у собі. А не так, як Бойчук і 

його послідовники, хоча й там були незалежні. Послідовники були і в 

Єгорова — Слішинський, Лоза. Мені дуже подобалося те, що робив Юра, але 
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я ніколи не хотів робити так, як він. І взагалі в мистецтві, коли мені щось 

подобається, а подобалося дуже багато і дуже різні, протилежні речі, але… 

Добре є те, що добре зроблено у своєму роді. Це незалежно чи 2000 років 

тому, чи сьогодні, просто є головні речі. Я не розділяю часи, вважаю моїм 

ровесником Рембрандта чи античного скульптора, який ліпив сонце з глини. 

Вони є для мене більшими ровесниками, ніж справжні. Це чудово виражені 

речі. 

Нам дуже пощастило на ровесників, наше коло було невелике, але люди 

всі неординарні: і Саша зі своєю енергією, Володя зі своєю послідовністю, 

обізнаністю, тактовністю. Ми були приречені на дружбу. Практично, у 

найближчі до нас часи немає таких прецедентів, щоб група, яка починає, 

навіть музиканти, були б разом двадцять років. А ми разом п'ятдесят років. 

Т. В. А які зв'язки були з Москвою? 

В. М. Ми, звичайно, кинулись у Москву, оскільки там було розвинене 

дисидентство. Самі робили там виставки. Виставка українського мистецтва 

— у Сичова (московського) на квартирі. Була маса людей, усі цікавились, 

зараз на добре організованих виставках менше людей. Вона була тижні три, і 

весь час не зачинялися двері. Прийшов Ікеян: "Я вперше бачу в Москві живу, 

справжню графіку" (малюнки Маринюка і Ястреб). 

Те, що ми робили було природно, щиро, з бажанням зрозуміти що нам 

дано, що є та мова, як знайти, що є ти сам у великому світі. Ми намагалися 

дізнатись якомога більше, оскільки це відкривало кругозір. І не боялися бути 

на когось подібними. І в наших роботах було не копіювання улюблених 

зразків світового мистецтва, а любов до них проявлялась у наших роботах. 

Мене надихало все, що робило небайдужим: музика, архітектура, мистецтво, 

і з цієї сукупності виходив висновок що ти повинен робити. 

Т. В. А з чого почалися квартирні виставки? 

В. М. Були десятки квартирних виставок. Почалося з того, що Володя 

приїхав з Москви, побувавши там на квартирниках, і вирішив тут 

організувати. 
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Виставлялись у Суслова, у майстернях, у колекціонерів (Шевчуків), потім 

познайомились з Асрієвим, у нього було трохи грошей, він трохи купував 

наші роботи, але відрізнявся тим, що купував те, що йому подобалось, а не 

те, що дешево, як інші. Але все одно то було недорого. 

Т. В. Хочу запитати про Людмилу Ястреб: чи дійсно саме Буше та його 

світло вплинули на Людмилу Ястреб, як пише про це Тетяна Басанець? 

В. М. Ні, можливо, Тетяна бачила момент миттєвого захоплення 

Людмили роботами Буше в Ермітажі, проте це не було визначальним 

моментом. 

Людмила почала робити модерно після училища, де працювала виключно 

академічно. І після училища Людмила намагалася знайти свою мову. І, 

звичайно, вона дуже любила і те, що робить Шура і Стрельніков, те, що ми 

робили і починала відходити від академізму, головний вплив мали ті живі 

люди, які знаходилисі біля неї. А взагалі любила бароко, але в особистій та 

модерновій інтерпретації: довіра, чіткість. 

Т. В. Чи великим був на Вас особисто вплив народного мистецтва? 

В. М. Як не дивно, ми не відмовлялися від народного. 

Саме це сформувало нас, що відрізняло — у художньому напрямі: я 

вільний і не чекаю, коли мене звільнять, я хочу сформулювати, що я роблю, 

що це є, чому я сюди з'явився в кінці кінців. Це зараз я так думаю, а тоді всі 

формулювання були простішими, ми просто були молоді люди й вважали, що 

через три роки таких буде сто, а через десять — тисячі. Але проходили роки, 

додалося небагато людей. І згодом я зрозумів, що це природно, бо є потреба в 

чомусь, і природа шукає інструмент, через який себе виразити. 

Після першого курсу почав робити для себе. На півночі, де все сіре, біле, 

нічого немає, там потреба в яскравому. В мене була потреба, я відчув, що 

основна якість живопису — це світло, окрім іншого. Навіть у темне може 

світитись, як у Рембрандта. Впливала й ікона, і те, що робили імпресіоністи, 

— відкритий колір і т.д. 

Кожен художник може спробувати передати цей всесвіт через своє, навіть 
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малими виразними засобами, але своє, як Ван Ґоґ зміг своєю манерою 

створити цілий всесвіт. І мені здається, що неважливо: зрозуміють це чи ні, 

близько це комусь чи ні, в тебе є варіант, крім того, щоб дивитись, — ще й 

бачити. І художник завжди у виграші, бо якщо ти робиш, щоб потрапити в 

популярну течію, ти себе втрачаєш. 

Т. В. Що було у Вас у душі, що Ви намагалися вкласти у свої образи? 

В. М. Образи — це те єдине, що варто назвати. А що це таке, те єдине, не 

просто визначити. Коли я малюю жінок, море, або, скажімо, прості предмети, 

я в принципі роблю одне і те ж: є якості, які мене цікавлять, — природність, 

зовнішня неприкрашеність, виразність — це найпростіші речі, але важливі. 

Малюючи, я наполягаю на етичних, естетичних нормах. Вони не є буквально 

сформульовані, це ті речі дуже ранимі й тендітні. Для мене важливо не 

виглядати тим, хто вміє, а просто вміти. 

 

2. Інтерв'ю Я. Шумської з А. Максименком. Від 09. 01. 2012, Львів. — 

1 с. 

Я. Ш. …У академії відбувалися на початку 2000-х років якісь акції? Чи 

цікавилися студенти новими, нетрадиційними мистецькими формами? 

А. М. На зламі 1990-х — на початку 2000-х років група студентів, що 

вчилися на кафедрі скла мала багато цікавих пропозицій. Пам’ятаю захист… 

На подвір'ї академії з'явилися скляні вовки, довкола них був вогонь — так і 

відбувся захист дипломної роботи. Це було багатообіцяюче дійство...Звісно 

студенти цікавилися новими концепціями, але їх не було надто багато… 

Пам'ятаю А. Куц і В. Довгалюка... вони потім надалі разом співпрацювали.  

Я. Ш. Як Ви вважаєте, чи вартує впроваджувати в академічний процес, як 

мінімум у Львові, вивчення сучасних мистецьких жанрів, форм? 

А. М. … Час сам нам все диктує. Ми не прищепимо нове насильно. Воно 

все прийде… Це залежить і від бажання студентів, від їхнього інтересу та 

потреб... Мистецтво не може залишатися осторонь. Щодня змінюється 

історія, і ми повинні на це реагувати у відповідний спосіб. Так постає по-
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новому мисляче суспільство… 

 

3. Інтерв'ю Я. Шумської з А. Сагайдаковським. Від 11. 07. 2015, 

Львів. — 5 с. 

А. С. У 1970-х, 80-х, 90-х не було впливу ніякого. Це робилося дуже 

просто: люди напивалися, і просто дуріли. Перформанс сам по собі то є 

вистава… І люди в той спосіб, якщо інакшого не можна робити… Пригадую, 

у 1980-х скульптори, п'яні скульптори, тягали камені, сиділи на тому. Що 

можна було. Вистава. Не знаю як то назвати: самоутвердженням якимсь? 

Я перформанси пару раз робив. Але то є таке щось… тоді то був 

протест… а потім, то вже більш складніше. Пізніше, наприклад, Ясьо 

Балдиґа… він тим фахово займався. Це про теперішнє. Я його знаю років 

десять… 

Були "Дні сучасного мистецтва", вони приїздили. Був Юрій Онух, то він 

сам займався. У них то було більш розвинуто. У нас ті самі перформанси 

були, але вони… ніхто не знав, що то були перформанси. А робилося, такі 

маленькі вистави, властиво "ексгібіції" у нас тут… 

Були журнали. Обов'язково… Тоді це недорого було. То ще був "PRL" в 

Польщі. Інакшої інформації не було ніякої. Був журнал "Projekt", я 

виписував… І ще "Sztuka". "Projekt" навіть цікавіший був ніж журнал 

"Sztuka", бо він був більше мистецько-архітектурний. На мій погляд, зараз, бо 

я ще маю ті старі "Projekt", він був більш цікавий ніж "Sztuka". "Sztuka", вона 

така [традиційна — Я. Ш.] . Так… "Projekt" був більш абстрактний. 

Я. Ш. Я переглядала також недавно ці журнали. Там є інформація і про 

Варпеховського, і про того ж Балдиґу. 

А. С. Так, так. Так воно якось чіплялося, але ніхто то не знав, що то є і з 

чим то їсти. 

Я. Ш. Тобто більше воно творилося само по собі? Тут, у власному казані? 
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А. С. Так, так. У ті часи напевно так було. У ті часи ніхто навіть не 

задумувався, що він робить… То таке було, люди молоді були й не 

задумувалося. 

Я. Ш. А інсталяція? Ви ж працюєте з тим? 

А. С. З інсталяцією я більше. Ну, але так само, інсталяція. Що таке 

інсталяція? … Мені тяжко то сказати. Що, власне, значить "заінсталювати" 

щось? 

Інсталяція — то так само, якщо до букви закону… От маємо: водопровід 

інсталюють, інсталюють електрику... Встановлення… Заінсталювати, 

наприклад, приміщення. Інсталяція — тобто береш приміщення і на свій смак 

собі робиш. Тільки інсталяція водопроводу — треба, щоб вода йшла, 

електрики — треба, щоб електрика працювала. Заінсталювати, наприклад, 

пральну машинку, треба, щоб вона працювала… Маєш приміщення, маєш в 

тому приміщенні зробити виставку, ти маєш зробити, властиво, інсталяцію, 

але вона не несе функції цілком такої ужиткової… Але є в тебе приміщення 

— і ти його інсталюєш… 

А об'єкт, то є об'єкт. То є властиво скульптура… Крісло поставити у 

певному приміщенні, у певних моментах підсвітити… Якось поставити — і 

як воно зав'яже все приміщення, то ти заінсталював те приміщення. Можна й 

по-інакшому… 

Я. Ш. А, наприклад, 1990-ті роки? От дехто каже, що з 1993 року можна 

рахувати якийсь переломний момент для Львова, те, що відбувалося у ц. 

Марії Сніжної, якісь акції, потім теперішній музей Пінзеля на пл. Митній... 

А. С. Марії Сніжної. Ну, було там… Якщо Вас цікавить, властиво, 

інсталяція, перформанси, ну, напевно тоді то називалося, в повному обсязі… 

Можна то назвати інсталяцією. Напевно можна. Але, то робилося, швидше, 

на відчуття, але не робилося так… То був швидше… мали великий плюс, ми 

не знали і не мали аналогів як воно робиться на Заході, і то є величезний 

плюс. Тоді чулося, що ми мали, дивилися, читали щось, що вдалося читати, і 

так далі. Але там не було інформаційного, інформації ми ніякої не мали. У ті 
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часи не було взагалі інформації. Але так, на хлопський розум, хотілося щось 

робити, не таке, до чого ми звикли. 

Я. Ш. А звідки бралося оте бажання ? 

А. С. Молоді були. Хотілося якось крикнути, самоутвердитися. Протест 

був. У більшій мірі протест був проти того всього. Ходилося на ті виставки, 

ну скільки можна? Уже по горло того всього і хотілося робити щось 

радикально інше, що щось воно дасть. 

Я. Ш. А теперішні виставки? 

А. С. Трошки заскорублі. Це вже є така рутина. То вже… мені тяжко 

казати. Ще раз кажу, тоді молоді були. А теперішні трошки заскорубли. Всі 

володіють інформацією. На Заході так само, як на мене, дуже великі 

проблеми з'явилися. Дуже величезні проблеми мають. Бо то вже став бізнес, 

то вже не є ЩОСЬ ТАКЕ. Тоді, як нам видавалося, то свіжо було. Бо такого 

не було, і всі були зголоднілі. Треба свіже дихання мати. А тепер… як Ваше 

враження?... Ну, от таке саме і в мене… 

Усі застигли на чомусь такому незнаючому. Я не розумію, на чому 

затихлися, і нічого не хочуть міняти. Може такі є традиціоналісти… Цікаво 

було то, що Кафік робив, "Дзиґа" робила, запрошували людей, школа 

перформансу… Комусь то, може, молодим людям, десь якесь зерно впало. 

Можливо… То Влодко більше займається перформансом. 

Я. Ш. Але, наприклад, ті часи, 1980-ті. Чи були якісь контакти з киянами, 

харків'янами, одеситами? 

А. С. Ні. 

Я. Ш. А з ким Ви більше працювали у Львові? 

А. С. Ні з ким. Ми їздили в Москву, було тоді… Я до колеги їздив. Такий 

Фурманний був. І там з цілого Союзу, тоді ще СРСР був... [Розповідає про 

захоплення будинку, що перетворився у сквот — Я. Ш.]. І тоді це було 

вигідно, вже ближче всі ті "перестройки" і то, напевно, їм дозволяли то 

робити. У Львові то не дозволяли робити. У Львові, хто десь не туди 

подивиться, то зразу націоналізм шили. А там не пришиєш націоналізмів. 
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Там з цілого Союзу їздили. Там маса киян була. А вони потім так і звиклися в 

той бік дивитися. Зрозуміло, що там кошти, величезні кошти. У них купували 

щось. Там був якийсь живий процес. У Львові цього процесу не було, ну, як 

на мене. Кожен сидів по майстернях, щось там дряпав. 

