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АНОТАЦІЯ  

 

Ткачук І. Л. Живопис українських мистецьких угруповань «Паризька 

комуна» та «Живописний заповідник» кінця 1980-х — середини 1990-х років: 

інтегративні моделі сприйняття. — 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, 2021. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних літературних джерел (291позиції), додатків. Основний зміст роботи 

(текст) викладено на 183 сторінках. 

Сучасна система осмислення мистецької практики та трансформація 

естетичного досвіду свідчать про наявність різних стратегічних підходів до 

взаємодії з живописом: його сприйняття, тлумачення, а також розкривають нові 

вектори репрезентації твору. Живопис, який передбачає художнє втілення 

різноманіття ідей, образів і сюжетів, а також індивідуальне сприйняття, 

трактування, — закономірно породив численні методи вивчення й осмислення. 

Аналіз сприйняття живопису вимагає від дослідника комплексного 

міждисциплінарного підходу, оскільки і творчість художника, і сам твір, і реакція 

реципієнта часто не обмежуються рамками наявних методик аналізу. Сферою 

поєднання мистецтвознавства, психології та філософії мистецтва, нейроестетики є 

поле естетичної реакції глядача, включене в систему «митець – живопис – 

реципієнт». Естетичний досвід тут слід трактувати як багатокомпонентну 

психофізіологічну, поведінкову особистісну реакцію людини на візуальні стимули 

живопису, який володіє специфічними естетичними властивостями. 

Проаналізована джерельна база та стан наукової розробки теми засвідчили, 

що в українському мистецтвознавстві проблема сприйняття живопису досі не 

була предметом спеціального комплексного дослідження. Серед наукових праць 

із зазначеного питання виявлено лише такі, що стосуються вузької специфіки 
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конкретних дисциплін у вивченні сприйняття живопису, тому не надають 

комплексної інформації про цей феномен. Теоретичне осмислення й узагальнення 

наукових розробок стало підтвердженням того, що дослідники поділяють 

естетичний досвід на емоційний і когнітивний або приймають до уваги лише 

композиційні особливості живопису. Спеціальні комп‘ютерні програми 

аналізують і враховують суто формальні характеристики або рейтингові 

параметри живопису. Відповідно, наявні відомі алгоритми чи моделі сприйняття 

системно не враховують увесь комплекс складових живопису, параметрів та 

контексту взаємодії з ним. 

Проблема структури та функціонування практики мистецтва не може бути 

розглянута поза її історичністю. Живопис функціонує у великому 

соціокультурному контексті, і його позиції визначаються практикою художніх 

теорій, наративів стосовно до самого мистецтва. Саме це розширює концепцію 

живопису при зіткненні з новими формами художньої мови. Попри застосування 

універсальних підходів до сприйняття живопису в межах перцептивно-естетичних 

досліджень (перцептивного, когнітивного, інформаційного), у дисертації 

виокремлено певні мистецькі типології та стилістично-хронологічні етапи, у 

межах яких застосування методологій відносно трансляції і сприйняття 

естетичного повідомлення дає виразно окреслені результати.  

Оскільки феномен перебуває на перетині теорії, психології та філософії  

мистецтва, нейроестетики, то й при аналізі застосовуються та синтезуються різні 

методологічні підходи. У дисертаційній праці такими методами є, зокрема, 

порівняльно-історичний і типологічний, завдяки яким розкриваються 

хронологічні процеси трансформації, що відбувались у межах системи «митець – 

живопис – реципієнт» і здійснюється типологізація естетичних реакцій. 

Системний підхід, методи теорії інформації та моделювання поєднувались при 

укладанні інформаційної системи сприйняття живопису й інтегративних моделей. 

Простежити алгоритм сприйняття живопису в контексті певної культури та згідно 

з панівною науковою парадигмою дали змогу культурно-антропологічний і 

діахронний методи. Серед мистецтвознавчих методів, що застосовувались при 
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дослідженні живопису — формальний та стилістичний аналіз, а семіотичний і 

герменевтичний методи дали змогу відчитати «знакову мову» та інтерпретувати 

художні образи аналізованих творів.  

Дослідження, метою якого є формування інтегративних моделей сприйняття 

живопису й укладання інформаційної системи для ідентифікації конкретної 

моделі, складається із представлених розділів дисертації як окремих тематичних 

блоків. Структура дисертаційної праці цілеспрямовано розширює межі 

мистецтвознавчих підходів щодо живопису, залучаючи до предметно-об‘єктного 

поля вивчення міждисциплінарні методології, відображає синтез наукової думки 

різних дисциплін зі з‘ясуванням типології естетичних реакцій та факторів впливу 

у структурі візуальності на прикладі українського живопису кінця 1980-х — 

середини 1990-х років мистецьких угруповань «Паризька комуна» та 

«Живописний заповідник». 

Фокусування на феномені сприйняття живопису в контексті різних епох 

засвідчує, що цей процес щоразу різниться згідно зі специфічними уявленнями 

щодо розуміння організації, композиції, внутрішньої структури живопису та типу 

художньої репрезентації. В історії окреслюються періоди, коли при візуальному 

сприйнятті живопису помітними стають зміни й увиразнюються закономірності у 

специфіці взаємодії складових системи «митець — живопис — реципієнт». 

Відповідно, аналітика таких змін втілилась у формуванні моделей сприйняття 

живопису: примордіальній, класичній, некласичній і постнекласичній.  

Принцип побудований відповідно до загальної періодизації наукового знання 

— із врахуванням для кожного історичного періоду унікальної парадигми 

світосприйняття та науково-технічного апарату. Сфери мистецтва та науки 

постійно  взаємокорелюють, оскільки кожна у свій спосіб вибудовує модель 

розуміння та відношення до дійсності. Стосовно сприйняття живопису, 

пропоновані моделі конструюються на основі чотирьох варіантів взаємодії 

складових у системі «митець – живопис – реципієнт». 

Витоки примордіальної моделі сприйняття сягають Стародавнього світу, 

коли живопис був об‘єктом теургічної практики. Під час сприйняття увага 
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реципієнта спрямовується всередину себе, редукуючи попередній, уже набутий 

досвід візуальності. Живопис постає об‘єктом інтроспекції — поглибленого 

пізнання власної активності: думок, образів, почуттів, переживань, актів 

мислення. Результатом може стати зміна модусу сприйняття й факт переживання 

індивідуального досвіду, не пов‘язаного безпосередньо із зображенням. 

Для класичної моделі властивою є ідея мистецької трансляції авторського 

задуму адресату-реципієнту. Ключова роль належить автору. Тому методи 

взаємодії спрямовані на декодування й адекватність прочитання реципієнтом 

початкового авторського задуму. 

Щодо некласичної моделі, то основна увага тут приділяється структурі твору, 

характеру її впливу на сприймача. Смисл задається не автором і не реципієнтом, а 

винятково структурою самого художнього повідомлення. Центральним є 

живопис: його матеріал, формальні, конструктивні особливості та художня мова, 

які й визначають основні модуси реакції реципієнта — як раціональної, так і 

емоційної. 

Для постнекласичної моделі сприйняття живопису характерним є те, що 

реципієнт виокремлює або вкладає той символічний зміст, який актуальний для 

нього в конкретний момент сприйняття. Об‘єктом виступає сам реципієнт із 

пропонованою ним інтерпретацією сприйманого. Постнекласична парадигма 

переносить увагу зі сфери естетичного об‘єкта та творчості у площину суб‘єкта, 

що сприймає цей живопис.  

Аналіз і синтез результатів суміжних дисциплін, особисте теоретичне та 

практичне дослідження дали змогу сформувати інформаційну систему сприйняття 

живопису. У ній візуалізовано перебіг художньої інформації із врахуванням 

особливостей самого твору, можливих рефлексій реципієнта та контексту 

сприйняття. Відповідно до пропонованої системи, досвід візуальності включає 5 

етапів: означування, вилучення смислу, імпліцитну й експліцитну інтеграцію 

пам‘яті, когнітивне освоєння, а також результат цього досвіду. Розроблена 

інформаційна система сприйняття живопису — спроба максимально врахувати 

весь комплекс складових, параметрів та контексту взаємодії з твором. Згідно з 
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цим аналізом пропонується модель обробки художньої інформації, яка передбачає 

як аналітичне, так і чуттєве проживання візуального, а також особливості 

формування художнього досвіду. Відповідно, зазначена система репрезентує 

активацію різних специфічних процесів у реципієнта: і латентних, і усвідомлених. 

Вони охоплюють реакцію на візуальний подразник, чуттєвість, емоційність, 

інтроспекцію, інтелектуальний аналіз та інші. У результаті укладається 

індивідуальний набір параметрів унаслідок їхнього проходження або блокування 

по інформаційних каналах системи сприйняття. Згідно з таким набором, на виході 

система ідентифікує одну з чотирьох інтегративних моделей взаємодії «митець — 

живопис — реципієнт». 

Параметри живопису, що обробляються на різних рівнях сприйняття, 

генерують специфічний художній досвід, який водночас формується у призмі 

культурного контексту, що також може надавати нового смислу твору. 

Застосування методів теорії інформації при укладі інформаційної системи 

сприйняття живопису зумовлене тим, що передача художніх повідомлень 

здійснюється засобом різних систем знаків і мов. Знак — носій художньої 

інформації, а мова — її код. Художня інформація виникає у процесі взаємодії та 

становить певну міру відповідності результатів сприйняття до поставленого 

запиту митцем-передавачем коду чи особливостей самого живопису. 

Оптимальною базою для емпіричного дослідження обрано живопис київської 

«Нової хвилі», оскільки саме вона утворила дві виразні парадигмальні стратегії, 

котрі продовжують формувати українську візуальність. Для стратегії 

«висловлювання» важливе сформульоване послання, яке реципієнт зчитає та 

інтерпретує. Це сфера наративного живопису, і медіум тут відіграє другорядну 

роль. Цю нішу зайняло угруповання «Паризька комуна», а домінантними 

ознаками творчості  визначено фігуративність, цитати зі світового мистецтва,  

експресивність, метафоричність, «кінематографічність», де текст виступає 

важливою складовою образотворчості. 

Другу стратегію — «досвіду», представляє абстракція угруповання 

«Живописний заповідник». У цьому разі живопис є інструментом трансформації 
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чуттєвого сприйняття. Його цінність визначається досвідом реципієнта, ситуацію 

для якого створює живопис. Матеріальність візуального образу та речевість 

самого живопису в абстракції тотожні. Важливим є лише те, що формує об‘єкт: 

відбувається точний збіг між зображенням і зображеним. 

 Діапазон живописної форми уможливив відстеження на контрасті чіткої 

зміни моделей сприйняття українського живопису та на його прикладі апробацію 

інформаційної системи й інтегративних моделей сприйняття. Емпіричне 

дослідження засвідчило, що зміна моделі сприйняття реципієнта відбувається з 

урахуванням характерних особливостей живопису. 

