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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Мистецтво кінця ХХ — початку ХХІ ст. — це нове явище в історії світового 

мистецтва, в 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 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; 
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— визначити знакові постаті, інституції, мистецькі акції 1970-х — кінця 1990-х 

рр. у художніх практиках Центрально-Східної Європи; 

— простежити історію становлення інсталяції та пеpфоpмансу в кінці 1970-х — 

1990-х рр. 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. 

Предмет дослідження — експерименти та взаємовпливи в явищах 

перформансу та інсталяції в результаті українсько-польської співпраці. 

Наукова новизна одержаних 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 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 значення дисертації полягає в можливості застосування 

результатів наукового дослідження для розширення мистецтвознавчої теоретичної 

бази, що стосується основних проблем сучасного українського мистецтва. 
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Фактологічний матеріал і висновки дисертації можуть стати основою для 

формування 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. 

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 здобувача полягає в дослідженні явища українсько-

польської співпраці, її впливу на сучасний український мистецький простір, що 

дозволило висвітлити низку подій, фактів, які до цього часу залишалися за межами 

мистецтвознавчих досліджень. У процесі роботи систематизовано досліджуваний 

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 з кінця ХХ ст. Зібрано архівні матеріали, які дали 

змогу простежити та дослідити особливості розвитку мистецьких процесів у 

середовищі українсько-польської співпраці. Досліджувані явища проаналізовані 

також з позиції автора як практика, що дозволило порівняти перформанс та 

інсталяцію з теоретичного та практичного аспектів. 

Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 

оприлюднено у формі доповідей на всеукраїнських наукових конференціях, круглих 

столах та семінарах: "Самоідентифікація у творчості: "Я", минуле і сучасність" 

(Львів, 2012); "Українське сучасне мистецтво: пошук і продовження традицій 

попередніх століть" (Харків, 2013); "Мистецтво та Епоха: культурно-історичний, 

ідейний та практичні аспекти" (Львів, 2013); "Духовно-мобілізуюча функція 

мистецтва: історія і сучасні виклики" (Львів, 2014); та міжнародних: "Ерделівські 

читання" (Ужгород, 2012); "Соціум. Наука. Культура" (Севастополь, 2013); 

"Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне 

мистецтво в світовому цивілізаційному просторі" (Харків, 2014); "Культура. 

Искусство. Образование. Проблемы, перспективы развития" (Смоленськ, Росія, 

2013); "Реалии новой культуры открытого города" (Екатеринбург, Росія, 2014); 

"Людина — Культура — Мистецтво — Творча особистість" (Луганськ, 2014); 

"Znaczenia Performance" (Торунь, Польща, 2015) та ін. 

Публікації. Основні положення, теоретичні висновки та результати роботи 

висвітлені в 13 одноосібних публікаціях, з них 5 опубліковані у фахових наукових 

виданнях рекомендованих ДАК України та 2 у виданнях введених в наукометричну 

базу, в 8 додаткових публікаціях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 384 

сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, трьох розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Обсяг основного тексту 
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дисертації складає 166 сторінок основного тексту. Робота ілюстрована 195 

фотографіями. Список використаних джерел містить 248 позицій, з них 127 

кирилицею та 121 латинкою. 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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено хронологічні 

межі та методологічні засади дисертаційного дослідження, сформульовано мету і 

завдання, визначено об’єкт, предмет, наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів дослідження. 

У розділі 1 "Історіографія, джерела та методика дослідження" висвітлено 

основні напрацювання у фахових міжнародних і вітчизняних виданнях згідно 

обраної теми: з’ясовано рівень її дослідженості, від появи інсталяції та перформансу 

як явищ до трансформації у мистецькі течії; представлено зібрані автором факти й 

інформацію, що досі не висвітлювалися у фахових виданнях, тексти авторів й 

учасників мистецьких подій, розмови з ними. 