Я. Ш. А, наприклад, з Бажаєм, можливо, Ви мали якісь контакти? 

А. С. Мав, звичайно… Ми робили тоді на скульптурній фабриці... На 

Тижні актуального мистецтва. Я більш з молодими…, цікаво було. Але Бажая 

я пізнав, коли Онух робив "Степи Європи"… До того ми кожен сидів по своїх 

норах. 

Я. Ш. А, наприклад, серед сучасних молодих художників, може у вас є 

хтось, хто для Вас цікавий. Це не мусить бути у Львові, чи в Україні. 

А. С. Та всі художники, як вони художники, цікаві самі по собі. Зараз всі 

страшно комерціалізувалися. Весь той процес. Зараз кожна людина не буде 

просто так. Тоді просто робилось, бо люди хворіли… Але зараз то все 

комерційне, мистецтво комерціалізувалося. То є більше бізнес… 

А. С. Все відносне… Про себе скажу. Я страшно тоді читав все… Читав 

все, що дається читати. Фільозофію всю. Культорологи… Гайдеґґера… То 

читалося собі в майстерні... У нас був такий феноменолог Роман Інґарден, у 

нас викладав в університеті, при чому зі світовим іменем чоловік. То 

читалося, але ніхто не заставляв нікого читати. 

Я. Ш. Тоді десь на базі того і формувалося середовище? 

А. С. Напевно, світогляд якийсь формувався. Я не знаю зараз. Молодь 

"отличная". Вона є просто інша зараз. … Світ змінився страшно. Є дуже 

приємні люди, є "Open group". Я от з тими пацанами познайомився. Дуже 

симпатичні люди. Вони є. Але вони інші… Але таке чорне/біле тут воно не 

вийде. 

Я. Ш. Може, Ви пам'ятаєте перший контакт з тими країнами: Польща, 

Словаччина, Чехія. Чи це вже за часи незалежності, чи були якісь 

раніші…вони приїжджали? 



 
336 

А. С. Ні, мій перший польський контакт, то ще був 1990 рік, … тоді вже, 

по-моєму, був Кравчук і Юрій Онух… хоча ні. Перший … я в Замку 

Уяздовському робив якраз інсталяцію. Там була галерея-лабораторія при 

Замку Уяздовському. То якраз стало Замком Уяздовським, територією 

сучасного мистецтва, і я робив там. А потім ще раз поїхав, то вже там Юрій 

Онух був. То він вже зробив там велику виставку. Потім Сорос, з фундації 

Сороса. То перші. 

…То був 1990-й або 1991 рік… 

Я. Ш. Ваша творчість. Якісь вихідні пункти, що вас наштовхує на 

роботу?... Ваша виставка "Щасливе життя". 

А. С. …Та я то вже казав, я тоді йшов по базарі й побачив серед м'яса 

продавали. Тепер вже такого не побачиш. Тоді можна було, то несподіванка 

була. Побачив я ті церати, що на стіл настеляють, і там… ананаси, банани 

були по столі розсипані серед м'яса. І подумав "ООО-о-о, який кайф!"… 

Я. Ш. Чи політична ситуація породила у Вас якісь роботи? 

А. С. Я уникаю політики, дуже уникаю. Зараз є одна політична ситуація, 

потім за рік друга. Я вже тих політичних ситуацій так пережив… Воно все 

одна політична ситуація — людина живе від А до Я, а скільки тих політичних 

ситуацій. Властиво, та константа, вона залишається… Але є люди дуже 

соціально прив'язані… 

…Ми їздили в академію у Штудґард. Там друга крайність. Там люди не 

вміють олівця в руках тримати…Має бути добрий викладач. Якщо він 

навчить тебе доброго рисунку, то ти будеш знати принцип. Це не важливо чи 

це інсталяція.. ти будеш знати принцип. То не значить бути технарем, але ти 

будеш знати принцип… 

Я. Ш. Ще період Союзу. Якщо розглядати Румунію, у них дуже багато 

було різних акцій, вони всі як політичні протести були. Або ті, хто не 

виявляв це у відкритий спосіб, то їхали, емігрували в Канаду, Америку… У 

Вас такої думки ніколи не було? 

А. С. Ні.Так сталося, це дуже індивідуальна річ.Я тоді малював… 
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Я. Ш. (про Венеційську бієнале) Як Вам загалом виставка цьогорічна? 

А. С. …Ні, та Венеція — то чистий піар. Нічого спільного, як на мене, з 

мистецтвом не має. … Я тим ніколи раніше не цікавився. Я не маю інтернету, 

я чистий… 

 

4. Інтерв'ю Я. Шумської з В. Бажаєм. Від 24. 01. 2012, Львів. — 2 с. 

В. Б. У 1976 році я пішов працювати у театр ім. Горького. Там був 

цікавий колектив, ми працювали на одній хвилі. Одну з вистав ми вирішили 

зробити по-іншому… Одноразову. Ми замовили 90 м кв. дзеркал, розставили 

їх по сцені, і коли актор відбивався у одному з люстер, то відразу 

"розбивався" на сотні зображень свого "Я" всюди. Кожна секунда — це вже 

інше "Я" у відношенні до попереднього. Актори відіграли спектакль. А потім 

я вийшов у кінці вистави, порозбивав усе — потім білі рукавички, тачка, 

шуфля — і вивіз ті шматки скла… 

…Ми читали журнали. І вільно їздили по Союзу. Це Прибалтика, де 

відбувалися дуже цікаві гепенінґи, Москва (почув, купив квиток, полетів, 

подивився і за кілька годин повернувся), Польща (діяльність Т. Кантора, Є. 

Онуха, Л. Тарасевича, Я. Балдиґи), інколи Німеччина… 

1980-ті роки — це були тяжкі часи. Записники лічили найбільше по 

кільканадцять зарубіжних адрес, що за браком телефонних автододзвонів 

було і так зайвим капіталом… Тому кожен ховався по норах. Так і я, закрився 

у майстерні й на десять років зник з мистецтва Львова. Жодних виставок, 

публіки. Я просто малював. У Львові на той час не було потреби в 

перформансі. Десь щось пробували, але ті акції не мали чистоти… 

А якщо говорити про 1990-ті, то ситуація почала мінятися. Нам хотілося 

іншого мистецтва. Ми відчували свободу, нове мистецтво… воно літало в 

повітрі… 

Щодо вивчення перформансу в академіях, перформанс звичайно вивчати 

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

досвід роботи саме в цій сфері. А в Україні ще немає особливого 
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зацікавлення явищем перформансу та його розуміння, що гальмує процес 

його впровадження тут… Хоча насправді між живописом і перформансом 

різниці немає. Процес малярства — це найпотужніший перформанс… А 

перформанс — частина мистецтва, яка є монолітом культури, і тим, хто до 

нього приходить, допомагає визначити те, ким ти є… 

 

5. Інтерв'ю Я. Шумської з В. Кауфманом за участі Л. Савченко-Дуди. 

Від 16. 07. 2015, Львів. — 10 с. 

Я. Ш. Львів, 1970 роки… Що тут відбувалося?... Чи, все-таки, більше був 

стимул до якоїсь інакшої роботи, практики з-закордону, чи, може, з Росії, в 

Москву більше приходило інформації, чи це народжувалося тут? 

В. К. Повір мені, у 1970-80-х роках у Радянський Союз інформація 

попадала через Львів. Як не парадоксально, що зараз Львів став периферією, 

що ж там гріха таїти. То тоді все найсуттєвіше йшло в Москву через 

прикордонні міста. Це було нормальне явище, тому що на прикордонні, чи то 

в Ужгороді, чи… особливо, а Львів, це взагалі було, Львів, Одеса — це були 

такі дуже серйозні "перевалочні пункти" для проникнення "огневого 

буржуазного искусства". Тим більше, що під боком була Польща, і варіант 

того, що в Польщі сучасне мистецтво чи аванґард, як його там можна було 

назвати, андеґраунд… воно існувало, воно на рівні держави критикувалося, 

але воно не заборонялося. І воно співіснувало в такому скандальному режимі, 

тобто це можна було, і тим багато хто займався, робив, терпів критику, але 

існував. Тобто воно було. На відміну від Радянського Союзу, де це тотально 

переслідувалося і за це можна було просто сісти. Тому воно було настільки 

закрите і недоступне. Там була якась зноска на ту ж саму Москву і на Пітєр, 

куди привозили раз, два рази на рік якихось вже відомих, розкручених 

художників, які там через решето проходили, і цікавих звичайно, але не 

настільки аванґардних. Щоби не "запудрювати мозок" звичайному 

пересічному радянському обивателю. 
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А через Польщу сюди йшло все, що було на часі в Європі. Якщо 

порівнювати там, скажімо, графік розвитку або впливу на свідомість, то з 

Європи через три роки попадало в Польщу і через п'ять років попадало до 

нас. Тобто, коли воно вже переходило в свідомий осад. Тобто, те, що у нас 

усвідомлено починали робити, це була 5-8 років приблизно відстань часова з 

Європою. Бо вся біда в тому, і про це мало хто хоче говорити, і просто це, 

може, і не престижно говорити, тому що навіть, якщо те розкішне видання, 

що Вишеславський із Сидором-Гібелиндою — путівник, словник, 

термінологія сучасного мистецтва, все-таки вони висмикують речі, які можна 

назвати артефактами, які зроблені, скажімо в 60-х, 70-х роках, називають 

поодинокі імена, місця дії і так далі, то я себе зловив на тому, читаючи текст 

Онуха, який писав, власне, вступну статтю… Він вперше зробив офіційно 

задекларований перформанс в Україні… він називає 1991 рік… 

До чого я веду. Ми можемо говорити про будь-які поодинокі випадки в 

Одесі чи в Харкові, у Львові чи навіть в Москві, але. Можна говорити про 

зародження чи декларацію такого-то напрямку, чи такої-то творчості… 

жанру, чи перформансу, чи інсталяції в тому році, коли це робиться 

усвідомлено. Тому що чудасій, яких ми наробили поза тим, чим ми 

займалися у 1980-х роках, там кожен або графікою, або живописом займався, 

то все це робилося яко культурологічне явище чи фрагментальні 

перформативні дії, на рівні скечів на забавах, на Нових роках, на днях 

народження. То там маса речей робилася, які можна запхати в інсталяції, 

перформанси або гепенінґи. Але це не було усвідомлено подано як 

артефакти. І тому за вуха притягувати я би не хотів. Хоча у нас багато хто 

намагається впхати це. Ну, щоб не виглядати гірше. 

Я. Ш. Але все одно, навіть я для себе це трактую як передоснову. Воно 

спричинило до майбутніх якихось… Так, можливо, це було неусвідомлено, 

як Ви кажете, чудасії. 

В. К. Звичайно, звичайно. Тому що ти шукав собі коридор, який би 

дозволяв ширше мислити, або… яскравіше висловлюватися. Звичайно, що 
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все не обмежувалося тільки живописом чи графікою, чим в основному 

займалися. Це вважалося серйозним мистецтвом: графіка, живопис, 

скульптура і т.д.; бажання попасти на якісь обласні чи республіканські, 

всесоюзні виставки. А про це навіть ніхто серйозно не думав, тому що в 

такому напрямку навіть не було потреби мислити, на превеликий жаль. Це та 

сама історія, коли тобі вчителька німецької каже в 70-х роках: "На хрена тобі 

ця мова, якщо ти не знаєш, що з нею робити?" — її ніхто не вчив. Тобто 

затребуваність внутрішня була відсутня. І то саме з жанрами… Ну, ми 

дивилися, усе, що робилося в Польщі, дивувалися, заздрили, балділи, не 

сприймали в багатьох випадках, не розуміли, що відбувається… Навіть на 

серйоз, із викладачем, який піниться, оглядаючи журнал "Проект", він каже: 

"Ну чого ж таке відбувається на Заході? Ну подивіться на їхній дизайн: які 

прекрасні вони роблять автомобілі, які … прекрасні речі побутової техніки! 

Як тільки доходить справа до сучасного мистецтва, вони чомусь усі роблять 

гамно". У них чітко було розмежоване ставлення до їхньої культури: як 

можна робити такий прекрасний дизайн і мати таке "гамняне" сучасне 

мистецтво… 

Але ясно, що це вплив ідеології, …перервана нитка розвитку, погляду чи 

виховання звичайного обивателя, чи художника на дорозі розвитку сучасного 

мистецтва. Вона має бути послідовна, правда? Я не вірю, коли художник 

раптом стає крутим постмодерністом після соцреалізму. Так не буває. 

Мусить бути послідовність. І, на жаль, ми маємо той результат, що 

відсутність тої тяглості послідовної, логічної тяглості розвитку сучасного 

мистецтва призвела до того, що ми зараз маємо більшість художників, які 

працюють у контемпорарі — це "упаковочники". От вони слідкують за тим, 

що робиться на Заході, і стараються запакувати те, що можна зробити тут, в 

їхню упаковку. І це величезна проблєма, яку ще треба по-серйозному 

досліджувати. Я вже десять разів про то говорив: та яма, яка у нас утворилася 

за відсутності… Тому що заборонено робити то, то і то, то. А заборона 

призвела до того, що просто ампутована частина історії. І нема ради. Або ти 
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нарощуєш, або привикаєш до того з якимось протезом. Тобто ти все одно 

ущербний. І це треба усвідомлювати: або ми працюємо в такому стані, в 

якому ми є, в ущербі, і тоді наше сучасне мистецтво буде відрізнятися, і 

Слава Богу, від західного. Або ми будемо їх мавпувати, не заглиблюючись. 

