
Програма дисципліни для “Каталогу вибіркових дисциплін” 

 

Назва дисципліни — “Некласична естетика і світ мистецтва ХХ-поч. 

ХХІ ст..” 

Освітній рівень — «Магістр» 

Кафедра, на якій викладається дана дисципліна – соціально- 

гуманітарних наук 

Терміни вивчення (семестр) — весняний 

         

 

   Короткий зміст дисципліни  (перелік тем) 

 

      Модернізм, постмодернізм, постпостмодернізмє є тим пластом художньої 

культури, який прийнято називати некласичним або неканонічним (хоча, треба 

признати, що високий модернізм вже став класикою ХХст.). Цим, образно кажучи, 

трьом «китам» некласичної естетики, їхній ґенезі, філософським імпульсам їхньої 

появи, розквіту та художньо-естетичним особливостям і формам їхнього прояву 

присвячена запропонована програма. 

 

Тема 1. Естетичні теорії ХХст. про природу художньої творчості та долю 

мистецтва 

 Некласична естетика як філософське обґрунтування сучасного мистецтва. 

Фрідріх Ніцше і проблема радикальної «переоцінки всіх цінностей». Криза 

позитивістської парадигми в естетиці. Психоаналітичні концепції мистецтва (З. 

Фрейд, К.Г.Юнг ). Анрі Бергсон про роль міфопоетичної творчості в нейтралізації 

надмірної рефлексії. Пріорітет духу над матерією, минущих уявлень над 

просторовими та інтуїції над ratio. Естетичні проблеми екзистенціалізму. 

Ж.П.Сартр: мистецтво як розкріпачення уяви, тієї сили що пробуджує в людині 

творчий потенціал. Теорія «ангажованості» мистецтва. Морфологія мистецтва і 

теорія «проклятого» поета. А. Камю: творчість в умовах «розрідженого повітря 

абсурду». Мистецтво як втілення вічного бунту. К.Ясперс: мистецтво як 

екзистенціальна комунікація. Проблема генезису, сутності мистецтва в онтології 

М.Гайдеггера. А. Мальро: мистецтво як пошук «нашої основи бути». Проблема 

«антимузею». Апологетика авангардного мистецтва Т. Адорно. М. Дюфренн 

(«Феноменологія естетичного досвіду», «Криза мистецтва»), -   естетичний досвід як 

вища форма людської діяльності. Мистецтво- вільне творення нового світу. Воно- 

інструмент перетворення суспільного життя. Революція в мистецтві (революція 

смаків) – імпульс, детонатор революції політичної, перетворення її в гру, свято. 

Утопія нового «народного мистецтва».  
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Тема 2. Шляхи мистецтва в культурі ХХ-поч. ХХі ст. 

Вплив « картини світу» на зміну мислення, світо відношення і, відповідно, 

художньої творчості. Становлення нового типу художнього бачення. Перцептивна 

революція початку ХХ ст. як переворот у свідомості. «Нова чуттєвість» некласичної 

естетики. Модернізм – сейсмограф глибинних суспільних потрясінь. Заперечення 

традицій мистецтва попередніх епох. Зміна критеріїв художності. Художні мови 

напрямів модерного мистецтва (експресіонізм, конструктивізм, абстракциїіонізм, та 

ін.). Психоаналізм і сюрреалізм. Саморефлексія творців мистецтва про шляхи 

розвитку мистецтва. В. Кандинський про духовний вимір мистецтва. К. Малевич – 

безпредметність як смисл мистецтва.  Модифікація  категоріального апарату, 

надання статусу філософсько естетичних категорій поняттям буденного рівня 

свідомості( нудьга, тривога, страх, нудота, тощо), розширення палітри художньої 

образності  (нефігуративність, асиметричність, дисгармонія, дисонанс, абсурд. і т.п.) 

Х. Ортега – І− Гассет – проблема масової та елітарної культури. Фауст та Леверкюн  

як образні коди класичного і некласичного. Леверкюнівська душа модерністської 

трансформації.    

Тема 3 Художній постмодернізм. 

Опозиція модернізму і постмодернізму.  Ідеї М. Фуко, Ж. Дерріда, Ж. Ліотара, 

Ю. Крістевої та ін. як ідейне підґрунтя постмодернізму. Плюралізм, поліцентризм, 

аісторизм, невизначеність, пастіш культурних кодів, ексцентризм - риси нового 

світовідношення. Дифузія високого і низького. Іронічний синтез минулого і 

сучасного, високого і низького, установка на амальгамність естетичних смаків. 

Полівалентність постмодерністської естетики: «дисгармонійна гармонія», 

«асиметрична симетрія», «інтертекстуальний контекст», «поетичний дуалізм» і т.п. 

Трансгресія як чинник творчост. Руйнування меж між культурою і  життям: 

«хеппенінг», «перформанс» як втілення ідеальних уявлень децентрованого, не- 

ієрархічного життя. Периферійне становище людини – свідчення переходу від 

антропологічного гуманізму до універсального гуманізму. Текс як універсам буття. 

Естетика симулятру. Постмодерністська гра з Хаосом. Іронічна іпостась комічного. 

Екстравертивність особистості постмодернізму. Ю.Крістева - феноменологія гидоти, 

жахливого. Творчість як звільнення від гидкого, жахливого. Огида- катарсис- 

творчий екстаз – структура творчого процесу. Мистецтво – засіб лікування фобій. 

Неканонічність постмодернізму. Постмодерністський горизонт культури.   

 

Тема 4. Естетика постпостмодернізму 

Технообрази, віртуальна реальність, транссентименталізм – художньо-

естетичні феномени еволюції постмодернізму кінця ХХ-поч.ХХІ ст. Всесвітня 

павутина інтернету – підґрунтя  розширення (як  лабіринт різома) художньої 

практики постмодернізму. «Транс» − і «прото» −  риси нового (мирного на відміну 

від героїчного) періоду розвитку епохи постмодернізму, своєрідного хаосмосу як 

порядку, логосу, що живе всередині хаосу (Ж. Дельоз). Технообрази − артефакти «з 

інструкцією». Інтертеактивність − умова поєднаності з технообразом. Віртуальна 

реальність в мистецтві – створене комп’ютерними засобами штучне середовище  в 

яке можна проникнути міняючи його зсередини і маючи при цьому реальні відчуття. 

Ця  аудіовізуальна  реальность спроможна  контактувати як з реальними  так і 

несправжніми  штучно створеними персонажами. Це ілюзорно чуттєва 
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квазіреальність, віртуальні артефакти − комп’ютерні двійники. Віртуальний 

артефакт – автономізований симулякр. Гіперреальність віртуального світу. 

Транссентименталізм як художньо естетичне явище являє собою синтез ліризму, 

цитатності («вторинна первинність»), реконструкції і конструювання, поєднання 

інтересу до минулого (деілогізованого) з відкритістю до майбутнього. Цей варіант 

постмодернізму виявляє прагнення щирості автентичності, нового гуманізму. В 

решті нової утопії.  
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