Вперше в одній праці об‘єднані спільним контекстом результати розробок, 

які стосуються феномена сприйняття живопису з позицій суміжних дисциплін та 

проведений синтез їхньої наукової думки. Висвітлено типологію естетичних 

реакцій реципієнта на візуальні стимули живопису. Результати дослідження 

розширюють межі мистецтвознавчих підходів до живопису, залучаючи до 

предметно-об‘єктного поля їхнього вивчення методології філософії, історії та 

психології мистецтва, нейроестетики, когнітивістики, культурології. Сформована 

загальна інформаційна система сприйняття живопису засвідчує наявність у ній 

художньої інформації, самоорганізації та самоуправління за принципом 

зворотного зв‘язку як основних чинників організації нелінійної системи. 

Результати дослідження окреслюють діапазон потенційного практичного 

застосування: вони можуть стати методичною основою при оцінюванні живопису 

як у межах мистецького освітнього закладу, так і поза ним. Розробки будуть 

актуальними для митців у процесі їхньої творчості з побудовою подальшої 

стратегії, а також реципієнтів при взаємодії з живописом. Матеріали дослідження 

можуть бути застосовані при укладанні підручників, посібників, методичних 

рекомендацій, розробці та викладанні лекційних курсів, семінарських занять, 

спецкурсів для студентів різних гуманітарних спеціальностей. Крім того, 

результати праці можуть скласти основу ряду інтерактивних дослідницьких 

проектів. 



8 
 

Практичне значення дисертаційної праці визначають сформовані 

інтегративні моделі сприйняття живопису, базу котрим склав комплекс 

теоретичних розробок у поєднанні з практичним дослідом. Матеріали роботи, які 

є частиною масштабного міждисциплінарного наукового аналізу з 

мистецтвознавства, та подальші емпіричні дослідження візуальності 

уможливлюють відстеження та фіксацію змін, які неминуче відбуватимуться при 

взаємодії з живописом у майбутньому, а інтегративні моделі сприйняття 

слугуватимуть інструментом моніторингу. Результати розробок необхідно 

розцінювати як гнучку інтегративну матрицю сприйняття, що надається для 

подальших змін та модифікацій.   

Ключові слова: живопис, реципієнт, візуальність, естетичний досвід, моделі 

сприйняття живопису, абстракція, фігуративний живопис, художні практики, 

інформаційна система сприйняття живопису, стратегія «висловлювання», 

стратегія «досвіду», «Паризька комуна», «Живописний заповідник». 

 

ABSTRACT 

Tkachuk I. L. Painting of Ukrainian art groups «Paris Commune» and 

«Picturesque Sanctuary» of the late 1980s — mid-1990s: integrative perception 

models. — Manuscript. 

Thesis for a scientific degree of the Candidate (Ph.D.) in Art Studies 

(specialization code: 17.00.05 – Fine Arts) – Lviv National Academy of Arts, Lviv, 

2021. 

The research work consists of an introduction, four chapters, conclusions, a list of 

used literary sources (291 items), annexes, illustrations (193 items). The main content of 

the work (text) is set out in 183 pages.  

The modern system of art practice comprehension and the aesthetic experience 

transformation indicate the existence of various strategic approaches to the interaction 

with painting: its perception, interpretation, but also reveal new vectors of work 

representation. Painting, which entails the artistic embodiment of a diversity of ideas, 

images and plots, as well as individual perception, interpretation — naturally gave rise 



9 
 

to numerous methods of study and comprehension. The painting perception analysis 

requires an integrated interdisciplinary approach from the researcher, since the artist‘s 

creativity, the artwork itself and the recipient‘s reaction are often not limited to the 

scope of the prevailing analysis methods.  The field of the viewer‘s aesthetic reaction, 

included in the system «artist – painting – recipient», is the area of combination of art 

history, psychology, philosophy of art and neuroaesthetics. Aesthetic experience should 

be interpreted as a multicomponent psychophysiological, behavioral personal reaction 

to the visual stimuli of the painting, which possesses specific aesthetic features. 

The analyzed source base and the state of the topic‘s scientific development 

attested that in Ukrainian art history the painting perception problem has not been the 

subject of a special holistic study yet. Among the scientific works on this issue there 

were discovered only ones, which relate to the narrow specificity of particular 

disciplines in the study of painting perception, so they do not provide the complex 

information about this phenomenon. Theoretical comprehension and scientific 

development generalization have shown that researchers categorize the aesthetic 

experience as emotional and cognitive or take into account only the compositional 

features of painting. Special computer programs analyze and consider purely formal 

characteristics or rating parameters of painting. Accordingly, the present known 

algorithms or perception models do not systematically take into consideration the whole 

set of painting components, parameters and context of interaction with it. 

The problem of the structure and art practice functioning cannot be considered 

beyond its historicity. Painting functionates in a large sociocultural context, and its 

positions are determined by the practice of art theories, narratives in relation to art itself. 

This expands the concept of painting in a collision with new forms of art language. 

Despite the application of universal approaches to the painting perception within a 

scope of perceptual-aesthetic research (perceptual, cognitive, informational), certain art 

typologies and stylistic-chronological stages are dissociated in the dissertation, within 

the bounds of which the application of methodologies in regard to the aesthetic message 

translation and perception gives clearly defined results. 
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Once the phenomenon is lying at the intersection of art theory, psychology and 

philosophy of art, neuroaesthetics, various methodological approaches are applied and 

synthesized in the analysis. In the dissertation such methods are, in particular, 

comparative-historical and typological, due to which the chronological processes of 

transformation, that took place within the system «artist – painting – recipient», are 

revealed and the typology of aesthetic reactions is undertaken. Cultural-anthropological 

and diachronic methods made it possible to trace the algorithm of painting perception in 

the context of a certain culture and in accordance with the prevailing scientific 

paradigm.  Among the art critical methods formal and stylistic analysis were used in the 

study of painting, semiotic and hermeneutic methods rendered possible reading the 

«sign language» and interpreting the artistic images of the analyzed works. The 

systematic approach, methods of information theory and modeling were combined in 

the formation of Integrative models and Information system of painting perception. 

The research, purpose of which is to form Integrative painting perception models 

and to establish an Information system for the particular model identification, consists 

of the presented sections of the dissertation as separate thematic blocks. The dissertation 

structure intentionally expands the boundaries of art critical approaches to painting, 

involving interdisciplinary methodologies, reflects the synthesis of scientific thought, 

which covers various disciplines, with the elucidation of the aesthetic reactions 

typology and influential factors in the structure of visuality on the example of Ukrainian 

painting of the late 1980s — mid-1990s of art groups «Paris Commune» and 

«Picturesque Sanctuary». 

Focusing on the painting perception phenomenon in the context of different epochs 

shows that this process differs each time in accordance with specific ideas about the 

understanding of the organization, composition, internal structure of the painting and 

the type of art representation. Periods are delineated in history when changes become 

noticeable and patterns become explicit at the point of the visual painting perception in 

the specifics of the component interaction of the system «artist – painting – recipient». 

Accordingly, the analytics of such changes was incarnated in the formation of Painting 

perception models: Primordial, Classical, Non-classical and Post-classical. 
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The principle is constructed in accordance with the general periodization of the 

scientific knowledge — with account of the unique worldview paradigm, scientific and 

technical apparatus for each historical period. The spheres of art and science are 

constantly correlated, since each one in its own way builds a model of understanding 

and relevance to the reality. With regard to the painting perception, the proposed models 

are constructed on the basis of four variants of component interaction in the system 

«artist – painting – recipient». 

The origins of the Primordial perception model go back to the Ancient World, 

when painting was the object of the theurgical practice. At the time of perception the 

recipient‘s attention is directed inward, reducing the previous, already acquired 

experience of visuality. Painting comes to be the object of introspection — an in-depth 

cognition of one‘s own activity: thoughts, images, feelings, worries, acts of thinking. 

The result can be a change of the perception modus and the fact of an individual 

experience not directly related to the image. 

The Classical model is characterized by the idea of art translation of the author‘s 

idea to the recipient. The key role belongs to the author. Therefore, the interaction 

methods are aimed at the decoding and adequacy of the recipient‘s «reading» of the 

original author‘s idea. 

Regarding the Non-classical model, the main attention here is paid to the structure 

of the work, the nature of its impact on the perceiver. The sense is given neither by the 

author nor by the recipient, but exceptionally by the structure of the art message itself. 

Painting is pivotal: its material, formal and constructive particularities, art language, 

which determine the main modes of the recipient‘s reaction — both rational and 

emotional. 

The Post-nonclassical painting perception model is characterized by the fact that 

recipient singles out or puts the symbolic meaning that is relevant to him at a particular 

moment of perception. The object is the recipient himself with his proposed 

interpretation of the perceived. The post-nonclassical paradigm shifts attention from the 

aesthetic object‘s area and creativity to the plane of the subject who perceives the 

painting. 
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Analysis and synthesis of the related discipline results, personal theoretical and 

practical research allowed to form an Information system of painting perception. The 

flow of art information is visualized in it with account of the work particularities itself, 

possible recipient‘s reflections and the context of perception. According to the proposed 

system, the experience of visuality includes 5 stages: definition, sense extraction, 

implicit and explicit memory integration, cognitive mastering, as well as the result of 

this experience. The developed Information system of painting perception is an attempt 

to take into consideration the whole set of components, parameters and context of 

interaction with the work. In accordance with this analysis, a model of art information 

processing is proposed, which entails both analytical and sensory experiencing the 

visual, along with the specificities of the art experience formation. Accordingly, the 

aforementioned system represents the activation of the recipient‘s various specific 

processes — latent and conscious. They include reaction to a visual stimulus, sensuality, 

emotionality, introspection, intellectual analysis and others. As a result, an individual 

set of parameters is emerged due to their passage or blocking through the information 

channels of the Painting perception system. According to this set, the system identifies 

one of the four Integrative interaction models «artist – painting – recipient» at the 

output. 

The painting parameters, which are processed at the different perception levels, 

generate the specific art experience, which is also formed in the prism of the cultural 

context. This fact can either provide a new sense to the work. The application of the 

information theory methods in forming the Painting perception system is conditioned by 

the fact that the art message transmission is implemented by means of different systems 

of signs and languages. A sign is an art information carrier, and language is its code. Art 

information emerges in the interaction process and constitutes a certain degree of 

conformity of the perception results to the request made by the artist-transmitter of the 

code or features of the painting itself. 

Painting of the Kyiv «New Wave» was chosen in the quality of the optimal basis 

for the empirical study, given that it formed two clear paradigmatic strategies, which 

continue shaping the Ukrainian visuality. A formulated message that recipient reads and 
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interprets is important for the strategy of «expression». It is an area of the narrative 

painting, and the medium plays a secondary role here. This niche was occupied by the 

art group «Paris Commune», and figurativeness, quotes from the world art, 

expressiveness, metaphoricity, «cinematography» were defined as the dominant features 

of creativity, where the text is an important component of art. 