Не можна створити у Львові точно такий самий твір, як ти твориш його в 

Нью-Йорку бетоно-скляному. … Оточення — і це є первинне. Тому оцей 

аванґард, він буде із запізненням розвиватися, якщо його порівнювати з 

французьким, німецьким чи американським. Але він буде свій. Головне, для 

мене дуже важливо, щоби була тяглість. І все, що ми там робили, бавилися, 

пробували, експериментували й пробували виривати, все одно, по первах, 

воно було на рівні хохми, забави, скетчу. Воно виокремлювалося в то, що 

допомагало веселитися, повноцінно жити. Усвідомлюючи, що для нас, все-

таки, серйозним є канонічні жанри. 

Потім ти розумів у певний момент, що це значно глибше й серйозніше, 

ніж просто хохма або бздура. Що насрати на стіл — може бути мистецтвом. 

Що треба час, глобальне дослідження і переосмислення всіх своїх поглядів, 

щоби дійти до такого… От ми сиділи зі Збишеком (Собчуком), Лідою і 

Лініком… і говорили. І він пробував з нас витягнути... там йшлося про медіа-

блок, про медіа-мистецтво, його розвиток, опирання, традиції, і з чого 

починалося. І ми його тупо переконували, що не було нічого… НЕ БУЛО. І 

це треба визнати. Бо те, що ми хочемо знайти: єдине, що я тобі скажу, ми це 

бачили, ми йшли паралельно з тим, ми дивувалися, заздрили, не приймали 

або приймали, але ми йшли з тим паралельно. Тому оце пограниччя для нас 

дало більше навіть, ніж для москвичів. У нас була можливість 

переосмислювати це разом з поляками. Вони були поруч. А якщо воно 

попадало в Москву, воно приймалося упаковочно. Тому, ну, це знову моя 

суб'єктивна думка, тому московський аванґард сучасний таки виник, за 

великим рахунком, на голому місці. Він тільки зараз починає… 

стабілізуватися… Але це завдяки тому, що там з'явилися люди, які вміють це 

переосмислити, з позиції того, що яму треба заповнити гімном, спочатку 
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сміттям, щоби потім по тому ходити… По-друге, сучасне мистецтво, яке має 

бути серйозно задеклароване у світі, не може існувати без величезної 

кількості грошей, і крапка. 

Я. Ш. А Ваша перша участь у Замку Уяздовському в фестивалі "EPAF"? 

В. К. Це вже нормальні явища були… "EPAF" зародився в 2000-х роках… 

На "EPAF" з наших було тільки троє учасників. 

Я. Ш. А якийсь перший досвід? Бо в Любліні відбувався… 

В. К. Це ж Вальдек (Татарчук) причетний до створення цього "EPAF". 

Ось ретроспекція… 

Я. Ш. Тобто перший дотик до перформансу в Польщі був цей фестиваль? 

В. К. Ні. Це — сучасний фестиваль перформансу. 

Я. Ш. Я розумію. Маю на увазі, де Ви були? 

В. К. Уперше то, здається, шостий рік був. Зараз подивлюся… 

Ось, 2007 рік. У восьмому або дев'ятому був Миросько Вайда на "EPAF". 

І він… в 2011 році, по-моєму, і припинився. Тобто він довго не проіснував. 

Але це вже серйозний фестиваль перформансу… Якщо говорити про 

польський перформанс, це Балдиґа, до Балдиґи — Варпеховський. Тобто 

Варпеховський — це один з китів польського перформансу, який став 

наслідком, або трансформацією акціонізму європейського в жанр, хтось 

придумав слово "перформанс", помінявши слово "акціонізм". Перформанс 

існує як жанр, тільки як акціонізм, від 1930-х років… Якщо так серйозно 

назвати, то перша хвиля перформерів — це 1960-ті роки. І поляки туди 

попадають, при чому дуже активно. Ізраїль туди попадає дуже активно. А ми, 

якщо умовно ділити розвиток перформансу перша хвиля, друга хвиля і третя 

хвиля. То ми попадаємо на третю хвилю, Україна. Тамар Рабан, вона 

зачепила кусок першої хвилі, вона яскравий представник другої хвилі, бо її 

вчитель сказав, що перформанс себе як жанр вижив, і він перестав цим 

займатись… Ми, на жаль… Це треба просто визнавати й робити з цього 

висновки, це не значить, що ми погані, чи ми гірші чи ми ліпші. Ми інакші. І 
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в силу певних історичних обставин у нас мистецтво сучасне розвивається 

так. 

Я. Ш. Цікавить мене ота співпраця. Бо Львів і Польща — це дуже багато 

дало… 

В. К. Безперечно. Неймовірно багато. 

ЗАПИС 2. 

Я. Ш. …Я досліджую ту співпрацю. Якісь такі перші моменти, з Онухом 

чи раніше. 

В. К. ...З Онухом ми почали співпрацювати значно пізніше. По тому, коли 

все відбулося, коли він з'явився тут, потім зник… Але якщо говорити 

конкретно про перформанс, уже як усвідомлений, Василь Бажай працював як 

перформер, у 1980-х, у кінці 1980-х… Власне, кінець 80-х або друга половина 

80-х і початок 1990-х — тоді вже можна було говорити як офіційно, як жанр, 

тоді вже були виконавці в Україні, котрі або самотужки до того доходили, 

або десь були на Заході й там мали якісь відношення до того, тобто на 

співпраці. Це кінець 80-х, з початком перебудови, це друга половина 80-х, за 

Горбачова, тоді вже послаблений режим кордону, можливість їздити на 

Захід. От тоді перформанс почав просочуватися в Україну, вже ним 

займалися. І якщо говорити з тих, що я знаю точно, серйозно робили 

перформанси Степаненко, це обов'язково його треба в тому згадувати… Він з 

Києва. 

Л. С.-Д. Але він в Ірпіні тепер. 

В. К. Він в ті часи був таким дуже популярним художником. Це 

художник, який у свій час поставив на всьому хрест. Сказав — все, що він 

робив, — це гімно, і треба жити по-інакшому, а потім таки знов повернувся. 

Анатоль Степаненко. Він режисер за освітою, він навіть зняв кілька 

повнометражних фільмів художніх, ще за радянських часів. Останній фільм, 

який він зняв, не знаю, може це і перший, але повнометражний фільм його 

був відомий в Україні — "Годинникар і курка"… Поза тим, він відомий як 

живописець, поза тим, він відомий як аукціоніст і перформер. І він робив 



 
344 

інсталяції. І їздив на якісь зустрічі до Австрії, і з поляками він контактував. 

Дуже потужні кантакти були з прибалтами… Це кінець 1980-х. Це все 

починалося. 

Я. Ш. А Тетянич? 

В. К. І Фрипулья. От другу постать, яку я хотів сказати, це Фрипулья. Оце 

дві особи, про яких я можу з певністю сказати, що ці люди тоді вже 

усвідомлено працювали з перформансом. Я боюся казати щось за Одесу і за 

Харків, я просто не знаю. Про це можна поговорити з Вишеславським. Ну, 

він там у словнику згадує кілька поодиноких фіксацій, так званих подій, які 

він подає як перформанс. Наскільки вони усвідомлювалися як перформанс?... 

Якщо собі ставити у список неусвідомлені дії, то мій послужний список 

перформансів міг би збільшитися на сотню, або, може, й на дві. 

Я. Ш. А Ваші перші роботи? 

В. К. Перший, наскільки я пам'ятаю, це був 1986 рік… Я можу 

помилятися… У нас було товариство "Шлях" у Львові, це така була перша 

незалежна спілка, угруповання… Поза спілкою ми були офіційно 

зареєстровані. 

Я. Ш. А хто туди входив? 

В. К. Там чоловік 15 було. Була різношерста публіка, і вони були 

настільки різні. І я зрозумів, що єдине в "Шляху", що нас утримувало, це 

"нєнавість к совєтской дєйствітєльності". То був повний брєд, як ті люди всі 

могли докупи зібратися. Тим не менше, там була купа альтернативників, які 

протестували проти совка. Потім він розвалився, але він проіснував, цей 

"Шлях", десь до початку 1990-х… Там Юрко Кох, покійний Микола 

Андрущук, брати Гуменюки, Микола Крицький, Славко Шимін, і Наталка 

входила. Бойко Юрко був ідеологом того… Навіть Христя Абрагамовська, 

колишня дружина Винничука… Місько Красник. 

Л. С.-Д. Але це було прогресивне на той час… Плюс — вони ходили на 

каву, ще збиралися щодня. 
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В. К. У нас були такі клуби, на Скельній спочатку… Зараз там м'ясний 

магазинчик, а там була така кнайпочка, і там "тусовали" художники. А потім 

вони перебралися в "Червону калину". 

Л. С.-Д. А музиканти тусовали в Жовтневому проїзді. І тоді всі зійшлися 

в "Червоній калині". 

В. К. Це на розі, де філармонія. Воно, по-моєму, досі "Червона калина"… 

Оце була тусовочна крапка, де збиралися письменники, музиканти, 

художники… 

Я. Ш. А проблематика тих зустрічей? 

В. К. Ділилися враженнями… про кіно, про виставки, про сватання того і 

того… Один одного обісрати і так далі… Це нормальна тусовка митців, які 

між собою спілкуються на тему мистецтва. Це клуб… Бо за радянських часів 

було ще дві крапки. "Нектар" — це на Саксаганського. 

Л. С.-Д. Там, де піца "Челентано"… "Нектар" за Польщі називався 

інакше. 

В. К. А за радянських часів це була кав'ярня "Нектар" і там збиралася вся 

львівська богема. Навіть за радянських часів. 

Л. С.-Д. В мене там викладач приймав іспит… 

В. К. І друга крапка — це "Кентавр"… І там збиралися художники… 

Я. Ш. У Чехії, Румунії… все зорієнтовано на політику. 

В. К. Перформанс як жанр виріс із акціонізму. А акціонізм виліз із 

протестних акцій, соціальних, відповідно — від політики. 

Я. Ш. Тут це також було підґрунтя політичне до якихось акцій? 

В. К. До перформансу? Я знаю, ми робили перформанс із Костирком на 

стадіоні на першому Вивиху "Перетворення прапора радянської України на 

прапор України"… Це був 1990-й рік, маючи прапор радянської України, 

синьо-червоний, то синього частка залишалася, а червоний ми з ним 

наполегливо зафарбовували… На стадіоні "Юність". Червоний ми 

зафарбовували в жовтий. Це, до речі, робилося як усвідомлений перформанс. 

Л. С.-Д. Та усвідомлений, бо тоді це вже все почалося. 
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Я. Ш. Чи є фото, документація? 

В. К. Та яке! Я тебе прошу. Знаєш скільки цього всього не зафіксовано? 

Зараз це кігті треба кусати, а тоді ніхто про це не думав. Яка на хрен 

фіксація? Всі тішилися, що це відбувається. 

Л. С.-Д. Всі просто жили цим. 

В. К. Жили й балділи, от нарешті можна робити… Зараз поодиноко 

з'являються фотки, хтось десь зняв, і вони вилазять потрохи. 

Л. С.-Д. А ось цей, що ти кажеш, строгий чоловік Терези [про Юрія Дуду 

— Я. Ш.], був перший лауреат малярського "Вивиху". Він малював ленінів, у 

нього було хобі таке. 

В. К. Він був шибзік такий. Скільки йому було? 

Л. С.-Д. Я не знаю, скільки йому було. 

В. К. Хлопчик такий. (Сміється). 

Л. С.-Д. Там таке повилазило тоді. 

В. К. І тоді, от я тільки що нагадав, тоді робився перформанс. І 

декларувався, це, до речі, треба Онуху сказати, що офіційно не 1991 рік, як 

Гібелинда сказав, а оголосили на стадіоні. Проскурня в мікрофон сказав: 

"Виконують перформанс Кауфман і Костирко"… Офіційно задекларований 

перформанс перший був у 1990-му році… 

Л. С.-Д. Це було закриття фестивалю. 

Я. Ш. А пофарбування в чорний колір камениці? 

В. К. Це ніхто не називав перформансом. Це була акція. 

Л. С.-Д. Це був вже другий "ВиВих". 1992 рік. 

В. К. З написами текстів… Це вже була акція, яка на другому "Вивиху"… 

Власне, що всі, кому наболіло, хто нічого не міг виставити за радянських 

часів, це вибухнуло все, що не можна було. Все це вилазило на "Вивиху". Це 

така віддушина. 

Л. С.-Д. Там була література, театр, музика, малярство, візуальне. Все, що 

фактично було тоді мовою… 
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В. К. Поодиноко зустрічаються плакати. Є такі, шовкодруком робилися 

портрети учасників. Є якісь білети, збереглися… Це була перша спроба щось 

робити… Але я би, наприклад, багато віддав, щоби з моєї біографії 

позникало багато чогось такого гамняного. Цього дизайну Вивихівського 

примітивного… Білоруси ще брали участь. 

Л. С.-Д. Принаймні, "Tabula rasa" вийшла перший раз на другому 

"Вивиху" ... 

Я. Ш. А контакти з тими країнами, Словаччиною чи Польщею? Це коли 

почалося більш-менш активніше? 

В. К. 1980-90-ті роки… Ми хотіли робити, у нас зірвалося чомусь, коли 

ще був "Шлях". "Шлях" мав робити в музеї Вархола виставку в Словаччині… 

Ми возили ці проекти по Україні. Київ, Луцьк… 

Щойно зараз починається, в останні десять років, така серйозна співпраця 

на серйозному рівні… 

Не може бути бойчукізму в 2010 році. Бойчукізм був у 30-х роках і 

крапка. На все свій час. Після бойчукістів, їх всіх вистріляли, майже всіх, 

починається крапка. Далі йде заборона. Того далі ніхто не розвивав. Для мене 

яскравим прикладом є зустріч Сікейроса, Бойчука і Рівери в Парижі. Коли 

вони однаково мислили, Сікейроса і Ріверу знають всі, Бойчука не знає ніхто. 