У підрозділі 1.1 "Історіографічний огляд" розглядаються наукові розвідки, 

що досліджують витоки перформансу та інсталяції у світовому контексті. Найбільш 

вагомими є праці зарубіжних авторів, американських, західноєвропейських і 

польських. До спроб об’єктивного висвітлення історії перформансу та інсталяції 

зараховуємо видані в 1960-х — 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 (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 рр., 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 рр.: 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 даною 



 
 
 
5 

 

темою. Серед опублікованих творів знаходимо фотографії інсталяцій, 

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

галузі текстилю, котрі можемо вважати інсталяціями, і тепер спостерігаємо 

повернення до тогочасних ідей і новацій, враховуючи поширення соціального 

мистецтва та екотенденцій. У часописах друкувалися інтерв’ю з рушіями 

концептуалізму, Дж. Кошутом, Дж. Бойсом, фото з андеґраундних і квартирних 

виставок у Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині. 

З настанням незалежності в нашій державі розпочалося ґрунтовне дослідження 

новаторських процесів в українському мистецтві, що проявилося в низці монографій 

О. Голубця, Г. Вишеславського, О. Сидора-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 рр., їхні 

особливості, проблеми, якості. Скасування ідеологічних обмежень сприяло появі та 

вільному доступу до важливої інформації в державних та 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 в 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  постмодернізму.  

Водночас, історіографічний огляд засвідчив брак великого за обсягом 

наукового доробку вітчизняних мистецтвознавців і критиків у ділянці перформансу 

та інсталяції, тобто досі актуальним залишається питання відсутності монографій та 

комплексних авторських досліджень на цю тему.  

Підрозділ 1.2 "Джерельна база дослідження" представлений архівними 

матеріалами авторки (інтерв’ю з художниками), альбомами, каталогами, які є 

потужною основою для ілюстративного матеріалу та дозволяють проаналізувати 

події, що відбулися з кінця ХХ ст., відтворити динаміку діяльності окремих мистців 

і мистецьких угруповань. Кризові явища 1970-х — 1990-х рр., 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 та ін. 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 розвитку мистецтва в майбутньому. Але, з огляду на 

контроверсійність і суб’єктивний характер мемуаристики (присвоєння окремих 

подій і невідповідність часових проміжків), при її використанні 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" в Познані,  
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виявлено низку маловідомих документів, які вказують на співпрацю з українськими 

мистцями в цій сфері від кінця 1980-х рр. 

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 сьогодні. 

Цінним аспектом роботи став практичний досвід автора, адже обмін 

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

нового творчого досвіду. Фестивалі, які відбуваються в Україні й за участі 

українських мистців 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. 

Аналіз літератури довів відсутність неупередженої оцінки цих явищ у 

фундаментальних українських виданнях, 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 століття. 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 століття, які 

довгий час пустували. 

У підрозділі 1.3 "Методика дослідження" в результаті поставлених завдань 

було застосовано міждисциплінарні методи дослідження (метод індукції та дедукції, 

біографічний, психологічний, соціологічний і гендерний підходи, історичний та 

історико-типологічний метод, метод спостереження й ін.), а також методи 

мистецтвознавчого аналізу (описовий, іконографічний, іконологічний метод, метод 

формального аналізу, герменевтики, семіотики). Зокрема, біографічний підхід 

застосовано для аналізу перформансу й інсталяції з позиції очевидця та мистця, 

автора творів; історичний метод, хронологічний аналіз і синтез використано в 

процесі роботи з історіографічними матеріалами та джерельною базою дослідження, 

для їх зіставлення й узагальнення; компаративний — у результаті порівняльного 

аналізу мистецьких процесів періоду 1970-х — 1990-х рр. у країнах Центрально-

Східної Європи. Герменевтичний метод застосовано для аналізу й інтерпретації 

текстів, і семіотичний — у процесі виявлення семантики художньо-виражальних 

засобів у явищах перформансу й інсталяції; системний — для дослідження основних 

аспектів українсько-польської співпраці в кінці ХХ — на початку ХХІ ст.; 

структурний — для аналізу тематичних складових й образної будови творів, їхнього 

емоційного впливу та засобів вираження.  
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У розділі 2 "Інсталяція та перформанс як рушій розвитку та змін у 

європейському мистецтві періоду постмодернізму", який складається з трьох 

підрозділів, висвітлюються засади нової естетики, сформованої основними ідеями 

концептуалізму в середині ХХ ст., що охопили тогочасний світ, події в мистецтві 

цього періоду, спричинені бунтом проти усталених норм у Західному світі, виявили 

низку нових засобів вираження в мистецтві. Такі явища як перформанс й інсталяція 

досить швидко перетворилися в масштабні мистецькі рухи, течії, з’явилися у 

художніх віяннях країн Центрально-Східної Європи, проширилися на території 

радянської України та надалі присутні, розвиваючись у сучасному вітчизняному 

мистецтві. 