The second — «experience strategy» is presented as the abstraction of the group 

«Picturesque Sanctuary». In this case, painting serves as a tool of the sensory perception 

transformation. Its value is defined in accordance with the recipient‘s experience, the 

situation for which creates the painting. The visual image materiality and the 

substantiveness of the painting itself in abstraction are identical. The only thing 

mattering is what forms the object: there is an exact match between the depiction and 

the depicted. 

The painting form spectrum made it possible to trace a clear change in the 

perception models of the Ukrainian painting by contrast, as well as to pilot the 

Information system and Integrative perception models on its example. The empirical 

research has shown that the change in the recipient‘s perception model occurs with 

account of the painting specificities. 

The results of the development, related to the painting perception phenomenon 

from the perspective of related disciplines, are united in a common context, and the 

scientific thought synthesis is carried out for the first time in one work. The typology of 

the recipient‘s aesthetic reactions to the visual painting stimuli is highlighted. The 

results of the research expand the boundaries of art critical approaches to painting, 

involving in the substantive and object field of study the methodologies of philosophy, 

history and psychology of art, neuroaesthetics, cognitivistics, culturology. The formed 

Information system of painting perception testifies to the presence of art information in 

it, as well as self-organization and self-management on the feedback principle as the 

main factors of the nonlinear system organization. 

Results of the study delineate the potential practical application diapason: they can 

become a methodological basis in painting evaluation both within the framework of the 

Art educational institution and outside it. Developments will be relevant to artists in the 
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act of their work related to the further art strategy construction, as well as to the 

recipients at the point of the interaction with the painting. Research material can be used 

with the compilation of textbooks, manuals, methodological recommendations, but also 

with the development and teaching the lecture courses, seminars, special courses for 

students of various humanities. And furthermore, thesis results can constitute the basis 

of numerous interactive research projects. 

The practical significance of the dissertation is defined by the formed Integrative 

painting perception models, for which a complex of the theoretical development in 

conjunction with the practical experience was fundamental. The material of the work, 

which is the part of an extensive interdisciplinary scientific art critical analysis, and 

further empirical visuality studies render possible to trace and capture changes that will 

inevitably occur at the point of interaction with the painting in the future, and 

Integrative perception models will serve as a monitoring tool. The results of the 

development should be considered as the flexible Integrative perception matrix, which 

is available for further changes and modifications. 

Key words: painting, recipient, visuality, aesthetic experience, Painting perception 

models, abstraction, figurative painting, art practices, Information system of painting 

perception, strategy of «expression», strategy of «experience», «Paris Commune», 

«Picturesque Sanctuary». 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Перманентні зміни, які 

відбуваються в соціокультурній сфері, стосуються як нового розуміння художньої 

культури загалом, так і живопису зокрема. У XX столітті набули змін критерії 

естетичних цінностей, почала формуватись оновлена система осмислення 

мистецької практики, яка оперує вже іншими категоріями щодо традиційного 

розуміння художнього й естетичного. У зв‘язку з цим відбувається формування 

іншого типу мислення, свідомості, а також сприйняття з деконструкцією 

попередніх систем цінностей і естетичних ідеалів. Відповідно до актуальних 

суспільних запитів ряд онтологічних та функціональних проблем сучасного 

мистецтва та живопису зокрема, стає предметом осмислення науковців. 

Різні аспекти живопису, його роль і місце в соціально-культурному просторі 

— у фокусі дослідження суміжних наукових дисциплін: мистецтвознавства, 

естетики, культурології, психології та філософії мистецтва,  соціології. У 

минулому столітті внаслідок розвитку нонкласики відбулась радикальна зміна 

естетичного поля свідомості. Його нова конфігурація і, відповідно, трансформація 

естетичного досвіду свідчать про наявність різних стратегічних підходів до 

взаємодії з живописом, його осмислення, тлумачення, а також розкривають нові 

вектори репрезентації твору — що досі вивчено недостатньо. 

Сприйняття живопису Ғ складний багаторівневий процес приймання й 

перетворення інформації, що формує суб‘єктивний образ об‘єктів, виступає 

комунікативною формою взаємодії між окремими індивідами, суспільствами та 

культурами. Живописний твір не просто зображення. Це передусім складна 

система, яка віддзеркалює культурну ситуацію в суспільстві певної епохи, 

світогляд людей, транслює складний світ людських почуттів і переконань, постає 

засобом рефлексії. Ролі суб‘єкта й об‘єкта в системі «митець — живопис — 

реципієнт» поперемінно набувають нових значень. Вступаючи у взаємодію одна з 

одною, вони формують загальну систему із власними принципами розвитку, 
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формами зв‘язку, інформаційною наповненістю, де функціонують вже як частини 

системного цілого. 

Кожна людина свідомо чи мимоволі стає реципієнтом живопису,  більшою 

або меншою мірою включаючись у процес комунікації з ним. З одного боку твір 

постає «дзеркалом» світоглядних змін у суспільстві, а з іншого — дієвим 

«інструментом» у культурних процесах. Це дає змогу встановити інтегративні 

моделі взаємодії з живописом через призму різних суспільних явищ та 

світосприйняття, які формують відповідну парадигму. 

За відсутності комплексного підходу та міждисциплінарного аналізу, 

вивчення прояву інтегративних особливостей взаємодії живописного твору й 

реципієнта пов‘язане з певними труднощами, переважно методичного характеру. 

Найбільш повно розкрити специфіку цього процесу, визначити його місце в 

культурі дає змогу лише міждисциплінарний підхід дослідження. Основні наукові 

результати суміжних дисциплін: мистецтвознавства, культурології, 

нейроестетики; філософії, історії та психології мистецтва — дають можливість 

вивчити та проаналізувати феномен сприйняття живопису з позиції 

різновекторних підходів, у контексті різних парадигм і комунікативних систем. 

Подальша систематизація та синтез отриманих результатів уможливлюють 

формування інтегративних моделей сприйняття живопису, а також укладення 

комплексної інформаційної системи сприйняття живопису для ідентифікації 

конкретної з них.  

Актуальність роботи зумовлена тим, що попри факт частих переживань 

візуального досвіду в сучасному світі, досі немає комплексної обґрунтованої 

моделі, яка пояснює, чим саме є такий досвід та фактори, котрі його формують. 

Когнітивні проблеми як абстрактного живопису, так і фігуративного з їхніми 

комплексними та багатовимірними стимулами вимагають розширення попередніх 

підходів до візуальності. Тому стратегічним є зіставлення теорій сприйняття 

живопису з реальними художніми практиками. 

Важливо виявити особливості специфічно живописного досвіду 

візуальності, що посідає чільне місце в мистецтві й у такий спосіб виходить за 
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рамки сприйняття винятково як цікавий візуальний подразник. При наявній 

відмові від поняття «прекрасного» як критерію мистецької цінності 

актуалізується потреба в розробці окремих моделей сприйняття живопису та 

їхньому понятійно-категоріальному апараті. Відповідно, такий підхід вимагає 

докладного опрацювання та синтезу інформації. Згідно з цим аналізом убачається 

необхідність у виведенні загальної інформаційної системи, яка би виявляла та 

вказувала на ту чи ту модель сприйняття для кожної конкретної взаємодії «митець 

— живопис — реципієнт» із урахуванням і аналітичної, і чуттєвої складової, а 

також особливостей формування художнього досвіду. 

У фокусі дослідження — київська «Нова хвиля», оскільки саме вона 

утворила дві виразні парадигмальні стратегії, котрі й досі формують українську 

візуальність: наратив «Паризької комуни» й абстракція «Живописного 

заповідника». У період розпаду Радянського Союзу вони здійснили перші спроби 

офіційно дозволених творчих експериментів, які призвели до створення бази 

нових національних художніх платформ. Живописці утвердили інші естетичні 

цінності та окреслили нові творчі стратегії. У період змін суспільної свідомості в 

українському живописі здійснився вибір художніх моделей, які й визначили 

подальші шляхи його становлення. Така ситуація дає підставу простежити на 

контрасті чітку зміну моделей сприйняття українського живопису та на його 

прикладі апробувати інформаційну систему та інтегративні моделі сприйняття 

живопису. 

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

дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень Львівської національної 

академії мистецтв у напрямку «Некласична візуальна культура в українському 

мистецтві ХХ-ХХІ ст.» (ДБ ғ НДС 01-2018). 

Мета дослідження Ғ виявити творчі стратегії українських мистецьких 

угруповань «Паризька комуна» та «Живописний заповідник», на їх основі 

сформувати інтегративні моделі й інформаційну систему сприйняття живопису. 

Для досягнення поставленої мети визначено основні завдання: 
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Ғ проаналізувати історіографію, джерельну базу та стан наукового 

опрацювання досліджуваної проблеми, окреслити методи дослідження;  

Ғ розкрити особливості феномена сприйняття живопису в підходах 

суміжних дисциплін та синтезувати результати досліджень; 

Ғ з‘ясувати творчі стратегії мистецьких угруповань «Паризька комуна» та 

«Живописний заповідник», виявити специфіку кореляції візуального та 

смислового в живописі; 

— визначити моделі сприйняття живопису угруповань «Паризька комуна» 

та «Живописний заповідник» у взаємозв‘язку «митець – живопис – реципієнт»; 

— розробити інтегративні моделі сприйняття живопису з позиції 

синтезованого міждисциплінарного підходу; 

— сформувати інформаційну систему для ідентифікації конкретної моделі 

сприйняття живопису та апробувати на основі творів мистецьких угруповань 

«Паризька комуна» та «Живописний заповідник». 

Об’єкт дослідження Ғ твори живопису представників «Паризької комуни» 

та «Живописного заповідника». 

Предмет дослідження — творчі стратегії українських мистецьких 

угруповань «Паризька комуна» та «Живописний заповідник» кінця 1980-х — 

середини 1990-х років і формування інтегративних моделей сприйняття 

живопису. 

Методи дослідження. У пропонованій дисертаційній роботі застосовано 

міждисциплінарний науковий підхід як базовий, він є сукупністю ряду 

інтегративних методів дослідження, що виникли на межі різних наукових 

дисциплін.  

Засобом порівняльно-історичного й типологічного методів розкрито 

хронологічні процеси трансформації, які відбувались у межах систем взаємодії з 

живописом, здійснено типологізацію естетичних реакцій. Завдяки діахронному 

методу був проведений аналіз та узагальнення сприйняття живопису в 

історичному процесі згідно з панівною парадигмою. Простежити алгоритм 

взаємодії в системі «митець — живопис — реципієнт» у контексті певної 



25 
 

культури дав змогу культурно-антропологічний метод. Це слугувало базою 

створення відповідних інтегративних моделей. Усебічний аналіз феномена 

сприйняття живопису провадився методом дедукції, а індукція уможливила 

логічне впорядкування результатів розробок окремих дисциплін зі з‘ясуванням 

необхідних, закономірних і причинових зв‘язків. 