Хоча це ґеній такого самого кшталту як Сікейрос. Чому? А "потому што" — 

їх всіх вистріляли. І це дуже показово. І якби це в нас розвивалося 

послідовно, то уяви, де би ми зараз були. І цьому треба віддавати належне, і 

на це треба орієнтуватися. І не забувати, що я шаную, я опираюся, в мене є 

ґрунт. Бойчукізм є. Але я не маю його перелопачувати в 2010 рік. А для того, 

щоб його трансформувати в щось, часу не було. Тому його переносять і 

виходить пшик… Як не парадоксально, що таке бойчукізм? Це комуністична 

ідеологія, на яку накладається візантійська технологія. Парадокс, поєднання 

непоєднуваного. Це такий сюрреалізм. І ти дивишся, перед тим ти бачив 

ікону, а тепер — канонізований комунізм. Ну, шизуха повна, але це факт 

нашої історії, це факт нашого мистецтва. І від того нікуди не дінешся, і це 
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було геніально… Це треба переосмислювати. І тоді починаєш розуміти, що 

те, чого досягає Америка, Німеччина в розвитку… в сучасні технології, 

сучасне мислення… У тебе є на що спертися, щоби ти робив контемп… Тому 

Маков цікавий на Заході, Сагайдаковський… навіть Саша Ройтбурт. Тому що 

воно вилазить звідси. … 

 

6. Інтерв'ю Я. Шумської з І. Шумським. Від 21. 02. 2012, Львів. — 6 с. 

І. Ш. Перше все, напевно, зводиться до Москви. Ми їздили по виставках і 

якраз попадали завжди на виставки на Малу Грузинську. Там приїжджали зі 

всього Союзу… Це рік мого навчання, 1976-77 роки до 1982-го… Перші 

враження йшли від них — ми знали, що така Мала Грузинська є,… всі віяння 

нові, в одному місці можна було щось таке побачити. Якісь аналогічні 

ситуації були ще в Ленінграді, але туди не завжди вистачало можливості 

доїхати на ті акції… У той час це були такі перші ознайомлення з новим. 

Але в той час в академії викладали Копистянські… і хлопці, які вчилися в 

них, зокрема Володя Забейда… він контактував з ними, заходив у 

майстерню, потім водили нас у майстерню, запрошували до себе, і це було 

ознайомлення з якимись першими такими подіями... Якісь журнали 

побачити… розказували, обмінювалися інформацією… 

Але перше, від кого воно взагалі йшло, що ми чули, це від тих людей, які 

працювали з учнями Карла Звіринського… Карло Звіринський тоді був 

заборонений, він ніде не викладав… Тому ми отримували першу інформацію 

від Копистянського… Ще був Микола Філатов, він у нас на інтер'єрі 

викладав… у мене він вів живопис. І перші якісь інформативні речі йшли від 

них… Отож, поїздки по Прибалтиці, особливо в Москву на Малу Грузинську, 

у нас звідти виходила вся інформація, що робилося… частково з 

Петербурга… Звіринського дружина працювала в нас в академії, викладала 

французьку мову, Теофілія Юліанівна. Деколи вона нам щось розказувала, 

коли її зачепити… Але, в принципі, група Філатова і Копистянських — з того 

все діло починалося. 
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…Потім, під час навчання, робили самі, і ще на інтер'єрі був такий Юрій 

Соколов… Від нього почалася група, де Яремак, Старух, Мар'ян Олексяк… 

Як розповідав Олексяк… в Ужгороді багато інформації йшло від 

Бейзяра… 

У дев'яностих… усі ті акції почали робити в більшості єврейські 

угрупування… ті, що вчилися з нами, вони робили перші виставки у 

Львові…сучасного мистецтва, у церкві Марії Сніжної, перші спроби. Пізніше 

Подольчак, Дюрич почали робити… Але це були люди, котрі мали … 

цікавіші джерела. 

Перше джерело, яке попалося мені про сучасне мистецтво, це про 

Пікассо, називалася "Ґерніка", книжка, така брошурочка. З неї почалося 

зацікавлення сучасним мистецтвом. Але це ще було, коли я вступав у 

Київський інститут у 1973 році. Хтось вивісив некролог… десь в той час 

помер Пікассо, це було років 10 після його смерті… Але його розірвали… 

зняли. А це було на наших очах. Ми всі обурювалися. 

А першу акцію, яка була зроблена, це було в нашому гуртожитку… В той 

час великі кімнати чотирихмісні були майстернями… У тій майстерні, одна 

група, там, де був Олексяк, може, хтось інший… Там цілий коридор, ціле 

крило, було наповнене надутими презервативами. Треба було прориватися, 

щоб дійти до тої майстерні… щоб подивитися, що вони там роблять. 

Я. Ш. Це часи навчання? 

І. Ш. Ні, це було вже трохи пізніше. За часи навчання спілкування з 

Філатовим було для мене найбільшим. Він вів у нас живопис після 

Монастирського… Філатов був одним з організаторів і учасників аукціону 

"Sotheby's", на якому прозвучали вперше Копистянські, потім Кабаков, 

Петрушка… Одна третина — то були львів'яни. Копистянські отримали 

найкращий резонанс серед львів'ян. 

…До мене в майстерню на Коновальця… приходив, ми спілкувалися з 

Тетяничем. Такий дивний чоловік був на той час. Він одягався не так, 

говорив не так. … Він проводив перформанси, акції, це перші такі. 
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А взагалі перший перформанс, який декларувався як перформанс, то 

побачив у 1991 році в Івано-Франківську, була виставка "Імпреза'91", коли 

Ю. Онух на тій виставці робив перформанс із мильних бульбашок. Він 

набирав мильні пузирі… зараз десь в цирку використовуються, і от він їх по 

місту пускав… Вітер дує, а він поставив свою тріпачку для килимів, і ті 

мильні бульбашки летіли по місту. Це було таке фантастичне видовище. Так 

наочно було побачено, що таке перформанс, як він його готував. Спеціально 

задумана річ… мало хто знав, що він там витворяє, але це було цікаво, 

назбирувало багато глядачів. …Потім декілька перформансів робив Петро 

Старух з Яремаком, це у Львові проходило, і вони ще запрошували 

Олексяка… 

Запам'ятався перформанс Василя Бажая "Препарація…", вже не пам'ятаю 

як точно називалася. Це на персональній виставці в Палаці мистецтв. Стіл, і 

на тому столі були поскладані тарілки, прибори у вигляді хірургічних 

інструментів, він був зав'язаний великим канатом. І потім він поливав це все 

діло чорною тушшю, це було цікаве видовище. Препарація вже не пам'ятаю 

чого… Починалося це як місце для їди, а в кінці це була операція… Це вже 

була рафінована, відібрана, продумана, гарна річ, яка впливала. Гарна не в 

розумінні простої естетики, а змістово, та й з естетичної сторони… 

Загадково-фантастично. 

Потім … ми їздили на пленер у Хусті. Я познайомився з Бевзою… Щодо 

сучасного мистецтва… причиною в нас був Женя Добровінський, художник, 

родом десь із Києва, потім виїхав в Ізраїль, був у Нью-Йорку, потім у 

Москву. Перше ознайомлення на тих пленерах, це був 1996 рік, 1995-й, він 

проводив майстер-класи, перші лекції про ленд-арт, про акції, про сучасні 

напрямки в мистецтві… Ми робили експерименти… Хтось розумів, хтось не 

розумів… Викладали такі камінці, я їх один на один ставив… знаходив таку 

точку… де вода тече і вони рухаються… з-під них виходили бульки…і 

камінь як живий. 
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Пізніше зроблена конструкція… поплавки з дзвіночками втикалися в 

землю… на пінопласті висіли патички із дзвониками… вода йшла, і ті 

дзвоники дзвеніли. Найцікавіше, що це попадало в мелодію, у національну 

музику. Тоді вперше було зрозуміло, яку роль у формуванні людини має 

природа. … Ті самі речі ми робили у Франції чи Австрії — це накладалося 

колосально на народну музику… Куратором була Леся Авраменко, учасники 

Кабаченко, Олексяк, Саша Прахова, її син, Гончаров, десь чоловік 10. Перші 

такі акції ми там робили, вчилися робити. Потім були ідеї по ленд-арту… 

В академії… я коли тільки прийшов, не міг дуже сильно впливати на 

зміни методично, але дозволяв студентам працювати, як вони хотіли, 

розвивати… То була свобода, яка дозволяла… добрі цікаві пошуки. Я вів 

групу С. Петлюк, М. Барабаш, Женя Стоянов. Ми робили з ними 

експерименти. Малювали різними інструментами, щоб досягати різних 

ефектів. Потім на третьому курсі… Хорошко, Грідяєва… вони були 

зацікавлені люди, і робили експерименти зі світлом під час переглядів … 

створювали колони в аудиторії, рухали ними. Хорошко малював димом. 

Грідяєва клеїла… Той курс потім у новому корпусі робили акції з 

використанням простору, вирощували траву, робили ленд-арт, з вікна було 

видно великі циліндри… пластичною лінією виставляли червоні піраміди… 

вони дуже цікаво сприймалися. Робили експерименти зі світлом, 

флуоресцентними фарбами… 

Цікавий захист був зроблений на склі. Воронко і Фурдіяк зробили захист-

інсталяцію "Вовки". 

З перших, хто активно цікавився тим, Тістол… Вони цікаві штуки 

робили… Більш осмислено знали, що вони хотіли робити… 

В академії все починалося з Віринського, Копистянських, Філатова. 

Пізніше Тістол, потім вчився Степаненко у нас. Він якісь інсталяції робить. 

Потім Соколов запускав ті речі на інтер'єрі як викладач… Там було багато 

швидше епатажних вибриків, ніж продуманих речей… Потім Олексяк, 

Старух, Подольчак. Трохи студенти на склі… якісь спроби. Групи, де 
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вчилися Хорошко, Петлюк, Стоянов… Це піднімало якісь сучасні 

проблеми… 

Майдан — це розвиток політичної акції. Певні маніпуляції керування 

натовпом… Коли були певні ідеї, як зробити, щоби майдан був чистий, і не 

топталися по символах майдану, помаранчевих стрічках… то Білик Таня, 

Місківець, Наталка Борисенко…задумали зіткати килим з тих стрічок… і 

потім люди почали ті стрічки брати, мити, приносити, записувати свої 

фамілії… в такий спосіб зробили і майдан чистим, і одночасно символічно 

жовті стрічки зібрали, потім і сині… Цікава річ, що набрала іншого 

звучання… Якийсь досвід "бідного мистецтва", що творилося в Італії. 

ЗАПИС 2 

…Народ підхоплює ту ідею, і йде масова творчість Майдану. В тому 

плані було цікаво експериментувати… Ці стрічки прив'язували до 

пам'ятників, на шию, як шалики. Загальний творчий дух Майдану — це були 

й акції, і масовий перформанс… Було кілька звукових акцій, коли в тунелі, ти 

ніби у величезній трубі… в кінці вікно, дірка, і ти йдеш попри ці всі звуки, і 

вже ось-ось, а виходу нема… Там були всі види мистецтва, про які й пише 

Вишеславський, про що ще можна було згадати… 

Я. Ш. Чи варто це вивчати в Академії?... Виокремлювати? 

І. Ш. Це той самий шлях образного мислення…Воно належить до 

мистецтва образотворчого.. Вони будуються по тих самих законах, мають 

однакову будову, розуміння естетики…, тільки зовсім інші матеріали, зовсім 

інші засоби. Якщо є засоби, пензель… то тут включаються зовсім інші… 

Перформанс будується на звуці, ритмі… воно всюди присутнє, тільки інше 

застосування. Можна малювати пензлем, але ж можна якоюсь шматою, 

віником. Практично, це той самий пензель… Якщо треба велику пляму 

провести, і щоб вона була на одному подиху, то треба мати такий великий 

інструмент…, щоб провести півтораметрову лінію одним мазком… Це ті самі 

проблеми, тільки застосовуються в іншому контексті, іншими засобами, але 
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воно дуже близьке, воно виходить з мистецтва. Це розуміння того самого, що 

таке є акцент, що таке дисонанс?... 

Його треба розвивати і використовувати... 

Треба, щоб люди, які мали той досвід, … його взяли, систематизували, 

зробили з того досвіду якісь свої підсумки, висновки. І щоб воно 

розвивалося. Але коли тих людей є мало, які то роблять, і в нас в Україні 

немає продовження, немає зацікавлення, влади, і не розуміють для чого воно 

все є, то маємо той результат… 

Але якщо людина хоче і має добру освіту… то ті художники добивалися 

чогось у житті… Звичайно, можна було б робити і відеоарт, перформанси, 

акції, інсталяції, але навіть зараз воно поступово переходить, що студенти 

повертаються. І ті інсталяції, які в нас не хотіли розуміти, тепер практично їх 

вже можна робити й захищати диплом. Але десь на щось треба час, щоб воно 

адаптувалося. А в більшості випадків, просто, є багато людей, які не готові то 

сприймати. Академічна школа — консервативна школа… 

Перспектива вивчення такого курсу є. Звичайно. Воно в світі є і у нас має 

бути… Згадуючи той некролог… Його прийшли і просто зірвали з дошки 

оголошень професори Київської академії… Це варварство. Вандалізм, не 

більше і не менше… Тоді воно в ідеологію не вписувалося. Але зараз ми 

дивимося, що зараз вже абстрактні речі робляться. Кубізм… Ми сприймаємо 

ті речі як науку… вони вивчали питання контрастів, фактур… тектоніку… То 

чому ті речі не використати в мистецькій освіті, коли це є досвід?... 