У підрозділі 2.1 "Становлення перформансу й інсталяції в європейському 

мистецтві другої половини ХХ ст." досліджено передумови виникнення й 

утвердження цих мистецьких форм, їхню взаємозалежність (коли одна може стати 

початком для іншої й навпаки), поняття "тимчасовості" та "швидкоплинності", що є 

характерними ознаками сучасного мистецтва. Перформанс та інсталяція — дві 

самостійні виразні форми мистецтва, які первинно не потребують одне одного для 

проявлення, але дуже часто знаходяться у взаємодії, на межі одне одного, таким 

чином перформанс стає передосновою чи наслідком інсталяції й навпаки — об’єкти, 

котрі використовуються в інсталяції мають певну історію, що може послужити для 

творення нового живого процесу. Тому ці два явища варто досліджувати в єдності, 

не ставлячи чітких рамок між ними. 

Дослідження нових естетичних цінностей і шляхів реалізації творчих задумів у 

ХХ столітті, що виявлено на прикладі європейського (М. Дюшам, Д. Бойс, Ґ. Юккер, 

І. Кляйн та ін.) та американського (М, Абрамович, Дж. Кошут, М. Кунінгем та ін.) 

мистецтва 1960-х — 1990-х рр., безумовно, стали значним підґрунтям для 

формування нових мистецьких пошуків у країнах Центрально-Східної Європи, 

вплинули на український аспект розвитку в рамках мистецтва кінця ХХ століття, що 

розглянуте в наступних підрозділах. 

У підрозділі 2.2 "Репрезентаційні особи, інституції, мистецькі акції 1970-х 

— 1990-х років у художніх практиках у Центрально-Східній Європі" 
досліджено, що творчість 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 рр., 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 відправним 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 
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погляд, індивідуальні питання, 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 рр. 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 рр. — 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-х — 1990-х рр. з’явився 

зовсім новий тип перформансу, який ґрунтувався на співіснуванні електронних 

образів і живої акції. 

У підрозділі 2.3 "Інсталяція і пеpфоpманс кінця 1970-х — 1990-х років в 

Україні: перші спроби та експерименти" досліджено події, що спричинили 

неабиякий вплив на розвиток сучасних мистецьких течій в українському мистецтві 

та виокремлення окремих 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-х — 1980-х рр. 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. 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, фінансовим центром. Варто 

зазначити, що українське мистецтво другої половини ХХ століття, незважаючи на 

відсутність тяглості мистецької історії й тяжкий період соціалізму (ізоляційну 

ситуацію, брак інформації, строгу цензуру), зуміло знайти ходи і не розпорошитись 

у радянській системі. Заборони різного характеру спричинили хвилю активізації 

їхньої діяльності в кінці 1980-х рр., що посприяло появі інсталяцій і перформансів, 

що змінили розуміння простору й підходу до нього.  

Мистецькі події кінця ХХ ст. стали підґрунтям для формування нового 

покоління мистців, що працюють в Україні та за кордоном, і хоч досі не вся 

інформація достукується до широкого загалу, вона, таки, поширюється, а це впливає 

на розвиток ініціатив серед молодих мистців, котрі творять актуальне мистецтво 

сьогодення. Отже, демократизація в Україні у ХХІ ст. сприяє формуванню плеяди 

українських мистців, що здатні конкурувати з іноземними представниками сучасних 

мистецьких напрямків і творять історію українського мистецтва. Період на зламі 

епох наповнився численними мистецькими подіями міжнародного рівня, 
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впровадженням нових технологій у мистецькі експерименти, що провокує численні 

пошуки. Але врешті залишається тільки те, що вартісне, і час визначить цінності тих 

надбань і досвідів, які формуються нині. 