Серед мистецтвознавчих методів — формальний та стилістичний аналіз, що 

застосовувались при дослідженні живопису. Семіотичний метод дав змогу 

відчитати «знакову мову» аналізованих творів, а герменевтичний — 

інтерпретувати художні образи в живописі «Паризької комуни». Емпірична 

частина дослідження проводилась методом експерименту через евокацію 

естетичної реакції реципієнтів на живопис із подальшим опитуванням. 

У процесі формування інтегративних моделей сприйняття живопису 

використовувався системний підхід та метод моделювання, які водночас із 

синергетичним застосовувались і до створення комплексної інформаційної 

системи сприйняття живопису. Інформаційний підхід у мистецтвознавстві 

уможливив розподіл художньої  інформації на семантичну й естетичну. 

Структурно-функціональний метод було залучено для з‘ясування функціональних 

та інформаційних відношень елементів системи в межах розробок інтегративних 

моделей.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що 

пропонована робота є першим в українському мистецтвознавстві 

міждисциплінарним дослідженням процесу сприйняття творів живопису. 

Фундаментальні наукові розробки цього феномена в Україні досі відсутні, 

водночас як і переклади іноземних напрацювань, здійснених у вузьких рамках 

проблематики конкретних дисциплін. На цей час існує фрагментарне розуміння 

організації, взаємозв‘язків та процесів, котрі відбуваються в інтегративній системі 

«митець Ғ живопис Ғ реципієнт». 

У представленій до захисту дисертації вперше: 
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Ғ комплексно досліджено та узагальнено результати розробок, які 

стосуються феномена сприйняття творів живопису з позицій мистецтвознавства, 

культурології, нейроестетики, філософії, історії та психології мистецтва; 

Ғ здійснено синтез наукової думки суміжних із мистецтвознавством 

дисциплін у контексті сприйняття живопису; 

Ғ проаналізовано наявні алгоритми визначення цінності живопису з 

виявленням відсутності необхідних складових серед задекларованих факторів 

впливу у структурі візуальності; 

— уточнено типологію естетичних реакцій при сприйнятті живописного 

твору; 

Ғ розроблено такі інтегративні моделі взаємодії з живописом: 

примордіальна, класична, некласична та постнекласична; 

Ғ сформовано інформаційну систему сприйняття живопису через наявність 

у ній художньої інформації, самоорганізації та самоуправління за принципом 

зворотного зв‘язку як основних чинників організації нелінійної системи; 

— набуло подальшого розвитку з‘ясування кореляції візуального та 

смислового у творчих стратегіях українських мистецьких угруповань «Паризька 

комуна» та «Живописний заповідник».  

Практичне значення визначає відсутність на цей час комплексних 

теоретичних розробок у поєднанні з емпіричним досвідом, що безпосередньо 

торкаються зазначеної теми. Результати дисертації окреслюють діапазон 

потенційного застосування: вони можуть стати методичною основою при 

оцінюванні живопису як у межах мистецького освітнього закладу, так і поза ним. 

Розробки будуть актуальними для митців у процесі їхньої творчості з побудовою 

подальшої стратегії, а також реципієнтів при взаємодії з живописом. Матеріали 

дослідження можуть бути застосовані при укладанні підручників, посібників, 

методичних рекомендацій, розробці та викладанні лекційних курсів, семінарських 

занять, спецкурсів для студентів різних гуманітарних спеціальностей. Крім того, 

результати праці можуть скласти основу ряду інтерактивних дослідницьких 

проектів. 
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Практичне значення дисертаційної праці визначають сформовані 

інтегративні моделі сприйняття живопису, базу котрим склав комплекс 

теоретичних розробок у поєднанні з практичним досвідом. Матеріали роботи, які 

є частиною наукового міждисциплінарного мистецтвознавчого дослідження, та 

подальше емпіричне вивчення візуальності уможливлюють відстеження та 

фіксацію змін, які неминуче відбуватимуться при взаємодії з живописом у 

майбутньому, а інтегративні моделі сприйняття слугуватимуть інструментом 

моніторингу. Результати розробок необхідно розцінювати як гнучку інтегративну 

матрицю сприйняття, що надається для подальших змін та модифікацій.   

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Усі наукові результати отримані автором особисто. Усі 

опубліковані в межах дослідження статті є одноосібними публікаціями автора. 

Апробація результатів дисертації здійснювалася під час обговорень на 

засіданнях кафедри академічного живопису, кафедри менеджменту мистецтва, 

науково-дослідного сектору ЛНАМ. Основні принципи, положення й результати 

дослідження були винесені на обговорення на 21-й всеукраїнській та міжнародній 

науковій конференції та семінарах за темами: «Духовно-моральні цінності епохи в 

еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (ЛНАМ, Львів, 2016 р.); 

«Львівська національна академія мистецтв та етапи формування професійної 

мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма 

розвитку» (ЛНАМ, Львів, 2016 р.); «Традиції та новітні технології у розвитку 

сучасного мистецтва» (Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, Черкаси, 2016 р.); «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (Ґжельський державний університет, Ґжель, 2017 р.); 

«Ювілей НАОМА: мистецький контекст в Україні ХХ століття: традиції та 

новації мистецтвознавчої діяльності» (НАОМА, Київ, 2017 р.); «Мистецький 

процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання 

стереотипів» (ЛНАМ, Львів, 2017 р.); «Моделі сприйняття творів живопису 

угруповань «Живописний заповідник» та «Паризька комуна» в культурному 

середовищі» (ЛНАМ, Львів, 2017 р.); «Традиції та новітні технології у розвитку 
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сучасного мистецтва» (Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, Черкаси, 2017 р.); «Science in 2018» (Morrisville, USA, 2018 р.); 

«Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея, форма, інтерпретація» 

(ЛНАМ, Львів, 2018 р.); «ScienceMax IV» (Краматорськ, 2018 р.); «Національні 

наукові обрії: проблеми, перспективи, новації» (Наукове партнерство «Центр 

наукових технологій», Харків, 2018 р.); «Universum View 2» (Суми, 2018 р.); 

«Шості наукові читання пам‘яті академіка Платона Білецького» (НАОМА, Київ, 

2018 р.); «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні 

рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи» (Банська Бистриця – Баку – 

Ужгород – Кривий Ріг – Херсон, 2019 р.); «Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи» (Конін – Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ, 

2019 р.); «Сьомі Читання пам‘яті академіка Платона Білецького, присвячені 

60-річчю кафедри ТІМ і 50-річчю кафедри техніки і реставрації творів мистецтва 

НАОМА» (НАОМА, Київ, 2019 р.); «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи. діалог у розвитку наук та освіти» (Конін – Ужгород – 

Бєльско-Бяла – Київ, 2020 р.); «Challenges in Science of Nowadays» 

(Washington,USA, 2020 р.); «Multidisziplin?re forschung: perspektiven, probleme und 

muster» (Wien, ?sterreich, 2021 р.); «Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, 

poblemy, perspektywy. Efekty uczestnictwa w rozwoju nauk i edukacji na odległość» 

(Konin – Użhorod – Chersoń, 2021 р.); 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені в 

27-ми публікаціях, 6 із яких опубліковані у збірниках наукових праць, що входять 

до фахових видань, акредитованих ДАК України, та введені до наукометричних 

баз, одна стаття — у періодичному науковому виданні держави, яка входить до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та ЄС. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (291 позиції), списку ілюстрацій і 

додатків (194 позицій). Додатки містять глосарій, схеми, таблиці, графіки й 

ілюстративний матеріал. Основний зміст роботи викладено на 183 сторінках, 

загальний обсяг роботи — 319 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Джерельна база та стан науково-теоретичного опрацювання теми 

Живопис XX століття, а вслід йому — й початку XXI — неоднозначний, 

еклектичний і суперечливий, що відстояв право на власне індивідуальне, 

авторське сприйняття, тлумачення й художнє втілення всього різноманіття ідей, 

образів і сюжетів, закономірно породив безліч методів вивчення й осмислення. 

Як зазначає Оксана Маланчук-Рибак: «Окрім «класичного» 

мистецтвознавства, яке ґрунтується на загальновизнаних методологіях і методах 

наукового аналізу (наприклад, методи формального аналізу, біографічний, 

стилістичний, семіотичний, герменевтичний, іконологічний та ін.), щораз більшої 

актуальності набирають міждисциплінарні підходи в теорії та історії мистецтва» 

[107, с. 66]. Експерти у сфері класичного живопису, які традиційно утримували 

право на інтерпретацію візуальних репрезентацій, поступилися місцем новій хвилі 

теоретиків, котрі намагаються відстояти інший тип професійної компетенції, що 

ґрунтується саме на міждисциплінарному підході вивчення візуальної культури. 

«Мистецтвознавство в європейському чи північноамериканському варіантах 

продемонструвало прагнення встановлювати та розвивати міждисциплінарні 

союзи, зокрема з філософією, соціологією, історією, семіотикою, лінгвістикою, 

психологією» [107, с. 66]. 

Ланка реципієнта довгий час залишалася фактично на периферії 

мистецтвознавчих досліджень. Його основним завданням нерідко мислилась 

послідовна інтерпретація образотворчого канону, стало закладена живописцем. 

Нині слід визнати правомірність проекції реципієнта на живопис, який до 

глядацького сприйняття, по суті, не є власне мистецьким твором, а візуальним 

повідомленням живописця, своєрідним кодом, який належиться розшифрувати. 

Реципієнт наповнює твір змістом, виступає джерелом смислоутворення, і саме на 

цьому рівні здійснюється комунікативна функція живопису. 

Істотна особливість процесу художнього пізнання — момент співтворчості. 

Сприйняття живопису не є пасивним — в акті сприйняття реципієнт «завершує 

твір». Художнє сприйняття не можна позиціонувати як елементарне зчитування 
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інформації: воно «імітує для читача чи глядача творчий процес, породжує 

емоційне переживання інсайту, творчого відкриття» [6, с. 95].  

Будь-який рівень естетичного сприйняття володіє суттєвою суб‘єктивністю 

психофізіологічного характеру та виявляється залежним від зовнішніх 

соціокультурних аспектів. Визначальними є традиція, канон, актуальний 

художній стиль. У цій ситуації можна висловити гіпотезу про певну спільність 

сприйняття в різних реципієнтів і загальні смисли розуміння. Оскільки втілене 

живописцем не вичерпує свого смислу конкретно представленим зображенням, а 

є лише «ємкістю», яку необхідно ним наповнити, то одна з основних функцій 

реципієнта полягає у здатності поєднати як явну, так і опосередковано присутню 

інформацію пропонованого твору. Частково від цієї здатності або 

неспроможності, а також через історичну трансформацію смислу і випливає 

значна варіативність шляхів сприйняття живопису.  