Цікаво, що художник досліджує питання перформансу, акції якісь робить, 

а використовують досягнення тих речей зовсім інші люди. Наприклад, у 

політиці. Використовується, де є піар. Ну, є влада маніпуляції, а вона 

використовує дуже багато досягнень мистецтва. Це треба також знати, а тим 

більше у наш час. У час, коли дуже людей баламутять… Але в більшості 

випадків, якщо художник є на плаву, якщо він себе популяризує, це одна 

справа. Але один робить на якихось глибоких знаннях, а інший — просто 

піариться… десь про себе заявляє і досягає певного успіху. Не завжди це 
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побудовано на великій грамоті, а на цікавості… Але один аналізує…а потім 

хтось собі на цьому робить великі статки… У політиці казали, що 

найбільший перформанс — це впали дві вежі. Воно дійсно може бути, але 

практично це використано. А згадати в'їзд Клеопатри в Рим, з історії… Вона 

в'їхала переможена, але ніби не її перемогли, а вона перемогла… Як 

єгипетська цариця і цариця Риму. Багато є речей — вміння подати себе… 

Дуже багато залежить від тих речей. 

 

7. Інтерв'ю Я. Шумської з Л. Венедіктовою та О. Соломією. Від 

03.09.2013, Львів. — 12 с. 

Л. В. Як це для мене починалось? Для мене це починалося з танцю, я, 

власне кажучи, приїхала в Київ, я з'явилась у Києві у 1989 році, і з'явилась у 

якості інженера, і перейшла зовсім у іншу сферу життя, і тоді в Києві я трохи 

цікавилась, але не було зовсім нічого, як на мій тоді погляд, я працювала і 

потім пішла з інженерної сфери, бо тоді був такий час, що в Радянському 

Союзі інженери не були нікому потрібні. Я повернулася до своєї попередньої 

діяльності й поїхала в Європу, власне кажучи, і якийсь час пожила там. І 

повернувшись з Європи, я подумала, що треба щось робити там, де ти 

живеш, і я почала робити "щось", якраз пов'язане з танцем, і тоді у Києві було 

досить сильне й досить цікаве представництво іноземних культурних центрів 

на початку 1990-х, досить сильне, тобто і Ґьоте інститут і Французький 

культурний центр працювали тоді, бо в них були якісь надії, що Україна як 

молода незалежна держава буде розвиватись і самозбагачуватись. Вони 

працювали, привозили цікаві речі й підтримували місцеві київські ініціативи. 

І була така ілюзія, що із цього може щось вдатися, якраз через цей вплив 

Заходу, європейський. Певною мірою ця ілюзія перестала бути ілюзією, але 

на дуже мало, на кілька відсотків, зовсім трошки це спрацювало. … нібито 

починалося на початку 2000-го року, починався якийсь рух, нібито люди 

починали щось робити. 
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Я тоді досить багато викладала, але всі мої студенти опинились у певний 

момент закордоном, прекрасно себе почуваючи в іноземних компаніях, 

іноземних проектах, європейських. І досить довгий час був потрібен, щоб 

[зрозуміти], що це не варіант — робити ставку і взагалі думати, що іноземні 

культурні центри, іноземні впливи зроблять щось з нашою ситуацією. 

Поступово стало зрозуміло, що зробити щось можемо тільки ми самі, коли це 

виявилось, стало відомо, що в цьому полі ми одні, умовно кажучи, у сфері 

сучасного танцю. І тут мені запропонували працювати в театрі, і на деякий 

час я перейшла зі сфери танцювальної у театральну. 

Я. Ш. А це все було в Києві? 

Л. В. Так, у Києві. І там відбувався якийсь процес. Був такий театр 

"Вільна сцена" у Києві, 10 років він існував, і я там працювала ці 10 років. 

Але все це закінчилось так досить трагічно. Та людина, яка заснувала театр, 

його ж і закрила. Як виявилось, всі 10 років були… Тобто цей чоловік 

намагався робити кар'єру, а не займатися мистецтвом, а це велика різниця, не 

усвідомлена, не відрефлексована тут. Просто, поділ людей на тих, які 

роблять кар'єру і займаються, власне кажучи, мистецтвом. В Європі це 

більш-менш відрефлексовано, там люди відповідають за те, чим саме вони 

займаються. Я думаю, що одна з таких проблем, відсутність тут, майже 

відсутність, подій, це те, що люди не усвідомлюють, що вони роблять.  

"Tanzlaboratorium" з'явилась у 2001 році як результат одного з проектів, 

знову ж, у певному сенсі, під впливом цих іноземних культурних центрів, 

того ж Ґьоте інституту. З того часу там кілька разів змінився склад, і цей, 

котрий помінявся, вірніше, той, котрий був раніше, вони також всі працюють 

у Європі, тобто практично нікого не залишилось в Україні. Це також така 

досить серйозна, мені здається, цікава проблема, що люди, почувши в собі 

певну силу, енергію, бажання щось робити, вони одразу бачать, куди їм треба 

їхати. Те ж саме з Росією, абсолютно те саме. Тобто, стовідсотково однакова 

історія. 

Я. Ш. Звідти також всі виїжджають? 
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Л. В. Так. Як тільки щось про себе починають розуміти, вони хочуть 

їхати. 

Я. Ш. Тобто причиною постають якісь гроші, зарплати чи можливість 

реалізації себе? 

Л. В. Це можливість щось робити. Там справа навіть не в реалізації себе, 

а просто в інфраструктурі, в тому, що є умови, умови щось робити. І от всі ті 

колишні, вони, я думаю, що всі, нормально там знаходять собі місце, де 

облаштовуються зі своєю діяльністю. Відповідно, нічого не відбувається тут. 

Тому що люди, зрушившись з нульової поділки тут, зробивши перший крок, 

другий — їдуть. Відповідно нічого не відбувається тут. Тут постійно, завжди 

все лише починається. Завжди на цій нульовій поділці, з якої потрібно 

розпочинати. А от почавши, а що далі? Ну, добре, почали, а далі, а ще 

дальше, а як продовжувати? 

Ну, і це такий довгий вступ, повертаючись до Вашого запитання, за 

великим рахунком ми нічого в підсумку не маємо, тобто немає художнього 

контексту, у нас його нема, я маю на увазі у перформанс-арті, але він є 

загалом як художній контекст, у принципі, тому що є художники, ну, в Києві, 

принаймні, з котрими ми останнім часом працюємо над створенням такого 

собі співтовариства, яке вже навіть має назву — "Ініціатива самозахисту 

трудящих мистецтва". Це не профспілка, незвичайна структура, не 

являється... тобто її неможливо "покласти на якусь полицю", вона займається, 

вірніше, створювалася з метою захисту навіть не прав, а життя художників. 

Як художники взагалі можуть захищати своє існування як художників? І 

починалось все з того, з розмов, що ніхто ніколи не хоче виплачувати 

гонорари, ну, з якихось таких економічних питань. Але розвинулась ця 

діяльність у бік протестів НСХУ (Національної спілки художників України), 

Національного центру театрального мистецтва ім. Л. Курбаса, і зараз це 

бойкот Арсеналу, у зв'язку з останніми подіями, коли Заболотна вирішила 

звершити, як вона говорить, "художній жест" — почала замальовувати 

чорним кольором роботу Кузнєцова. Тобто виходить, що художники беруть 
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на себе певну соціальну функцію, багато в чому журналістську фунцію, 

багато в чому, функцію громадянського мистецтва. І хоч їх мало, це 

насправді дуже маленька кількість людей, але бере на себе дуже багато. І це 

цікаво, нам заздрять, і це хороший, мені здається, факт, що теперішній 

українській ситуації, у зв'язку з цими протестами, заздрить Росія. Це, 

здається, добре. (Сміється). 

Я. Ш. Те, що ви говорите, що формується ця група, то там є і старше 

покоління художників, чи й молоді? Тобто всі-всі можуть туди долучатись, 

усі охочі? 

Л. В. Усі можуть долучатись, так. Але старші художники не дуже хочуть 

до цього долучатись, адже їм є що втрачати. Тобто це більше молодь, але це 

не молодь-молодь, а ті, кому за 30 р., а це вона вже не зовсім молодь. Так, це, 

очевидно, вік, коли вже люди помічають, що не тільки в них справа, з одного 

боку, а з іншого боку, це й ніби нікого, крім них, хто б це робив. І це дуже 

цікавий феномен. Я думаю це значно цікавіше, ніж історія мистецтва 

українського в порівнянні з польським… У принципі, це теперішнє. Мені 

просто здається, що треба йти прямо за теперішньою ситуацією. 

Я. Ш. Я через те й почала… Кажу, хотілося почати від 70-х рр., щоб була 

підстава обговорити, те що ми маємо зараз, а потім виявилось, що, якщо це 

дивитись у Польщі, то це далеко не 70-і рр, там не було такої діри, у нас є 

діра, що не було нічого, а потім десь щось почало з'являтись. І зрештою, 

якщо в Академії, у нас [Львівській — Я. Ш.], є купа людей, котрі, якщо ти 

говориш про інсталяцію чи перформанс, тобі кажуть, у кращому випадку, 

"займайся тим, але це нас не стосується", або "чого ти з тим", перепрошую, 

"гімном, прийшла сюди, — це не мистецтво" і т.д. А якщо воно [мистецтво 

— Я. Ш.] живе й розвивається і цілий світ у цьому є, то нікуди не втечеш. 

Воно постійно провокує і з'являється тут більше і більше. 

Л. В. Ну, так. 
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Я. Ш. Просто для мене, наприклад, те, що я бачила кілька днів тому, 

Ваша вистава… Я подумала, наскільки це танець чи перформанс, 

перформанс-танець? Для мене це все-таки був більше перформанс…? 

Л. В. Так, у нас є роботи більш танцювальні чи більш театральні, чи 

більш такі, більш такі… Ми намагаємось працювати з тим "поміж", "in 

between", тому що мені здається, що працювати винятково з "у нас тут театр 

драматичний", або "у нас тут танець" і взагалі поділ на жанри у мистецтві, 

або "у нас тут живопис". Живопис як такий уже давно ніхто не розуміє, що 

таке танець як такий, також давно ніхто не розуміє. І це дуже добре, дуже 

добре, що цей поділ на жанри, ці перегородки між жанрами — їх давно нема, 

вони зникли. Тому говорити окремо про перформанс, про інсталяцію, окремо 

про картину, про відео, окремо про ще щось. Воно втрачає сенс, не можна 

взагалі ні про що говорити окремо. Тому що окремо ти можеш говорити 

тільки про своє сприйняття. Я сприймаю наприклад вчорашнє польське соло 

як картинку, а не як процес, не як час. Або набір кадрів, зріз, тобто багат-

багато кадрів, а не час. У нас те саме, у нас картинки, ця робота, вона 

нарізана, про це говоримо щиро, зрозуміло, що це картинки. Це не 

тривалість, там взагалі нічого немає про час, хоча воно в часі існує. Тобто 

виходить, що всі визначення, всі терміни, всі феномени, вони втратили 

граційне підґрунтя під ногами, їм треба шукати щось нове, все треба 

перевизначати. У цьому значенні теоретизування, теоретична робота зараз 

набуває нового потенціалу, є нові можливості, тому треба все 

переосмислювати, взагалі все. 

О. С. Мені цікаво, от ми говоримо про якесь теоретизування. Я для себе 

дуже багато [відкрила — Я. Ш.], особливо з минулого року, ця школа, яку 

давав Януш [Балдиґа — Я. Ш.], я бачила різні підходи до того, що є 

перформансом: те, що дає Сулименко, його позиція, є те, що називає Стів Бас 

перформансом, наприклад, те, що Януш показує як формат. Це все люди 

називають перформансом, але це дуже різні підходи. І якщо ми говоримо про 

якусь теорію, потрібно, напевно, добре було б визначати якісь межі, що є 
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перформансом, а що перформансом не є. А де для Вас лежить ця межа? Що 

для Вас змінює? Я зрозуміла, як з розмови зрозуміла, що для Вас є таке 

поняття як процес, що частиною перформансу обов'язково повинен бути 

процес? 

Л. В. Не обов'язково. Це можуть бути картинки… (Сміється). 

О. С. Тоді давайте, якщо можливо, мені цікаво з'ясувати, яка саме Ваша 

думка, не якась теоретична, загалом… 

Л. В. Чим є перформанс? 

О. С. Так, для Вас особисто. Тобто, що відрізняє, де та межа? 

Л. В. Ну, наприклад, я б так сказала… Ні, навіть так. Там "Попелюшка" 

вистава (плакат, що висів навпроти) чи якась вистава театру ім. І. Франка в 

Києві може бути перформансом, якщо вона куратором у Києві має якийсь 

контекст, вона просто стає перформансом. Я думаю, перформанс, у цьому 

сенсі, "contemporary art", а не англійське "performance", тому що в цьому 

значенні це спектакль. 

О. С. Так, набуло трохи іншого в нас. 

Л. В. Не тільки в нас. У них теж є така амбівалентність. І якщо в цьому 

сенсі, то перформансом може стати все, що завгодно, якщо твою увагу 

звернули на це, як на перформанс. Це робить куратор. Я думаю, що взагалі 

все сучасне мистецтво перетворюється на кураторське мистецтво, а не у 

винятково таке "я — художник, я роблю мистецтво". Я художник, я щось 

роблю, але є куратор. Але ти можеш бути цим куратором. 

О. С. Отже, це повинно бути роботою, яка потрапляє в контекст? 

Л. В. Так. 

О. С. І це повинен бути суспільний контекст чи будь-який? 

Л. В. Ні, може бути антисуспільний, чи взагалі поза суспільний, поза 

суспільством. 

О. С. А чи в такому форматі акціонізм як цінність є теж частиною 

перформансу? 
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Л. В. Це те саме. Якщо його хтось включить, чи вони ж самі як 

посередники. Там немає куратора, є вони самі собі зробили цей контекст, 

прийшовши, якби вони робили це в іншому місці, був би інший контекст, 

прийшовши саме сюди, вони собі побудували рамку. 