У розділі 3 "Інсталяція і перформанс у творчості українських і польських 

мистців у період 1990-х — 2010-х років" проаналізовано систему співпраці та 

взаємодії української й польської сторони у сфері сучасного мистецтва, що виявлено 

на прикладі діяльності низки організацій, персоналій, їх проектів, які сприяють 

розвитку спільних ініціатив двох середовищ. Як наслідок, виокремилася теоретична 

база для вивчення цих явищ в Україні, досліджено їх тематику та закономірності у 

виборі засобів мистцями, що формує новий підхід до вивчення сучасного 

українського мистецтва. Одним з аспектів особистого внеску автора є теоретичне 

опрацювання емпіричної бази, набутої внаслідок індивідуальної практичної роботи, 

що проводилася завдяки безпосередній участі у виставках і міжнародних фестивалях 

перформансу. 

У підрозділі 3.1 "Основні напрямки співпраці українських і польських 

мистців" виокремилися наступні напрямки розвитку 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 рр., 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 в Європі (Франція, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та ін.) та 

Азії (Японія, Таїланд, Індія). 

У підрозділі 3.2 "Художні інспірації, алюзії в перформансах й інсталяціях 

українських мистців" досліджено тематику та художні засоби, присутні у 

перформансах та інсталяціях українських мистців. 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. Художні інспірації митців 

проявляються у використанні відео, звуку, танцю, літератури, об’єктів щоденного 
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вжитку, науки, що утворюють нові форми сучасного мистецтва, які є нетривалими, 

але промовистими. В Україні від кінця 1990-х рр. наступило порозуміння нового 

покоління перформерів зі 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 займає Львів, 

де перформанс-арт має власну позицію й нішу. 

Підрозділ 3.3 "Індивідуальний досвід митця як приклад творчої співпраці 

та художніх інтеграційних процесів" присвячений розгляду індивідуального 

сприйняття автора, його вражень, очікувань і переживань, що часто бувають поза 

увагою, — це досвід, присутність, глядач, експеримент, уява, відповідальність, час, 

ситуація зміни, місце, універсальність, співпраця, ситуація буденності, тіло, процес. 

Цей перелік можна збільшувати, але він однозначно включає в себе ті поняття, які 

формують митця в залежності від взаємодії з різними середовищами, з іншими 

митцями. Можливість співпраці українських і польських митців стимулює процеси 

аналізу їх 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 в 

нових, або ж відмінних від звичних, ситуаціях. 

 

 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 рр. 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 рр. 

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 рр до сьогодні в 
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країнах, де панували тоталітарні режими та відбувалися активні пошуки у сферах 

маловідомого нового мистецтва. 

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 

рр. Серед художників значний вплив на розвиток мистецтва 1970-х рр. 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 рр., 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 українським художникам через сусідство, подібність 

колишніх політичних ситуацій та умов суспільного життя.  

У результаті активності українських мистців від кінця 1980-х — 2010-х рр. 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, 
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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 рр. 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 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, підкреслюють абсолютну взаємодію із ситуацією, оточенням, 
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місцем. Універсальна мова мистця проявляється в авторському просторовому знаку, 

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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АНОТАЦІЯ 

 

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

ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та 

взаємовпливи. — На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Львівська національна 

академія мистецтв. Львів, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню інсталяції та перформансу в мистецтві 

кінця ХХ — початку ХХІ століття та аналізу творчої співпраці українського та 

польського мистецького середовища. Визначено наукові та методологічні підходи 

до вивчення зазначеної проблеми, систематизовано значний масив літератури та 

візуальних джерел. Досліджено процес адаптації постмодернізму в сучасне 

українське мистецьке середовище. Проаналізовано діяльність мистецьких 

організацій і творчість окремих художників, переважно львівського середовища, що 

дозволило відстежити історію появи перших спроб співпраці українських мистців із 

західними сусідами, їхні ідейні натхнення та пошуки нових способів вираження, 

втілення проектів. Систематизовано тематику та засоби, що створили підґрунтя для 

класифікації явищ, які відбуваються в сучасному мистецтві, зокрема України та 

Польщі в процесі їхньої співпраці. Результатом цих взаємовпливів стали масштабні 

мистецькі обміни, які введено в науковий обіг. Через безпосередню участь автора у 

фестивалях, виставках, акціях досліджено на практичному рівні описані події. 