Аналіз літератури проводиться за системою, базованою на специфіці 

структури дослідження. Окреслена мультизадачність при дослідженні сприйняття 

живопису передбачає застосування комплексного міждисциплінарного підходу. 

Однак, з усього діапазону опублікованих наукових праць із досліджуваного 

питання спостерігаємо лише такі, що стосуються вузької специфіки конкретних 

дисциплін у дослідженні сприйняття живопису, тому не дають цілісної інформації 

про цей феномен. Серед них відзначимо фундаментальні дослідження західних 

науковців, у яких, зокрема, викладено естетичні теорії:  

перцептивну (Монро Бердслі [208], Густава Фехнера [200]), згідно з якою 

естетична реакція не є індивідуальною, а зумовлена властивостями стимулів 

художнього твору. Найсуттєвішою основою живопису призначається його 

естетична цінність, яка полягає у здатності евокації естетичного досвіду. Це й 

визначається критерієм та мірою цінності твору; 

когнітивну (Р. Арнхайм [14], Д. Берлайн [210], Дж. Дьюі [228]), де йдеться 

про те, що естетичний стимул викликає емоційні та афективні реакції порівняння 

з теоретичними знаннями, здійснює пошук відповідників, висуває гіпотези, будує 
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концепції та категорії, оцінює живопис через відповідність припущенням і 

знанням; 

інформаційну (А. Моль [115], А. Чаттерджі [216], Г. Ледер [260, 261]), де 

естетичний досвід стали розглядати як сукупність потоків інформації, що 

обробляються. Її сприйняття нероздільне з індивідуальною пам‘яттю, досвідом і 

знанням. Послуговуючись методами теорії інформації, можна визначити 

«художнє повідомлення» як «впорядковану множину елементів сприйняття», 

взятих із конвенційного набору художніх засобів та об‘єднаних у певну 

структуру. Фундаментальна праця Абрагама Моля «Теорія інформації та 

естетичне сприйняття»

 представляє базовану на принципах гештальтпсихології 

теорію, де трансльовану твором інформацію він поділяє на семантичну й 

естетичну [115, с.201].  

У дослідженнях, які торкаються обраної теми, семіотика є важливою у 

якості можливості оперування будь-якими видами знакових систем живопису. 

Вона дає змогу побачити і зрозуміти більш конкретно механізми естетичної 

комунікації за допомогою аналізу художніх знаків. Фундаментальна праця 

«Візуальні ідентичності» Жан-Марі Флоша вказує на те, що в живописі на 

першому рівні перебувають «зримі якості» [234]. Відповідно, смисл виникає 

зазвичай унаслідок поєднання форм, кольору і композиційного укладу. У 

семіотичний ракурс потрапляють чуттєві якості зримих означників, які можуть 

бути інтерпретовані як своєрідний «текст». Про відмінні ознаки живописної 

семіотичної системи — праця Еміля Бенвеніста «Загальна лінгвістика» [20]. 

Цінним із точки зору репрезентації об‘єкта, що безпосередньо не 

представляється суб‘єкту сприйняття живопису, є стаття «Про символ та 

алегорію», де описує символічну функцію Гуннар Берефельт [209]. 

Референціальними функціями, що проявляються компонентами різних рівнів 

художнього твору, у нього є міметичні та метафоричні засоби, формальні 

структури живопису. 

                                                           
 В усьому тексті дисертаційної роботи англомовний та російськомовний переклад здійснено автором. 
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Ряд істориків мистецтва, зокрема Mайк Бал [207] і Норман Брайсон 

[212, 213], розвинули згадану ідею читання як специфічну семіотичну 

методологію для інтерпретації візуальних образів. У серії книг і статей німецький 

історик мистецтва Вольфґанґ Кемп виклав методологію та історію процесу, що 

була названа «естетика рецепції» [251]. У  праці «Твір мистецтва та його глядач: 

методологія естетики рецепції» Кемп стверджує, що контекст рецепції  має бути 

прийнятий до уваги при будь-якій інтерпретації мистецького твору. Ідея 

«читабельності» творів живопису належить також англійському історику 

мистецтва Ернсту Гомбріху [241]. Він наполягав на історичній специфіці 

мистецтва, яку назвав «суспільне визнання». Дисертація «Естетичний семіозис в 

образотворчому мистецтві» Дмитра Левченкова розкриває знакові засоби та 

особливості художнього повідомлення в контексті естетики. Автор виділяє три 

ступені його формування, які пов‘язує з мимезисом і використанням іконічних, 

образотворчих знаків; із рівнем створення форми художнього твору; із 

символічним рівнем повідомлення [99, с. 10—11]. 

Досягнення у нейроестетиці (С. Зекі [289], В. Рамачандран [276, 277], 

Т. Кулка [257]) підняли питання фізіологічних основ естетичного досвіду, 

нейронних механізмів емоцій, пов‘язаних із перцепцією живопису. Так, Семір 

Зекі у праці «Внутрішнє бачення: дослідження мистецтва та мозку» заявляє про 

універсальні закони та принципи, наявність яких дозволяє людству сприймати 

мистецькі об‘єкти. Вілейанур Рамачандран у праці «Фантоми мозку» розробляє 

загальну концепцію живопису як своєрідного спотворення реальності, 

підпорядкованого законам зорового сприйняття і, відповідно, пропонує теорію 

художнього досвіду, яка базується на нейронних механізмах.  

Оскільки особливістю живопису є вплив на психіку людини,  а через неї — 

на емоції та фізіологію, то це окреслює сферу специфічної проблематики 

психології мистецтва при вивченні сприйняття живопису. Про складну діалектику 

біологічного, психічного й естетичного, а також перцепцію — праці 

Л. Виготського [43], С. Раппопорта [140], М. Бахтіна [16]. Ідея про роль 

несвідомих переживань у процесі естетичного сприйняття, які викликають емоції 
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тоді, коли розум міг би відкинути ці ідеали, об‘єднала погляди Г. Шпета [193] й 

О. Потебні [137, 138].  

Серед основних блоків концепцій сприйняття виділено теорію впізнавання 

за прототипом та теорію звіряння за зразком, де зіставляється перцептивна 

інформація з наявними когнітивними еталонами (Р. Солсо [167]; Е. і О. Бехтелі 

[27]; В. Зінченко [81]; К. Кодуелл [91]; Б. Величковський [34]), а також гештальт-

теорію сприйняття (М. Вертґеймер [36], В. Кьолер [254], К. Дункер [70], 

Ф. Крюгер [94]), за якою у процесі перцепції структура знання про об‘єкт постає у 

вигляді структури цілого, або гештальта. 

Епоха розвитку когнітивної психології поєднала згадані блоки теорій — 

науковці дійшли висновку, що на формуванні цілісного образу саме сприйняття 

не завершується, гештальтне впізнавання є лише частиною сприйняття об‘єкта та 

супроводжується детальним упізнаванням. Ґрунтуючись на даних експериментів, 

психологи зробили висновки щодо багаторівневості сприйняття творів живопису 

(В. Моляко [116, 117], І. Мелік-Гайказян [112], О. Бєлоногова [19]). Тому 

концептуальним кодом стає когнітивна структура — психічний конструкт, 

сформований у результаті складного синтезу сенсорних і когнітивних 

інформаційних потоків у процесі патерного сприйняття живопису. 

У процесі дослідження був здійснений аналіз статей та наукових розвідок 

істориків та критиків мистецтва, які стосуються інтерпретації українського 

живопису кінця ХХ ст., а саме художніх практик «Паризької комуни» та 

«Живописного заповідника». Вітчизняне мистецтвознавство в напрямку 

досліджень творчості зазначених угруповань зробило певні кроки. Це «Історія 

українського мистецтва», у 5-у томі котрої, присвяченому ХХ століттю, 

аналізується український живопис кінця 1980-х — середини 1990-х років [87]. 

Уведено в науковий обіг багато матеріалів у «Нарисах з історії образотворчого 

мистецтва ХХ ст.», виданих ІПСМ [121]. Критичні тексти кінця 1980-х — 

середини 1990-х років здебільшого належать мистецтвознавцю та критику 

Олександру Соловйову, учаснику «Паризької комуни», який контекстуалізовував 

живопис «Паризької комуни» («У дрейфі», «Історія мистецтва України 90-х 
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(рефлексії)» [162], «На шляхах розкартинювання» [163] та ін.), періодизація 

явища окреслюється у спільному з Алісою Ложкіною проекті «Point Zero. Новітня 

історія українського мистецтва» [164].  

Важливими для розуміння явища, термінології, специфіки сприйняття 

мистецтва суспільством та подальшого формування моделей сприйняття 

живопису є критичні статті Костянтина Акінші «Жертви живопису» [5] та «Вінок 

на могилу українського постмодернізму» [35], «Глядач і сучасне мистецтво: криза 

сприйняття» Романа Яціва [204], монографія «Мистецтво ХХ століття – 

український шлях» Ореста Голубця [53],  «Про душевне в мистецтві» [141] — 

текст Михайла Рашковецького й Олександра Ройтбурда, стаття «Київ як 

культурна модель» Сергія Ануфрієва [11], а також публікації Гліба 

Вишеславського [38] та Олега Сидора-Гібелінди [39], Катерини Яковленко 

[197, 198], Ольги Балашової [15], Катерини Стукалової  [170] та ін.  

 Суттєвим матеріалом для окреслення напрямків емпіричної частини 

дослідження став збірник «На берегах: Нотатки до українського мистецтва ХХ 

ст.» [155], сформований зі статей 1980—2005 років Галини Скляренко. Авторка 

зазначає, що специфіка українського мистецтва 1980-1990-х років позначилася 

так званими «археологічними» рисами «…вперше в українській історії нове, 

актуальне мистецтво стало засобом рефлексії, аналізу та дослідження того 

унікального досвіду, який лишився йому у спадок. Водночас у своєрідності 

української «нової археології» відбивається постійне для вітчизняної культури 

змішення стадій художнього розвитку, де в постмодерністських явищах присутні 

модерністські та авангардні інтенції, які також парадоксально й несподівано 

можуть ставати суто регіональними властивостями» [155, с. 170—171]. 

У монографії «Століття нонконформізму в українському візуальному 

мистецтві» [158] Леся Смирна зробила спробу репрезентувати живопис у 

контексті тогочасних культурних процесів, послуговуючись власними 

принципами: уникнення літературної описовості живопису, викладення матеріалу 

в доцільному балансі аналізу й інтерпретації. 
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У «Перманентній революції» Аліси Ложкіної мистецтво України ХХ — 

початку ХХІ століття [103] розглядається переважно як дзеркало соціальних 

процесів. Авторка розкриває паралелі між історичними подіями та 

трансформаціями мистецтва, і ця прихильність до логіки історичного процесу є 

основним стрижнем її наративу. Ольга Петрова передає хроніку мистецьких 

процесів Києва кінця 1980-х—1990-х у книзі «Мистецький Київ 1990-х. 