О. С. З цього контексту виникає дуже цікавий момент, бо є перформанс, 

котрий документують, і перегляд, наприклад, через деякий час втрачає цей 

контекст і, наприклад, ті люди, котрі через 10 років дивитимуться на ті 

перформанси, що були зняті, вони для них перформансами не будуть, бо 

вони для них втрачають свій контекст. 

Л. В. Так, але кльово, що цей глядач, котрий там дивиться на ю-тюб чи 

десь, він може бути куратором, просто куратором свого сприйняття. Те, як я 

дивлюся, я курую своє сприйняття. Я можу щось для себе зробити 

перформансом. Ну, просто, можна ходити по вулиці й побачити перформанс, 

це що означає? Це означає, що ти — куратор. Ти своє сприйняття 

налаштовуєш так, що створюєш для чогось рамку. І воно стає перформансом. 

О. С. Чи можна говорити, у такому контексті як у Вас, про таке питання 

як якість того, що відбувається? Чи це якась художня якість, чи якість 

суспільного впливу перформансу? Як це для Вас? Чи можна взагалі говорити 

про це поняття, з такої точки зору? 

Л. В. Я думаю, що це, знову ж таки, питання сприйняття. Ти можеш на 

щось дивитись як на якісне або неякісне, залежно від того, яку рамку ти 

вибереш. 

О. С. Бачила, що є такий формат про критику сучасного мистецтва. Якщо 

ми говоримо про себе як про глядача, про якість, але є ще якийсь 

професійний формат, як критика. Мені здається, що у Вас є і та й інша 

позиція. І теоретизування, і сприйняття. і вміння говорити про це, тільки як 

мистецький творчий акт, то чому це… Тобто які є критерії критика 

професійного? 

Л. В. Я думаю, що критик, це те ж саме, що й куратор або художник, він 

просто робить це своє висловлювання, базуючись на чомусь, що вже є. 
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Художник теж базується на тому, що вже є. Він нічого не... Тобто критик — 

це не окрема субстанція, котра виносить судження, він точно так само 

ризикує, як і художник. 

О. С. Чи може виникнути така думка, що така широка межа, от ми 

говоримо, що власне сприйняття куратора, воно задає дуже широку рамку, 

що є перформансом, того, що не є перформансом. Чи це не впливає на те, що 

потім робиться? Напевно, мистецтво все одно має якісь межі, точки, котрі, 

хоча б з часом, коли воно осмислюється, потім викристалізує якийсь 

напрямок, формат, рамки того, де воно існує? Наприклад, як зараз ситуація в 

тій самій Польщі, як воно там відбувається. Чи не є це, з одного боку, 

форматом, який дає дуже широке поле, з іншого — впливає на якість? 

Л. В. Ну, так. Немає такого — "оце якісно і все". Те, що зараз може бути 

неякісним, завтра, у іншому контексті буде всім. Це завжди обмеження. 

Обмежений у просторі час, виставки, наприклад. От на цій виставці, у цей 

час із цим куратором робота може бути якісною. А забрати її звідти і 

перенести в інший контекст, поганого кураторського проекту, і вона 

моментально стане неякісною. 

О. С. А чи повинен тоді художник сам чітко усвідомлювати цей художній 

контекст? Тобто, що має бути? На "Школі перформансу" виходять люди, 

роблять якийсь рух і потім з того, якщо на нього накладати концепцію, на 

цей рух або жест, ще щось. Він стає, можливо, перформансом. Чи повинен 

художник, на Вашу думку, перформер, розуміти, що він робить? 

Л. В. Це його справа. Він нічого не повинен. Але це його справа, чи він 

просто такий спалах, котрий хтось інший кудись повинен долучити, чи він 

бере на себе сміливість розуміти, що він робить. Що це за спалах. Це його 

особиста справа, особиста справа кожного, справа у певному сенсі 

залишатись дитиною, у хорошому значенні, нормальному, залишатись 

дитиною і просто експресивно щось робити, і хтось там повинен це 

побачити, як щось змістовне, і кудись внести. Або він уже сам продумає, 

яким чином це може бути кудись залучене. Це особиста справа. 
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Я. Ш. Отож, якщо цей, як Ви кажете, "спалах" з'явився, тоді це, виходить, 

якась неусвідомлена робота? Не знаю, наскільки це тоді трактувати власною 

роботою, а не випадковістю? 

Л. В. Це може бути випадковим. Знову ж таки, дуже власна, особиста 

справа. 

Я. Ш. Ця робота, якщо ви працюєте утрьох, Ваша група, чи це є хтось 

один, котрий, скажімо, є куратором, людина, котра каже що, як, де ми 

будуємо? Чи це суцільна імпровізація? Чи ви працюєте всі разом і кожен 

доповнює, те що ви творите, якимись своїми моментами? 

Л. В. Там немає якихось… Це точно не випадковість. Ми вибираємо з 

того, що напрацьовано. 

Я. Ш. Але це спільна робота? 

Л. В. Спільна робота. Воно все спільна робота. 

Я. Ш. Відповідно ведеться відбір, то це не може бути випадковість, у 

цьому мусить з'являтись якість, і це тоді саме так розвивається. 

Л. В. Але може бути і по-іншому. Може бути так, що хтось не хоче брати 

на себе оцю рамку, просто робить щось. І це о'кей. Чому ні? Я думаю, що 

треба залишати кожному можливість робити те, що він робить. Але якщо 

людина робить так, то він не може ні на що розраховувати. В сенсі: "Я — 

художник, мене ображають". Ти не художник. У сенсі ти — художник, бо 

кожна людина художник, я цілком і повністю за Бойса, бо кожна людина 

художник. Але тоді, якщо ти просто викидаєш це у світ, ти це тільки робиш і 

все. Ти лише можеш надіятись, що прийде хтось, хтось побачить… 

Я. Ш. Але виникає певне співавторство? 

Л. В. Співавторство. Так. Але от виставки сучасного мистецтва мені дуже 

подобаються, набагато більше, ніж фестивалі театральні чи танцювальні, 

тому що там це відпрацьована тема. Звісно, не до кінця, не зовсім 

відпрацьована, але воно діє, відносини між куратором і художником, між 

куратором і роботою, куратором і глядачем, і як куратор виступає 

медіатором. Там набагато більше, знову ж таки, рефлексії про це й теорії, як 
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працює куратор. Мені здається, що майбутнє за куратором. Тобто, 

художники нікуди не подінуться, вони будуть робити себе. Багато хто з них, 

я знаю дуже багато, хто самокураторством займаються. “Selfcurate” — це 

дуже поширена історія. Але не всі змушені бути самокураторами. Це не 

обов'язково, це може бути й по-іншому. Ти можеш бути таким наївним, у 

хорошому значенні, цілком таким, що я от роблю все. 

Я. Ш. Це ж таке вже було, коли з'явився Ван Ґоґ, якого просто вчасно не 

назвали, не було кураторства. 

Л. В. Так, ну, так. Багато речей просто називаються пізніше, ніж вони 

стаються. 

Я. Ш. Тоді ще останнє, моє особисте. Щодо перформансу. Це взагалі така 

річ, що дуже на емоціях і рівні відчуттів сприймається. Перше враження є від 

того, наскільки воно тобі подобається чи ні, на рівні власному. Кожна 

людина має власні відчуття. Отак з вчорашнім виступом цієї дівчинки з 

Польщі. Як розумію, Вам воно сподобалось? 

Л. В. Я не можу сказати мені сподобалося чи не сподобалося. Воно 

клеїться, воно може бути, але це не зовсім для мене, не зовсім зі мною 

розмовляє. Воно з чимось розмовляє. Але з чимось розмовляє, я це відчуваю. 

Я. Ш. У мене була подібна ситуація: від цієї музики, від тих рухів, мене 

почало нудити. Мене ввело у такий фізіологічний стан. З одного боку, я 

розумію, що цікаво, а чим же ж це закінчиться, а з іншого — вмираю там, бо 

мені було дуже тяжко. А ці люди, котрі довкола, мабуть, думають, як це 

сприймати? Чи ми повинні щось таке допускати? Воно якоюсь мірою 

переходить у певне насильство? 

Л. В. Таке питання: етична відповідальність перформера? 

Це ж знову особиста відповідальність перформера. Ніхто не може іншому 

сказати: "В тебе має бути етична відповідальність". Людина тільки собі може 

сказати. Як там з етичною відповідальністю? Якщо не думати, що я повинен? 

От я дивлюсь на щось, а воно мені, наприклад, не подобається. Якщо не 

думати про те, що я повинен? Глядач взагалі нічого не повинен. Зовсім. 
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Глядач — це взагалі дуже хороша ситуація. Набагато краща, ніж критик, 

художник, куратор. Глядач нікому нічого не повинен. Зовсім. 

Я. Ш. Так, але приходить момент, коли нема стовідсоткового "так" або 

"ні", то починаєш у тому шукати: можливо, тут трохи так, тут точно ні. І йде 

відбір. У мене вчора так було. Я досиділа до кінця, додивилася, але досі, що й 

ціную, бо якесь негативне відчуття від тої вистави, але не можу дати собі 

визначення чи це… Наскільки воно повинне існувати і розповсюджуватись 

чи ні? А можливо, це лише особисте враження. 

Л. В. Так, тут якраз цікаво про кураторство. Бо якщо ви не куратор, то це 

взагалі не Ваше питання, чи повинно воно поширюватись, чи ні. Це вже 

питання до куратора. Підійти до організатора і запитати: "Чому?". А чому це 

було? Можна мені це пояснити? Просто глядач, мені здається, часто на себе 

забагато бере, відповідає за те, що там відбувається. 

О. С. Ну, так, є ситуації, зрозуміло, що глядач буде усвідомлювати, що, 

коли він йде в театр, на танець, ще щось, він готовий до потрясіння, бо щось 

зміниться в його житті. Він буде сприймати щось, що змінить його відчуття 

світу… Але, певною мірою, це дуже сильна незахищеність, бо я щось 

подивилась, а потім із цим живу все своє життя, і воно мене може всередині 

нудити. Це не тільки запитання до куратора. Питання безпеки глядача. 

Л. В. Я думаю, що в нас проблема з "ненадивленістю" глядача. Ми дуже 

мало бучили і тому сприймаємо це надто близько, надто незахищено. 

О. С. У цьому й переваги перформерів сьогодні. 

Л. В. Я думаю, що майбутній глядач буде до цього ставитися спокійніше і 

з меншими очікуваннями. Не так, що це змінить твоє життя, тобі скажуть 

щось надзвичайне. 

О. С. Це зрозуміло, але коли ми кудись потрапили, насправді я хочу 

цього від перформансу, якоїсь дії, я хочу, щоб я мала відчуття, емоції, думки. 

Щоби воно щось змінювало в мені. Інакше для чого це? Я так і вдома можу 

полежати на дивані, якщо воно нічого не змінює. Тобто я хочу цього від 

акції, будь-якої, і для мене це є певною мірою питання якості. Тому що, якщо 
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воно взагалі мене не торкнуло, то це просто витрачений мій час. Я шкодую 

про нього як глядач, як споживач. 

Л. В. Тут у нас і є проблема. Бо якщо взагалі не говорити про споживання 

щодо мистецтва, якщо ти не споживач, а споглядач, ти просто споглядаєш за 

життям. Бо те, що робить сцена, це велике мистецтво, воно дозволяє 

побачити певний фрагмент життя у сконцентрованому вигляді. Стискає і 

показує в концентрованому вигляді. І ти за тим споглядаєш. І звичайно 

краще, ну, лежати на дивані, не знаю, але точно краще йти на море. Я от 

вчора згадувала про Одесу, про те як одна одеситка, вийшовши з нашої 

вистави "Едіпа" з дитячого садка, вийшовши посередині вистави, сказала: 

"Краще б я пішла на море". І це чудова ідея. Супер. Правильно, краще завжди 

йти на море. Якщо ти вибираєш між мистецтвом і морем, завжди треба йти 

на море. 

О. С. У мене з'являється питання. Якщо мені потрібне мистецтво, для 

того щоб побачити життя в сконцентрованому вигляді, але я це не сприймаю, 

то … 

Л. В. Це вже Ваша проблема, а не мистецтва. 

О. С. Я це питаю як пропозицію. Тобто митець робить щось, що не має 

кінцевого результату для митця. 

Я. Ш. Я думаю, для митця воно завжди має якийсь кінцевий результат, 

якщо ця людина надумала це зробити — вона це зробила. Інша справа, як на 

мене, якщо ця ідея достатньо виразна, мистецтво завжди працює з 

виразністю. Концетрованість, відповідно, виразність. Інше питання — 

наскільки підготований глядач це зрозуміти, а якщо воно мало виразне, отже, 

не є настільки якісне. В такому випадку, чи воно мусить жити, чи його треба 

"дотягувати", доробляти, залишити… 

Л. В. Та воно саме помре. Мені здається, що просто не треба так 

перейматись чи воно має жити, чи не має, оце бажання дати відповідь, чи 

повинне воно бути.. Мені здається, воно дивне. 

Я. Ш. Воно просто є. 
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Л. В. Так. І якщо немає санкцій, воно просто помре. Треба так — 

заспокоїтись. 

 

8. Інтерв'ю Я. Шумської з П. П. Ковачем. Від 13. 02. 2014, Ужгород. — 

2 с. 

П. К. По суті, як це все воно сталося. Справа в тім, що із самого 

дитинства мене цікавили речі, які відбувалися, скажімо, десь там на весіллі, 

скажімо, чи на народинах, коли дитину хрестили. Я за цим дуже спостерігав. 