Ключові слова: інсталяція, концептуалізм, мистецтво країн Центрально-

Східної Європи, перформанс, постмодернізм, сучасне українське мистецтво, 

українсько-польська співпраця. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Шумская Я. И. Инсталляция и перформанс в искусстве конца ХХ — 

начала XXI века: украинско-польское сотрудничество, творческие 

эксперименты и взаимовлияния. — На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 — изобразительное искусство. — Львовская национальная 

академия искусств. Львов, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию инсталляции и перформанса в искусстве 

конца ХХ — начала XXI века и анализу творческого сотрудничества украинской и 

польской художественной среды. Определены научные и методологические 

подходы к изучению данной проблемы, систематизирован значительный массив 

литературы и визуальных источников. Исследован процесс адаптации 

постмодернизма в современную украинскую художественную среду. 

Проанализирована деятельность художественных организаций и творчество 

отдельных художников, преимущественно львовской среды, что позволило 

отследить историю появления первых попыток сотрудничества украинских 

художников с западными соседями, их идейные вдохновения и поиски новых 

способов выражения, воплощения проектов. Систематизированы тематика и 

средства, которые создали основу для классификации явлений, происходящих в 

современном искусстве, в частности Украины и Польши в процессе их 

сотрудничества. Результатом этих взаимовлияний стали масштабные 

художественные обмены, анализ которых введен в научный оборот. Через 

непосредственное участие автора в фестивалях, выставках, акциях описанные 

события исследованы на практическом уровне. 

Ключевые слова: инсталляция, концептуализм, искусство стран Центрально-

Восточной Европы, перформанс, постмодернизм, современное украинское 

искусство, украинско-польское сотрудничество. 

 

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. 

The thesis examines the installation and performance art at the end of the XXth — 

beginning of the XXIth centuries and it analysis the creative cooperation of Ukrainian and 

Polish art community. 

The philosophy of postmodernism, which originated in the West in the second half of 

the XXth 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 artists activity. In Ukraine, the adaptation of 
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postmodernism in the artistic environment started much later and it clearly reflected in the 

activities of Ukrainian artists in the early 1990s.  

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. 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 etc.), there took place a lot of actions, performances, art exhibitions that reflect 

the state of contemporary art of our country.  

The research of the arts organizations activities and certain artists works, mostly of 

the Lviv environment, made possible to trace the history of the emergence of the first 

attempts of the collaboration with their western neighbours. The Ukrainian artists' 

ideological inspiration and search for new ways of expression caused the emergence and 

implementation of the new type projects. In conversations with artists the nature of the 

perception of contemporary art by the artists and the society revealed: the features and 

shortcomigs expressed in the isolated artistic environment, in the lack of information and 

basic materials. But these imperfections have caused their own course of development of 

artistic trends, originality of artistic proposals. 

Cooperation between Ukrainian and Polish artists over the past twenty years, 

manifested in numerous projects and initiatives organized by the cultural and artistic 

centers and certain authors working in contemporary art : these are festivals of 

contemporary art and performance art festival, activity of galleries and their projects, the 

activities of the Polish Institute in Kyiv, exhibitions and workshops with the participation 

of Polish artists in Ukraine and vice versa, student exchange programs, grants and 

residencies. During the work on the thesis the festivals and exhibitions of the period of the 

1990s — 2010s curated by both Ukrainian and Polish artists, were researched. The singled 

out themes and art tools created the basis for the classification of events taking place in 

contemporary art, including Ukraine and Poland in the process of their collaboration. 

Numerous artistic exchanges became as the result of these mutual influences, which 

allowed the author to investigate the described events, the development of installation and 

performance art on a practical level, via direct participation in festivals, exhibitions, and 

artistic actions. 

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

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

cooperation. 

 

 
 