Реконструкція» [131] та монографії «Третє Око: Мистецькі студії» [130], де подає 

дві моделі художньої свідомості в мистецтві України на зламі ХХ—ХХІ століть.  

Водночас опрацьовано матеріал щодо тлумачення власних творів і 

живописного процесу самими художниками згаданих угруповань [35, 92, 93, 

150—154]. Книга «Постмедійна оптика. Українська версія» Вікторії Бурлаки [30] 

є цінною базою інтерв‘ю художників. З‘ясовано, що відбувається процес 

переосмислення наявних підходів до розуміння та аналізу живопису, 

трансформації способів його сприйняття, а теоретичне інтерпретативне поле 

становить складно структуровану систему знань і понять. 

Щодо відомих інформаційних моделей сприйняття живопису, то однією із 

перших є система доктора фізики і філософії Абрагама Моля (рис. 1.1.1). 

Передавана твором інформація на виході моделі розподілялась ним на семантичну 

й естетичну [115, с. 201]. Серед результатів науковців, які займались розробкою 

моделей сприйняття живопису та алгоритмічної оцінки його естетичних якостей, 

на цей час відомий ряд моделей. Інформаційна модель етапів естетичного досвіду 

віденського психолога мистецтва Гельмута Ледера (2004) (рис. 1.1.2) на виході 

дає два результати: естетичної оцінки (емоційної реакції) або естетичного 

судження (етапу когнітивного освоєння) щодо живопису [260]. Модель візуальної 

естетики американського нейрофізіолога Аньяна Чаттерджі [216] базується на 

нейропсихологічних дослідженнях зору й передбачає також два типи естетичного 

сприйняття: емоційний і раціональний. 

Спільне дослідження австрійських науковців Мартіни Якеш і Гельмута 

Ледера (2009) стосувалось різних гіпотез щодо кількості та якості художньої 

інформації [249].  Вони тестували, як різна кількість інформації, кількість 
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однозначної інформації чи пропорція однозначних та неоднозначних складових  

живопису впливають на вподобання та зацікавлення. Тільки рівні неоднозначності 

передбачали відмінності у двох залежних змінних. Результати виявили 

двозначність важливою детермінантою естетичної оцінки. 

Модель естетичного досвіду Слободана Марковича (2012), сербського 

психолога мистецтва, характерна двома стратегічними лініями [266]. Перша — 

наративна, з двома підрівнями — тематичним і символічним. Друга включає 

імпліцитні властивості фізичних особливостей об‘єкта та виявлення 

композиційних закономірностей живопису (рис. 1.1.3, 1.1.4).  

Професор комп‘ютерних наук Університету Рутґерса, США, Ахмед Ель-

Гаммаль [231] створив власний алгоритм визначення рівня цінності живопису 

(рис. 1.1.5—1.1.10). Для цього написав спеціальну комп‘ютерну програму, яка 

нібито об‘єктивно визначає оригінальність роботи. В алгоритмі оцінки 

враховуються такі параметри як просторовість, текстури, форми, колір, тон, лінія, 

баланс, контраст тощо. Ель-Гаммаль самокритично визнає, що алгоритм має 

помітний недолік: він визначає оригінальність та впливовість твору з огляду на 

його місце в історії мистецтва, не враховуючи психологію творчості та 

особливості  ментальності реципієнтів, а з позиції певної узагальненої освіченої 

людини. «Кінцева мета дослідження — створити машину, яка б мала такі ж 

перцептивні, когнітивні та інтелектуальні можливості, як і в людей» [231], — 

пояснює свій винахід Ель-Гаммаль.  

Прагнучи досягти ясності та прозорості в оцінюванні сучасного мистецтва, 

журналістами з Кьольна: арт-критиком Лінде Рор-Бонгардом і економістом Віллі 

Бонґардом, редактором бізнес секції «Die Zeit» була створена ще близько 1970 р. 

система «Art Compass». Це один із перших індексів, що базується не на художніх 

особливостях твору, а на рейтингу популярності автора. Кожному художнику 

присуджуються бали з п‘яти критеріїв, зазначених в системі оцінки «Art 

Compass». Це інформація про персональні виставки, значущі групові виставки або 

бієнале; роботи, придбані відомими музеями, відгуки у професійній пресі та 

престижних художніх журналах. Так щорічно розраховується коефіцієнт 
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«успіху», який потім порівнюється з галерейними цінами на їхні роботи. За 

допомогою комп‘ютерного програмного забезпечення діяльність художників та 

відгуки про них сумуються й інтегрально оцінюються цілий рік системою «Art 

Compass» [236]. 

Основу візуальних джерел, а також матеріал для емпіричного дослідження 

становлять живописні твори митців угруповання «Паризька комуна» (Олег 

Голосій, Олександр Гнилицький, Павло Керестей, Юрій Соломко, Олександр 

Ройтбурд, Валерія Трубіна, Арсен Савадов, Василь Цаголов, Дмитро Кавсан, 

Максим Мамсіков, Ілля Юсупов, Леонід Вартиванов, Ілля Чічкан, 

Григорій Сенченко) та «Живописного заповідника» (Тіберій Сільваші, 

Анатолій Криволап, Олександр Животков, Микола Кривенко, Марко Гейко, 

Олександр Бабак). Живописний доробок цих угруповань був обраний, адже 

художній код їхніх творів відкриває можливість побачити закономірності 

історичного розвитку національної візуальності. Живописна форма — від 

фігуративу до абстракції — дає змогу проаналізувати її видові особливості і, 

відповідно, виявити різні інтегративні моделі сприйняття живопису реципієнтом.  

Міждисциплінарний блок джерел формують результати нейроестетики при 

побудові перших — рецептивних, а також перцептивних рівнів в інформаційній 

системі сприйняття живопису. Праця В. Рамачандрана «Наука мистецтва: 

нейрологічна теорія естетичного досвіду» [277] розкриває 8 універсальних законів 

сприйняття візуального мистецтва, які є вагомими для заявленого дослідження. 

Р. Л. Ґрегорі [243] вказує на те, наскільки важливими є співвідношення 

емоційного та раціонального, і це відповідає саме напрямкам абстракції та 

фігуративу в живописі. Т. Кулка [257] пояснив сам конструкт естетичного 

оцінювання твору, і результати його досліджень дали змогу побудувати канал 

аперцепції та експліцитного когнітивного освоєння в інформаційній системі 

моделей сприйняття живопису. 

Питання творчості реципієнта при сприйнятті живопису у психології 

мистецтва піднімає М. Бахтін [16]. Це і є найбільш актуальним для 

постнекласичної перцептивної моделі. Положення Г. Шпета [193] і О. Потебні 
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[137, 138] особливо важливі при аналізі ролі внутрішнього наповнення 

абстрактного живопису, оскільки уявлення, спричинені ним, не завжди 

усвідомлюються і зрозумілі реципієнту, але викликають певні переживання (рис. 

4.5.1, стовпчик 2, 4). Це властиво примордіальній та некласичній інтегративним 

моделям сприйняття. Джерельну базу для побудови інформаційних каналів 

сприйняття живопису становлять блоки концепцій «впізнавання за прототипом», 

«звіряння за зразком» і гештальт-теорія (рис. 4.5.1, стовпчик 3), що укладені в 

багаторівневість сприйняття творів живопису (рис. 4.5.1, стовпчик 1–5). 

Проблематизація філософами перцепції живопису бере витоки ще від 

Античності, де теорія мимезису Аристотеля стала джерелом для розвитку 

класичної інтегративної моделі сприйняття живопису, яку доповнили ідеї 

«особистого незацікавленого сприйняття» німецької класичної естетики. 

Онтологія наскельного печерного живопису, а також Середньовіччя з його 

сакральним символізмом становлять основу для формування примордіальної 

інтегративної моделі сприйняття живопису. Поворот до абстракції — з потребою 

у відході від «ілюзорних» речей видимої дійсності — став джерельною базою для 

некласичної  інтегративної моделі сприйняття живопису. 

Проблема самоідентифікації перед живописом гостро постала з другої 

половини XX ст., що й спричинило одночасний розвиток різних підходів. У 

центрі уваги американської філософії мистецтва увиразнюється питання 

структури та функціонування самої практики мистецтва. Живопис функціонує в 

соціокультурному контексті, і його позиції стали визначатися практикою 

художніх теорій (рис. 4.5.1, стовпчик 5). М. Мандельбаум наголосив, що при 

розгляді живопису властивості варто шукати не в зовнішніх ознаках, а в зоні 

взаємовідносин між реципієнтом і твором [265]. Саме такими є умови 

функціонування постнекласичної інтегративної моделі сприйняття живопису. 

Артур Данто у праці «Кінець мистецтва» [224] аргументує, що живопис може 

бути осягнутий тільки у процесі «художньої ідентифікації», яка залежить від усієї 

історії художнього розвитку, від історичного місця живопису в системі художньої 

культури, а також — від художньої компетентності того, хто здійснює 
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ідентифікацію. Важливою для заявленого дослідження та побудови 

«інформаційної системи моделей сприйняття» є теза Данто щодо множинності 

теорій мистецтва, що створює умови для більш точної оцінки живопису. Водночас 

філософ виявляє домінантне значення не перцептивного сприйняття, а художньої 

теорії. Художня свобода призводить до відсутності єдиного напрямку, довкола 

якого може вибудовуватися єдиний наратив. Саме наявність можливості 

інтерпретації виявляє ознаки постнекласичної інтегративної моделі сприйняття 

живопису. 

Джерелами для розробки інтегративних моделей сприйняття живопису 

слугували також праці зарубіжних теоретиків мистецтва: Г. Рида [278], 

К. Ґрінберга [54, 244, 245],  Дж. Кошута [7], Ж.-Л. Маріона [111], 

О. Петровської [132], В. Грязевої-Добшинської [57]; літературознавців 

Г. Яусса [201], В. Ізера [83]  та ін.  

Наступний блок джерел для побудови інформаційної системи сприйняття 

живопису — схеми західних науковців: Абрагама Моля (рис. 1.1.1), Гельмута 

Ледера (рис. 1.1.2), дослідження Мартіни Якеш і Гельмута Ледера [249], Модель 

естетичного досвіду Слободана Марковича (рис. 1.1.3, 1.1.4), Ахмеда Ель-

Гаммаля (рис. 1.1.5—1.1.10).  