І всі оті речі, якось вони запам'ятовувалися мені, а потім, коли в дитинстві 

слухав розмови моєї матері, а мої батьки, вони з Колочави, із самої Колочави, 

з високих гір, вся моя родина. Я, просто, народився вже тут, на Берегівщині, 

після війни. Тобто було переселення, це ж була айстро-угорська територія… І 

я опинився вже в напіввенгерському селі. Звичайно, що тут же накладалися 

різні історії, легенди, обряди. Особливо ряжені. Коли на Різдво, вони ж 

католики, в них завжди раніше було… Нарядилися, там маски, одягалися у 

чортів, циганок, були свої ангели. А потім через тиждень ми робили своє... 

Потім моя мати розказувала різні пригоди, які там відбувалися в 

Колочаві, коли вона ще там дівчиною була… Міфи, русалки в бочках. Коли я 

закінчив училище, мене зацікавили оці поганські історії. Я вивчав міфологію. 

Якраз слов'янську міфологію. Мене дуже цікавили ці всі боги, які були у нас 

на території слов'янській. Ще скіфів, сколотів, оце я вивчав… Тобто в основі 

є містерія. Містерія як дійство… 

Паралельно мене цікавила і психологія архетипів, Юнґ. І філософія 

певного напрямку, особливо чань, буддизм, дзен... 

І після війська як я прийшов, це вже був 1982 рік…Звичайно, то була 

тотальна система, тут нічого не можна було робити. Абстрактне мистецтво 

було заборонене офіційно. І я почав займатись абстрактним мистецтвом, але 

через міфологію. Через казку. Таке йшло завуальовування… А вже 

перебудова, то вже свобідно можна було експериментувати. 
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У 1991 році, коли була бієнале у Львові, то там я теж виставляв 

живопис… живопис і графіку… Ну, мені здається, що на мене тоді більше 

вплинула як форма мистецька, все ж таки з Польщі. Я побачив Онуха, коли 

він робив перформанс. 

Я. Ш. То це було на тій виставці? 

К. П. Так. І це так вразило… У мене перед тим були ідеї, бо інформації 

було дуже мало, журнали хіба що ті, що польські, чи угорські, чи словацькі... 

Але щоб бачити, як це відбувається в дійстві. Оця магія. І мені сподобався 

оцей момент магії, магічності. Отоді я почав робити інсталяції більше… І оця 

інсталяція, фіксована. Я тоді ще не робив перформанси. Інсталяцію я зробив 

у 1992 році, якраз зробив першу інсталяцію…Тут в Ужгороді, у замку, 

галерея "Дар" тоді ще така була… І мені дивно було, що мої колеги кажуть : 

"Та що там інсталяція, це вже форма, яка відійшла, то старе, то 1960-ті роки". 

… Багато хто заново відновлював те, що вже було, і боялися 

експериментувати. А так як мене більше цікавила життєва позиція активна, 

філософія дзен — то тепер і зараз, активна дія. Тому "тепер і зараз", оця 

форма швидкої реалізації, вона якраз і підійшла через перформанс. Я тоді 

почав займатися перформансом. Вже в 1993 році, ну 1994, я зробив перший 

перфоманс "Повішання картини". У чому була суть? Подивився на картину 

як на певний об'єкт, з яким щось художник робить. Там ще таке було, що 

перформанс, це поверхня, напігментована кольоровим пігментом. Тобто я 

виокремлював…Що це просто є полотно і зверху є пігментація… У мене був 

текст написаний. Трошки з гумором. Що, якщо хочеш написати хорошу 

картину, напни на полотно, на підрамник, і коли сонце рано підніметься 

візьми жовтий пігмент…червоний, ввечері синій, і потім чорний…Суть у 

тому, що процес іде вже в часі. Картина як така. Інсталяція переходить у 

перформанс… У підвалі в Дрогобичі я це робив…у бомбосховищі… 

Я із Сергієм Якуніним і Анею Сидоренко більше спілкувався. Я їх знав 

ще з 1990-го року. Це цікаво було, бо вони активно працювали з 

перформансом, інсталяцією… Це ми в Седневі в 1991 році, із Сільваші якраз 
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були… Галерея "Карась", то я там інсталяцію робив… Для мене життя — це 

той матеріал, який я беру для роботи… 

Художник сьогодні — це людина-провідник духовного… Без свободи він 

не може. І свобода — це велика відповідальність… Художника завжди 

ставлять під сумнів… 

 

9. Інтерв'ю Я. Шумської з П. Старухом. Від 10. 07. 2015, Львів. — 1 с. 

Я. Ш. Які Ви пам'ятаєте перші перформанси? 

П. С. О, цих перформансів було так багато, що й не перелічити. Але що 

ми називаємо перформансом?... То часто були наші жарти, витівки. Кожен 

хотів щось показати, але я тим не займався. Були спроби, відбулися певні 

акції, але я цим не займаюся… Я б Вам радив з Кауфманом поговорити, він 

найбільше в тому крутиться. 

Я. Ш. Але існує документація, відеозаписи, фотографії. 

П. С. Воно існує, бо це така історія. Але я б радше казав, що то не було 

серйозно. Ми собі так бавилися. А люди приходили… Але то був приємний 

час. Певні мистецькі акції відбулися, ми в такий спосіб шукали нові шляхи 

вираження себе. Просто це не були перформанси чи інсталяції, то було таке 

наше грайливе мистецтво... 

 

10. Інтерв'ю Я. Шумської із С. Якуніним. Від 14. 04. 2014, Львів. 

— 3 с. 

С. Я. Вчився, то був 1972-77 рік… 

Хотів — їхав у Прибалтику, в Пітер, у Москві зустрічався з Кабаковим, зі 

всіма тими штуками концептуальними. Велике враження на мене справив 

Франциско Інфанта… це було поштовхом таким… А Франциско Інфанта, 

єдиний зі всіх, він мене просто приголомшив своїм простором, своїм 

баченням… Там був наш рух, декілька людей наших… Копистянський, 

Філатов, Петрук, Захаров. Вони поїхали в Москву після інституту… Це був 
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перший сквот…І хлопці туди потягнулися — Сільвестров Платон, Андрій 

Сагайдаковський, Андрій Бояров… у вісімдесятих роках…це вже після 

бульдозерних виставок… Але стріму вже не було… Для художника, що там, 

що тут, по-моєму… 

Отут основне твориться…Просто Львів, тут було багато польської 

літератури. Недавно згадували як відкрився магазин "Дружба", де інформація 

яка-неяка потрапляла, журнали, усі "Проекти", "Штуки", це читалося, 

"Голоси" слухалися, польське радіо сприймалося. Львів був на хорошій 

хвилі. Тут є постійна присутність сусідів… Багато їздили… 

Але безумовно, ми були відрізані в інформативному… тобто не бачили 

тих експозицій, тих подач, тобто вчилися отак, на колінках, по журналах. 

Самоучки ми всі… Були якісь кола… У того своє, в того своє… Якась 

література, філософські питання, книги… Перші самвидави пішли. З Москви 

щось привозили… Але хто хотів, той отримував… 

Що в 1973-му, що в 1993-му, 2003-му, що твориться? Тихо. Нікого це не 

хвилює… Привозиш сюди інформацію, а нікого це не хвилює… 

Я. Ш. Але запрошення, вони з'являлися. Тобто десь через іноземні 

джерела, і вони виходили на вас? 

С. Я. Ну, так…Ми тоді з Анею Сидоренко працювали, думали, це все 

буде йти через Київ… А потім прийшло запрошення, і виявилося, що це в 

Нью-Йорку розглядали… 

Великий поштовх дали, це був 1987 рік, по-моєму, Тіберій Сільваші. Він 

тоді по молодіжних виставках зібрав перців, перспективних хлопців, і ці 

заїзди у 1987-89-му, 1990-91-му відбувалися на базі Спілки… Седнів, 

Чернігівська область… Молодняк наш заганяли на зиму… Перші заїзди — це 

і матеріалів було багато… рулони, полотна, фарби мішками… А потім зовсім 

нічого. І навіть батареї — ми спали в шапках, рукавицях… Тіберій зібрав 

тоді хлопців, які себе проявили. Практично всі, які зараз у Києві… Животков, 

Маков, Голосій, Гнилицький… Одним словом, ті, котрі зараз на верху в 

Києві і задають ритм всьому… 
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Це переважно був живопис і скульптура, просто, коли ми приїхали і 

ніяких матеріалів взагалі не було, ми, власне… пішли на річку, в лісі стали 

малювати… Матеріалів нема. Я почав різати, плести щось. І така відсутність 

матеріалів наштовхнула мене на тему, а чому обов'язково класичними 

матеріалами…? Ідеї потребують іншого матеріалу… Як ти час, краплі 

передаси у бронзі?... Це все одно мертве. А коли присутній при розтопленні 

льоду і розумієш, що це тимчасово. 

ЗАПИС 2. 

… Зараз я ленд-артом зайнятий, бо все решта… Ленд-арт дає ясність, 

гармонію… [Розглядає фотографії — Я. Ш.]. …Це майстерня Дячука була, 

ми як галерею її використовували… Це на Личаківській… Це галерея Юри 

Соколова, у підвалі… На Єфремова… У 1993 році була Галицька мистецька 

асоціація… потім у музеї меблів дали приміщення. Відбулося декілька 

виставок, але це потім хлопці зі скандалом закрили…Таблиця висіла 

"Галерея Децема"… У "Музеї меблів" на площі Ринок, на першому поверсі, а 

потім Юра свій підвал розчистив і зробив там галерею. Прибив ту таблицю… 

Там виставки робили, фестивалі робили. Там дворик такий… 

Я. Ш. Скільки часу то тривало? 

С. Я. Там досить довго було, років п'ять, мабуть… "Дзиґа" — це вже було 

офіційно. 

Я. Ш. А Ви з "Дзиґою" не мали ніяких особливих контактів? 

С. Я. Ні, ну там було пару виставок… "Дзиґа" — все-таки, вони молодці, 

вони дуже рвонули і якось втримали Львів і художників, і дають можливості. 

Це хороший пункт. Але таких пунктів треба декілька. Добре, як хлопці, от 

Юра Білей і група, "Відкрита група", вони там творять щось, "Дзиґа" їх 

підтримує, але вони, все-таки, ведуть свою лінію. Як там фінансово, це, 

безумовно, зрозуміло, але дають свою площину… Єфремова також 

спалахнуло дуже класно… Вони дуже добре рухаються… Це певний 

інститут… Вони один в одного вчаться. Це інституція, яку вони самі 
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організували. Вони один з одним розмовляють, один одному помагають, 

пояснюють…Ця групова точка дуже важлива. 

ЗАПИС 3. 

С. Я. Усі шляхи добрі. Усі шляхи в цьому світі ведуть до розуміння 

краси, гармонії… Пульсація, вода, вітер — цим людей лікувати треба. 

…Зараз я ленд-артом захопився і мені це подобається… Це були колоди. З 

одного боку підпалюється, вогонь, і це як качеля, потім падають на інший 

бік, там також вогнище, вони підгорають… і ці сім колод до ранку отак 

гойдаються… До цього 15 років проходить фестиваль у Могриці, у Сумах. 

 

11. Інтерв'ю Я. Шумської з Т. Грідяєвою. Від 17. 02. 2012, Львів. 

— 1 с. 

Я. Ш. Тамаро, яким було студентське життя? Чи цікавилися ви 

нетрадиційними мистецькими формами, чи робили власні пошуки? І чи була 

можливість так працювати в Академії? 

Т. Г. …Ми багато експериментували. У нас була цікава група, і викладачі 

тоді також підтримували наші починання. Пам'ятаю, ми тоді ще у 

недобудованому корпусі застелили в одній з аудиторій підлогу чорною 

плівкою, нанесли туди землі, стружки, посіяли там траву, просо і залишили 

тільки смужку підлоги… Викладачі на перегляді також це оцінювали. Ми 

всіх запросили у ту кімнатку. Трава на той момент вже виросла… Навіть 

ректор тоді прийшов… Виглядало, що це всім сподобалося. Ми отримали 

схвальні відгуки... Але після цього все різко припинилося — Любимир 

Мирославович не надто був задоволений… 

Я. Ш. А чи були контакти з польськими художниками, їхнім 

середовищем? 

Т. Г. Ці контакти з'явилися після кількох поїздок у Польщу на пленери, 

після участі у виставках. А особлива активність і навіть співпраця 

розпочалася після "Gaude Polonia", що дуже зактивізувало мене й інших 
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учасників цієї програми... Після того ми робили спільні українсько-польські 

виставки, були їхніми учасниками... 

 

12. Інтерв'ю Я. Шумської з Ю. Соколовим. Від 09. 09. 2015, 

Львів. — 7 с. 

Ю. С. У Польщу з дружиною їздив у господарських справах… Там 

познайомився з Артуром Тайбером, такий хороший, солідний. Він потім 

також став професором. Але він викладав якісь сучасні…Може й 

перформанс. 

Я. Ш. Коли то приблизно було? Який рік? 

Ю. С. Це початок 90-х. Просто я цікавився. І журнали читав, і ходив 

кудись. І в Москву їздив… Мені пощастило, що мене вибрали у 1988 році. 

Організували першу виставку, це тільки "перестройка" починалася, таку 

відкриту виставку, всі могли брати участь, не було ніякого відбору, цензури 

не було. Тоді ще був музей фотографії в костелі Марії Сніжної. Ну, це була 

така подія в моєму житті, я був куратором цієї виставки… Знайшлось багато 

ентузіастів, які також брали в цьому участь: Платон Сільвестров, Шур'єв. 

Тоді вже все починалося… була готова основа. Хоча Львів, на диво, не 

відставав навіть від Москви. І навіть раніше, ніж у Києві відбулося ось це. 

Справа в тому, що перформанс. Ну, говорити тільки про перформанс — я за 

життя, може, штук 10 зробив… Я не професійний перформер… Бо деякі 

люди, навіть молоді, мають можливість у "Школу перформансу" походити, і 

в інтернеті можна надивитися... Зараз інформації багато… 

Я. Ш. А от виставка, про яку Ви кажете, яку організовували, це був 

кінець 80-х? 

Ю. С. Так, 1987 рік… Я пам'ятаю, що навіть перформанс був… Там 

хлопець Максим Василенко, він потім у Москву виїхав… так він із ще одним 

хлопцем, прізвища не пам'ятаю, вилізли на хори, сиділи там і газету 

"Комсомольская правда" рвали на такі кусочки і кидали. А народу тоді багато 

було… Ось такий перформанс. Він тоді не оголошувався. Але це був чистий 



 
373 

перформанс… Сагайдаковський там був на виставці… Василь Польовий… 

Кауфман там зі своєю графікою, Юра Кох… А потім вже створилися різні 

клуби художників, "Дзиґу" відреставрували. Я намагався 2-3 галереї зробити. 

Але нічого мені не вдалося. В Музеї етнографії. Зате була оця "Децима" у 

музеї в мене. Трохи я повиробляв. Якісь інсталяції робили… Було коло 

знайомих… 

У Кракові, наприклад, що стосується перформансу, інсталяції, мені тоді 

пощастило. Пам'ятаю, з Тайбером я познайомився в якомусь художньому 

кафе, була ще Маша Потоцька… у себе в квартирі вона влаштовувала 

виставки художників, інсталяції. 

У Тайбера тоді був якраз Маккалістер (йдеться про Алістера Макленона). 

З Ірландії він чи Шотландії. Так він професором перформансу був ще тоді… І 

він там робив перформанс в одному клубі, під сценою. У спеціальному 

просторі. Він там тоді наставив перегородок, порозвішував щось. У нього 

якась ще велика риба була, бочка для риби. І він повільно ходив у такому 

мішку і щось виробляв з рибою. Ну, загалом, для мене це був, напевно, 

перший серйозний перформанс, який я бачив. І він такий комунікабельний. 

Це відбувалося вночі. Публіки взагалі не було. Тайбер знімав на відео це все. 

Я також цей мішок одягав. Походив. Добре, коли все відчуваєш 

безпосередньо, вливаєшся в це, може, не все розумієш. 

Перформанс — така річ, що кожен розуміє по-своєму. Кому подобається, 

кому не подобається, когось дуже втягує… Щось треба придумати. Якісь 

думки, асоціації… Я на це не вчився. Я не вчився носити табличку "Берегись 

поезда". Щось мене заклинило на цій табличці. Я таблицями колись 

захоплювався. Мені приносили, почав і сам. В мене їх назбиралося багато. 

Ну, не так багато, штук 20-30. Навіть потім був момент, що прийшла якась 

газета і їх пофографували… Ця "Берегись поезда" одна залишилася... 

Перформанс — це якесь спілкування з глядачем, якийсь контакт, 

комунікація. І сам переживаєш, щось відчуваєш, що просто так не відчуєш… 

А тут якісь люди збираються… Навіть кому не подобається, не треба 
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заважати перформансу. Він нічого поганого людям не зробить. Це не якісь 

там воєнні дії, агресія… 

До 1990-х років і в Москві все було затиснуто…От Коля Філатов, він був 

в аванґарді. У них була група "Дитячий садок". Там Герман Віноградов… 

Дуже цікавий перформансист. Він дуже цікавий. Він такі інсталяції, а навіть 

не інсталяції — такі шумові чи музичні, навіть не знаю як назвати, 

інструменти мав. Була велика кімната… Справжній дитячий садок 

закинутий. І вони там висіли. Там навішано всього: металеві, в основному, 

деталі, предмети, — і він витягував з того звуки… У нього якісь релігійні 

корені… А він не те, щоби релігією, більше якимось шаманізмом. Він деякі 

перформанси робив у крижаній воді... Це був якийсь 1985-86 рік. Було все 

закрито, офіційно нічого не було. Потім у Москві вже були такі виставки. 

Наш Сирота, який дозволив цю виставку, секретар комсомольської, обкома 

комсомолу… він у Грузії побачив якусь таку виставку, відкриту, вільну. І 

потім говорить, не в Москві, а в Грузії, у Тбілісі, потім і мене звідси 

витягнули…І вони мене привели до Сироти і доручили, попросили… І так я 

зразу зі всіма познайомився… 

Я. Ш. …От Ви кажете, що Львів десь був на рівні з Москвою на той час 

за подіями. Є ніби два витоки інформації… 

Ю. С. Так, мене Польща, я на польській культурі також. Більше польську 

культуру сучасну, постійно польські журнали виписувалися "Проект", 

"Штука"… Виписували різні журнали, словацькі, угорські… 

Я. Ш. А інсталяції… більше акцент на середовище? 

Ю. С. Ну, що інсталяція? Ну набір речей, якісь ансамблі речей… 

Ну ось ця виставка. Ми розпилювали як шлаґбаум на відкритті, не стрічку 

різали, а ось. Ось інсталяції. Приклад того, що тут було, вся виставка — одна 

інсталяція… Багато всіх речей, предметів. Це було в готелі "Дністер", Арт-

салон… Ось ще приклад на межі інсталяції. Інсталяція має бути трохи не 

така. Вона має вибудовуватися у визначеному середовищі. Все враховує, 
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стіни, стелю, підлогу…Тут просто суміш, надто близько все розташоване… 

Це мій такий об'єктик без торців, торці всередину… 

Я. Ш. У цій виставці брали участь тільки художники чи й музиканти? 

Ю. С. Загалом художники. Ось з Івано-Франківська… Кауфман більше 

зробив для Львова, ніж Онух… Важливо дати всім свободу, дати можливість, 

виявити таланти. Ось, що важливо — знайти талановитих людей. Якщо вони 

є, то допомогти їм… 

Я, як я міг допомогти? Я намагався організувати якусь свою галерею. У 

мене, спонсори, які фінансувати могли, Боря Бергер. Так ми з Борьою 

працювали. У нього були друзі банкіри. Так, Боря в Москві зараз, у Берліні, 

він вже давно виїхав. Але ще у Львові встиг "Сало" зробити… 

Маркіян… коли ще тільки-тільки починалися українські тенденції, десь у 

"Політесі", коли націоналізм тільки-тільки починав ставати на ноги. 

"Студентське братство", Маркіян там був. І дав грошей, і вони Тер-

Аганяна… Тер-Аганян привозив з друзями виставку, всього на три дні. 

Музей Леніна ще тоді був. І музей Леніна закрили, а чогось іншого ще не 

відкрили. Там було дві виставки: "Дефлорація", що я пам'ятаю. "Дефлорація" 

— Сільвестров, Замковський, Сагайдаковський, Шур'єв і потім оці Тер-

Аганян. Скільки їх, людей четверо-п'ятеро було. Маркіян оплатив проїзд їх… 

Я з Тер-Аганяном давно був знайомий… Ще Василенка, Бергера… 

От Подольчак дуже талановитий. Але він ніякі… Хоча він робив щось на 

подобі перформансу. Кравчука в трилітрову банку смальцю помістив, 

фотографію Кравчука. Оце єдине, що я бачив Подольчака в Києві. Хоча він 

влаштовував до рівня, що спільно з Віктюком. Або в космос його одну 

книжку космонавти брали і викидали там, ілюстрації до Едхарта… Він щось 

від Сороса ущипнув. Кіно знімав. Подольчак також у мене вчився… 

Мені, мабуть, якось цікавіше безпосередньо побачити навіть простий 

перформанс, але бачиш нормальну звичайну людину, що трохи подумала, 

щось зробив, прийшов, зробив то все, старається. Мені цього достатньо. 

Перформанс — така зручна річ… 
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Я. Ш. Хотіла запитати ще про Федора Тетянича? 

Ю. С. Я з Тетяничем не знайомий, але в Києві, на днях Києва, Тетянич 

вивіз на Андріївському узвозі всі ті свої фінтіфлюжки. Син, синочок 

маленький його був, і багато всього. Один раз, я більше його ніде не бачив. 

Але Тетянич — це взагалі самородок. Такий наївний чоловік. Ну, як наївний? 

Ніби відмежований, самостійний. Такого ж ніде не вчать, як Тетянич. Такою 

людина народжується... Він там перформанси, можна сказати, влаштовував 

на з'їздах Союзу художників. Приходив і щось витворяв, щось одягав на себе, 

щось знімав… Його чи виганяли, чи не приймали… Він сам собою — Союз 

художників, напевно. Це люди живуть тим, просякнуті тим… 

7-ма Львівська академія ім. Майка Йогансена. Це також коло наших 

людей… Майк Йогансен — він був поет, перекладач, до ІІ Світової війни. А 

в мене була кафедра натяку і потягу… 

У підвалі в мене — галерея "Децима", або "Червоні рури" називалася… 

Це такий 3м х 3м простір, там нічого не було. Я в підлозі акуратно вирив, 

відкопував і викидав по боках цю глину, і утворилася така четвертина 

антиконуса… Це така яма в заглибленні. Тобто воно викопувалося, звідти 

засипалося і утворилася така яма. Ця яма була основним елементом 

інсталяції. Потім ще був такий цегляний стовпчик. І на цьому стовпці інколи 

з'являлися якісь предмети. Наприклад, книжка "Шевченко в школі". Потім ще 

щось. А ще був у мене світильник, круглий, білий, скляний. Куля. Там 

лампочку поставив і через трансформатор вмикав так дуже слабенько-

слабенько. Вона, як місяць, висіла в тому просторі… Такий місяць висить, 

хороший місяць був. 

Я. Ш. А в який період функціонувала ця галерея? 

Ю. С. Ну, десь у 90-х роках. На початку, всередині… 

У Швейцарію з дружиною. Єдиний раз, що ми з дружиною поїхали, і вона 

також брала участь в перформансі. Перформанс полягав у тому, що там одна, 

також художниця, була в ролі священика, і вона нас вінчала… Там були 

свідки… Отож, вона на монографії Марселя Дюшана, замість Біблії. Ларка з 
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собою взяла таке плаття біле з вишиванкою. А я піджак на голе тіло одягав. З 

пістолетом також. От я, пістолети люблю, тут теж пістолет (про перформанс 

на "Дні мистецтва перформанс у Львові" 2015). Діма Кузовкін на цитрі грав. 

У мене в руці був кіноапарат, який нічого не знімав, а тільки дзижчав. Потім, 

після того, ми залізли під килим… Коли мені 40 років, я якось дівчат 

розважав. І заліз під килим і вийшов в якомусь жіночому пеньюарчику… От 

розумієш, звідки перформанс береться? А потім ми там замовили штучну 

траву. Велику таку, приблизно, як цей килим [3м х 4м — Я. Ш.], і там 

розстелили. Все відбувалося в такому парку. Ну, такий парк напівдикий. Там 

лавки, трохи доріжок, річка вузенька маленька тече. І ми там. Там багато хто 

робив перформанси, інсталяції. І ми розстелили… і я з одного боку під цю 

траву залазив, а Ларка з другого. Тут стояли зі свічками свідки. Один поляк, 

художник, з Албанії дівчинка. І ми там з нею зустрічалися під цим. А потім 

ми звідти вилізли. Ларка напекла два торти… От килим — майже прародич 

тої зеленої трави. 

…А це було, коли "Децима" була, там зараз кафе. А ні… то був фонд 

музею етнографії, на пл. Ринок… Там висіла табличка "Децима". Її зараз 

зняли. І там у вестибюлі, великий той вестибюль, була така інсталяцію 

"Мільйон квітів бузини". І ми набрали бузини і всю підлогу застелили таким 

солідним слоєм бузини. От інсталяція, використовувався простір всього залу. 

Але це не сподобалося через запах. І перформанс ми також робили перед 

входом. Також килимок стелили. Це був один перформанс із килимом. Я 

посередині вирізав дірку в килимі. Вона відкривалася, як листочок… Ми 

спочатку в Франківськ возили плитку львівську, одну штучку. І там робили 

трансплантацію плитки. "Трансплантацію незалежності". Також килим туди 

возили, розстеляли. Там виймали плитку, туди вставляли львівську. А потім 

ту, що з Франківська, вставляли сюди. Трансплантували ту плитку. 

Я. Ш. Це був фестиваль "Імпреза"? 

Ю. С. Так, щось таке… 

Я. Ш. Розкажіть щось про цей "Плюс 90". 
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Ю. С. Ось це поляки. У них була виставка "3+2", два поляки, і троє — 

німці, ізраїльтяни. Така міжнародна виставка. І вони, вже не пам'ятаю, хто 

зісватав, привезли сюди роботи. А ми, тоді ще вірмени були спонсорами, 

запросили вірмен з Москви. Теж Василенко, Боря Зінґер. Там і перформанс 

був хороший… Там круто, фінансування було… 

Я. Ш. Де це відбувалося? 

Ю. С. Палац спорту "Україна"... На Мельника. Там і письменники якісь 

приїздили… 

А, це я робив. Енциклопедію ставив, перевернута, виставляв, як доміно, і 

потім воно падало. Це символізувало розруху системи радянської. 

Закінчилася енциклопедія радянська, велика радянська енциклопедія... 

А це була на вул. І. Франка така галерея "Три крапки". Жора Косован 

такий… Це був Платон Сільвестров, Косован, Шур'єв. Там підвальчик у них 

був. Невеличка галерейка. А я робив інсталяцію. "Нульовий клас" 

називалася. Там одночасно на стінах один польський фотограф висів, його 

роботи. Були якісь концептуальні мої штучки, я на машинці щось друкував. 

Там був такий великий куб, поліетиленовою плівкою обтягнутий. І всередині 

акуратно, не накидано, акуратно виставлене всяке… Десь два на два метри. І 

там всяка всячина. 
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