Унікальну цінність становлять заповнені бланки учасників опитування, які 

дали змогу проаналізувати взаємозв‘язок візуальних параметрів живописних 

творів та особливостей реагування реципієнтів. Результати сформовано в окремі 

матриці сприйняття творів живопису «Паризької комуни» та «Живописного 

заповідника» з виведенням порівняльного графіка. Так була апробована на 

практиці укладена інформаційна система сприйняття живопису. 

Як показує аналіз відомих алгоритмів або моделей сприйняття живопису, 

вони системно не враховують увесь комплекс і явних, і латентних складових 

живопису, параметрів та контексту процесу взаємодії з твором. Здебільшого 

моделі сприйняття в підсумку розподіляють естетичний досвід на емоційний та 

когнітивний, інші ж приймають до уваги лише наративну складову з 

композиційними закономірностями живопису. Те саме стосується і спеціальних 
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комп‘ютерних програм, які аналізують та враховують суто формальні ознаки або 

рейтингові параметри. 

1.2 Міждисциплінарні методи в дослідженні сприйняття живопису 

У дисертаційній роботі пропонується розглядати живопис як комплексний 

феномен, який потребує рефлексії з боку різних наукових дисциплін. Предметом 

вивчення є основні концепції, що визначають сприйняття живопису в контексті 

міждисциплінарних наукових підходів, які сформувалися в суміжних галузях 

гуманітарного знання: психології, філософії, естетиці, літературознавстві, 

нейроестетиці, соціології, культурології і т. д. У межах зазначених наук і знань 

постає необхідність сформувати комплексну міждисциплінарну теоретико-

методологічну стратегію вивчення взаємодії з живописом. Принцип 

міждисциплінарності в сучасній гуманітарній науці узвичаєно розуміти як 

одночасну присутність у конкретному науковому дослідженні різних 

методологічних парадигм, відповідальних за свій предмет загального поля 

дослідження, що виражає тенденцію до інтеграції наукового пізнання. 

Необхідно зазначити, що термінологія та методологія традиційного 

мистецтвознавства вже не володіють інструментарієм для пізнання та розуміння 

сучасного живопису. Як вважає Оксана Маланчук-Рибак, «теорія мистецтва, 

мистецтвознавство, інтегроване з іншими соціогуманітарними науками, на жаль, 

не є пріоритетом ані в окремих авторів, ані в наукових інституціях» [107, с. 60].  

Відповідно до поставлених завдань у дисертаційному дослідженні 

міждисциплінарний науковий підхід застосовано як базовий. Він інтегрує методи 

дослідження різних наукових дисциплін. Це зумовлено поглибленням 

взаємозв‘язків наук, яке призвело до застосування їхніх результатів, прийомів і 

методів для ефективного виконання поставлених завдань. 

Мистецтвознавчий аналіз творів в основі з методами формального та 

стилістичного аналізу застосовується в дослідженні живопису художніх 

угруповань «Паризька комуна» та «Живописний заповідник». Семантика та 

семіотика художньої взаємодії творять семіотичний простір комунікацій засобом 

живопису.  Основними поняттями стають: художній смисл, мова, знак, текст, код, 



41 
 

символ у системі художніх взаємодій. Семіотичний метод дав змогу відчитати 

«знакову мову» творів, а герменевтичний — інтерпретувати художні образи в 

живописі «Паризької комуни» з усвідомленням історичної дистанції та 

актуалізацією поняття «герменевтичного кола».  Вагомого значення набуває 

рецептивна естетика як загальногерменевтична модель з теорією читача-

реципієнта та її проекцією на живопис. Художній смисл набуває культурно-

історичної зумовленості із застосуванням філологічних методів і методу 

іконології у вивченні живопису. Піднімається питання місця літератури в системі 

наративного живопису. 

Засобом порівняльно-історичного та типологічного аналізу розкрито 

хронологічні процеси трансформації, які відбувались у межах суб‘єктно-

об‘єктних систем взаємодії з живописом, здійснено типологізацію естетичних 

реакцій. Це слугувало базою створення відповідних інтегративних моделей. 

Завдяки діахронному методу був проведений аналіз та узагальнення сприйняття 

живопису в історичному процесі згідно з парадигмою, яка панувала в той чи той 

історичний період.  

Простежити алгоритм взаємодії в системі «митець — живопис — 

реципієнт» у межах певної культури дав змогу культурно-антропологічний метод. 

Завдяки ньому виявлені наступні аспекти: діалектика загальнокультурного та 

художнього чинників; культурологічний аналіз живопису в проблемному полі 

сучасної міждисциплінарності: контекст різних історичних епох, контекст різних 

феноменів культури, співвіднесення «тексту живопису» із сучасним або 

історичним контекстом. 

Живопис осмислюється окрім всього і в межах системи культу. Сакральне, 

ірраціональне та трансцендентне розглядаються як аспекти творчості та перцепції 

живопису. Творчість як процес генерування живопису, а також як акт 

перцептивний набуває характеру ритуалу. Актуалізуються поняття свідомості 

культу та художньої свідомості. 

Поставлені завдання передбачали й теоретичні (теоретичне осмислення й 

узагальнення аналізованого матеріалу крізь призму сучасних концепцій суміжних 



42 
 

дисциплін — із визначенням адекватної теоретичної моделі для тлумачення 

кожного процесу чи явища) й емпіричні (методи опитування, тестування, 

експертної оцінки — для вивчення естетичних реакцій реципієнтів на твори 

живопису) дослідницькі операції. Опитування реципієнтів зумовило 

використання методу рефлексії, за якого об‘єктом пізнання стає сам спосіб 

сприйняття, пізнання чи думка. Це унікальна здатність свідомості людини у 

процесі сприйняття сприймати й саму себе, що є актом самосвідомості. 

Важливу роль при формуванні інтегративних моделей сприйняття живопису 

відігравав системний підхід та метод моделювання, які водночас із синергетичним 

застосовувались і в процесі створення загальної інформаційної системи для 

ідентифікації конкретної з моделей сприйняття живопису. Системним стає 

інформаційний підхід у мистецтвознавстві: інформація поділяється на семантичну 

й естетичну. Структурно-функціональний метод було залучено для з‘ясування 

інформаційних та функціональних відношень елементів у межах досліджуваних 

систем. Вивчення взаємозв‘язку та взаємодії елементів призвело до виявлення 

нових інтегративних властивостей системи, які відсутні в її складових зокрема.  

Усебічне вивчення феномена сприйняття живопису провадилось методом 

дедукції, а індукція уможливила логічне впорядкування результатів розробок 

окремих дисциплін зі з‘ясуванням необхідних, закономірних і причинових 

зв‘язків. Комплексний підхід та синтезування результатів дали змогу виконати 

основні поставлені завдання дисертаційного дослідження та сформувати 

інтегративні моделі разом із загальною інформаційною системою сприйняття 

живопису. 

Висновки до розділу 1 

В українському мистецтвознавстві, як показав аналіз літератури і джерел,  

тема сприйняття творів живопису вивчена недостатньо. Теорія мистецтва, 

інтегрована з іншими суміжними науками, не входить у стратегію досліджень ані 

в зарубіжних авторів, ані у вітчизняних. З масиву наукових праць, опублікованих 

на цей час, виявлено лише такі, що стосуються вузької специфіки конкретних 
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дисциплін у дослідженні сприйняття живопису, тому не дають комплексної 

інформації про цей феномен.  

Аналіз результатів досліджень означив основні твердження, що становлять 

базу в розробці та розкритті інтегративних моделей сприйняття живопису. Отже, 

засадничими для дисертації є такі позиції та ідеї: 

— естетичні теорії західних науковців: перцептивна (М. Бердслі, 

Г. Фехнера), когнітивна (Р. Арнхайм, Д. Берлайн, Дж. Дьюі), інформаційна 

(А. Моль, А. Чаттерджі, Г. Ледер); 

— семіотика як механізм естетичної комунікації за допомогою аналізу 

художніх знаків (Ж.-М. Флош, Е. Бенвеніст, Г. Берефельт, M. Бал, Н. Брайсон, 

В. Кемп, Е. Гомбріх); 

— питання фізіологічних основ художнього досвіду, нейронних механізмів 

емоцій, пов‘язаних із перцепцією живопису в нейроестетиці (С. Зекі, 

В. Рамачандран, Т. Кулка, Р. Л. Ґрегорі); 

— вплив живопису на психіку людини,  на емоції та фізіологію — сфера 

психології мистецтва (Л. Виготський, М. Бахтін, О. Потебня, В. Моляко, І. Мелік-

Гайказян, О. Бєлоногова) із двома виразними теоріями: теорією впізнавання за 

прототипом або звіряння за зразком (Р. Солсо, Е. і О. Бехтелі, В. Зінченко, 

К. Кодуелл) та гештальт-теорією сприйняття (М. Вертгеймер, В. Кьолер, 

К. Дункер, Ф. Крюґер); 

— філософія мистецтва як каталізатор трансформації моделей сприйняття 

живопису; 

— живописні твори «Паризької комуни» та «Живописного заповідника» як 

маркери історичного розвитку національної візуальності з утворенням двох 

виразних парадигмальних ліній.  

У такий спосіб проаналізовано історіографію вивчення сприйняття творів 

живопису, що охоплює дослідження мистецтвознавчого контексту в множині 

стилів і напрямків, естетичних проблем сприйняття, засад філософських, 

психологічних і нейроестетичних у мистецтвознавстві. Також здійснено аналіз 

праць, що стосуються дослідження образно-пластичної мови живопису київської 
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«Нової хвилі». Українськими теоретиками (О. Соловйовим, Т. Сільваші, 

Г. Скляренко, Л. Смирною, К. Яковленко, А. Ложкіною, О. Петровою, 

О. Балашовою, Т. Кочубінською, Г. Вишеславським, О. Сидором-Гібеліндою, 

В. Бурлакою та ін.) проведений фундаментальний мистецтвознавчий аналіз творів 

і контекст їхнього створення, проте аспект самого акту сприйняття живопису, за 

поодинокими винятками, залишився поза увагою. 

На основі аналізу історіографії виявлено суттєву «герметичність» підходів 

сучасного мистецтвознавства та суміжних дисциплін у вивченні сприйняття 

живопису. Водночас наявні відомі алгоритми чи моделі сприйняття системно не 

враховують увесь комплекс складових живопису, параметрів та контексту 

взаємодії з ним. Переважно науковці розподіляють естетичний досвід на 

емоційний та когнітивний або беруть до уваги лише наративну складову з 

композиційними закономірностями живопису, що відображено в їхніх моделях 

сприйняття. Спеціальні комп‘ютерні програми переважно аналізують і 

враховують суто формальні ознаки або рейтингові параметри живопису. 

Основу джерельної бази складають окремі блоки. Твори живопису 

«Паризької комуни» та «Живописного заповідника» становлять візуальні 

джерела, а також матеріал для емпіричного дослідження. Наступна група — 

результати розробок нейроестетики, психології та філософії мистецтва, що були 

залучені в побудові різних каналів в інформаційній системі сприйняття живопису, 

а також при формуванні інтегративних моделей сприйняття живопису. Окремий 

блок джерел — схеми естетичних моделей зарубіжних науковців (А. Моля, 

Г. Ледера, С. Марковича та А. Ель-Гаммаля).  

Аналіз результатів наявних досліджень підкреслив актуальність і наукову 

новизну задекларованої дисертаційної роботи. Сформульовано методологічні 

принципи для теоретичного та емпіричного аналізу сприйняття живопису із 

врахуванням завдань дослідження. В основі методології — міждисциплінарний 

науковий підхід до вирішення поставлених завдань. Він є сукупністю ряду 

інтегративних методів дослідження, що виникли на межі різних наукових 

дисциплін. 
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РОЗДІЛ 2 ЕСТЕТИЧНІ МОДЕЛІ СПРИЙНЯТТЯ ЖИВОПИСУ  

В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

2.1 Система «митець – живописний твір – реципієнт» у теорії мистецтва 

2.1.1 Живопис як знакова система 

У сфері сучасного живопису формотворчі повноваження зазвичай 

делегуються не так зору й баченню, як концепту, ідеї. Водночас це не скасовує 

наявності у творах іконічної, індексальної та символічної семантики, покликаної 

необхідністю авторського задуму. Вона актуалізується в живописних формах як 

візуальний наратив, репрезентація культурних домінант епохи, як лінгвістичне 

наповнення візуальної пластичної форми. Живопис, який є універсальною мовою 

культури, особливою знаковою системою, наділяє знаковою функцією свої 

елементи. Тому в художньому творі може бути сказано набагато більше, ніж у 

відповідному нехудожньому тексті. 

Сама ідея створення науки про знаки виникла майже одночасно в кількох 

вчених. Засновником семіотики вважається американський логік, філософ Чарльз 

Сендерс Пірс [133]. Основною властивістю знака оголошується здатність одного 

предмета заміщувати у свідомості інтерпретатора інший. У процесі цього 

заміщення один предмет стає знаком, а інший — його значенням. Семіотичні ідеї 

Пірса розвинув інший американський філософ — Чарльз Вільям Морріс, який 

визначив і структуру самої семіотики [118]. Подальшого розвитку підхід Пірса 

набув у роботах таких логіків і філософів, як Рудольф Карнап [90], Альфред 

Тарський [171] та ін.  

Згодом швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр сформулював основи 

семіології, або науки про знаки [168]. У логіко-філософської традиції, що сходить 

до Ч. Морріса і Р. Карнапа, знак позиціонується як певний матеріальний носій, 

який вказує на іншу сутність (інформацію). Ф. де Соссюр мовив про семіологію 

як науку психологічну, певну надбудову насамперед над гуманітарними науками. 

У цій лінгвістичній традиції знаком називається двостороння сутність: 

матеріальний носій є «означником», а те, що він представляє — «означуваним» 

знака. У живописі синонімом означника є термін «форма», а в якості синонімів 
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означуваного використовуються також терміни «значення», «смисл». Але 

необхідно згадати й того, хто став безпосереднім передвісником 

лінгвоестетичного підходу — харківського вченого Олександра Потебню, який 

сформував естетично орієнтовану філософію мови: «Творча думка живописця, 

скульптора, музиканта невимовна словом і відбувається без нього, хоча і 

припускає значний ступінь розвитку, який дається лише мовою» [138, с. 41]. 

Семіотика як загальна теорія й методологія значень і мов важлива в якості 

можливості оперування з будь-якими видами знакових систем живопису. Тому 

семіотика використовується як складова категоріально-методологічного апарату в 

задекларованому дослідженні. Французький семіотик Жан-Марі Флош вказує на 

те, що в живописі на першому рівні перебувають зримі якості: взаємодії кольору, 

його насиченість, структурна побудова, просторове розміщення елементів твору 

тощо [234]. Відповідно, смисл виникає зазвичай унаслідок поєднання форм, 

кольору та композиційного укладу. Для цього в семіотиці застосовується термін 

«семіозис» (грец. «означення») — процес інтерпретації знака або породження 

значення. 

Сьогодні можна говорити про декілька можливих підходів до опису 

феномена живопису, базуючись на семіотичних термінах. Їхні відмінності 

залежать від розбіжності способів застосування семіотичних понять до творів 

живопису. У досвідах семіотичного осмислення мистецтва дослідників передусім 

цікавила принципова можливість застосування цих понять в естетиці та 

мистецтвознавстві. У цьому підході були суголосні ще в 30-і роки як продовжувач 

пірсової семіотики Чарльз Морріс, так і послідовник семіології де Соссюра Ян 

Мукаржовський [119]. Однак, підхід до художнього твору як окремого знака, за 

схоплення його семіотичних функцій, мало дає для розуміння його внутрішньої 

структури. Більше можливостей з цього боку відкриває погляд на живопис не як 

на автономний знак, а як на складний текст, сформований із знаків художньої 

мови.  
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Поняття тексту не обов‘язково стосується лише мовних структур. Будь-яка 

знакова структура, що передає певне цілісне значення, є текстом. Живопис можна 

розглядати в загальній низці знакових систем тому, що він: 

 передбачає наявність суб‘єкта й об‘єкта сприйняття; 

 реалізується в матеріальних об‘єктах, призначених для передачі інформації; 

 підпорядковується загальним законам функціонування знакових систем. 

За умови трактування живопису як повідомлення (тексту), необхідно 

розуміти його особливості. Етимологічне значення терміна «текст» (сплетіння, 

побудова, зв‘язок) відсилає до широкого його розуміння, яке трактує текст як 

огранізовану сукупність знаків для реалізації певної системи інформації. Вона 

володіє формальною зв‘язаністю і змістовною цілісністю, що задано певними 

культурними кодами [184, с. 631]. 

Будь-яка семіотична система характеризується відмінними ознаками 

[20, с. 76], вважає французький лінгвіст Еміль Бенвеніст, які ми застосовуємо до 

системи образотворчого мистецтва: 

 спосіб, за допомогою якого система впливає — те чуття (зір), через яке вона 

сприймається; 

 сфера дії — область (мистецтвознавство, культура), в якій система 

визнається; 

 природа та число знаків (матеріальне вираження кольору, лінії, форми в 

різних варіаціях); 

Живописне полотно може представляти текст, що не членується на окремі 

знаки, і в ньому виявляються окремі елементи-фігури, котрі не є самостійними 

знаками. Тут фігура — така одиниця, яка може бути умовно виділена на основі 

формальних відношень, але сама не мати значення. Текст-зображення як знак і 

фігури, які його складають, функціонують у трьох вимірах, що характеризують в 

семіозисі три типи бінарних відносин американського філософа Ч. Морріса [118]:  

Синтактика — внутрішня властивість живопису, семантика і прагматика — 

його зовнішні  аспекти. Синтаксичний аспект живопису становить множину 

елементів сприйняття, у сполучуваність яких закладено ряд принципів, що 
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систематизують ці елементи. Синтаксична впорядкованість базується на 

поєднанні елементів живописної композиції в єдине ціле на основі як 

еквівалентних, так і ієрархічних відношень між ними, причому це ціле не є 

результатом простої суми елементів, а становить якісно нове утворення. 

Прагматична сторона живопису задана вже самим його культурним 

функціонуванням, інакше він не існує як знак. Знаком він дійсно стає тоді, коли 

усвідомлюється суб‘єктом як знак. Повне витіснення семантичних відносин на 

користь виключно синтаксису характеризує нефігуративний живопис, який 

демонструє цілковитий відрив від предметності та репрезентує внутрішньо 

гармонійну комбінацію колірних плям і ліній на полотні. 

«Повідомлення» в живописному процесі стає повноцінним учасником (а не 

посередником) спілкування. Зв‘язок між творцем і глядачем переривається: 

живопис наче затуляє свого автора. Художник не може очікувати безпосередньої 

відповіді: він відправляє інформацію невизначеній кількості одержувачів. Отже, 

тричленний семіотичний ланцюжок: «митець — живопис — реципієнт» може 

розриватись тут на два двочленних: «відправник (митець) — живопис» і 

«живопис — одержувач (реципієнт)». Варто зазначити, що для живопису 

принципово важливий засіб виразу — сама матеріальна форма та її можливості. 

Подібним способом: як відношення репрезентації об‘єкта, що 

безпосередньо не презентується суб‘єкту сприйняття живопису, — описує 

символічну функцію й шведський історик мистецтва Гуннар Берефельт [209]. Він 

включає в рамки символічного відношення референціальні функції, що 

проявляються компонентами різних рівнів художнього твору. Основними з них є: 

 міметичні засоби репрезентації відсутніх об‘єктів, що відсилають до них 

суб‘єкта через схожість зображення зі своїм референтом; 

 формальні компоненти живопису — лінії, кольорові плями, пропорції і т. д.,  

які презентують такі, наприклад, реально відсутні в них якості як рух, вага, 

напруга та інші прояви «перцептивних сил» (за Р. Арнхаймом), і здатні за 

аналогією асоціюватися з більш глибоким змістом; 
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 метафоричні засоби, тобто символи в найбільш звичних для 

мистецтвознавства значеннях. 

Коли йдеться про процес інтерпретації візуального в живописі, можна 

помітити, що в текстах історії мистецтва часто зустрічається слово «читати». Для 

семіотики мова стала моделлю форми спілкування (через образотворче 

мистецтво, жест/рух/танець, музику та інші форми) [221, c. 39]. Ряд істориків 

мистецтва, зокрема Mайк Бал [207] і Норман Брайсон [212], розвинули ідею 

читання як специфічну семіотичну методологію для інтерпретації візуальних 

образів. Основна мета полягає не в тому, щоб надати перевагу текстуальному над 

візуальним, а задіяти візуальну природу зображення більшою мірою.  

У цьому контексті мистецтвознавцям виявилося доречним адаптували 

теорію реакції читача до вивчення мистецтва живопису. Дійсно, можна 

розглядати «текст» як зображення, звук, жест або будь-який інший культурний 

феномен для інтерпретації. Відповідно до теорії «читач-відповідь» смисл 

добувається засобом читання — він не існує у вигляді попередньо заданого 

елемента тексту. Читач повинен віднайти зв‘язки, заповнити прогалини, зробити 

висновки, вибудувати гіпотези, взаємодіючи з текстом. Без активної його участі 

не було б жодного тексту. Німецький історик мистецтва Вольфґанґ Кемп виклав 

методологію та історію процесу, що була названа «естетика рецепції» [251]. Кемп 

стверджує, що контекст рецепції  має бути прийнятий до уваги при будь-якій 

інтерпретації мистецького твору. Чи живопис репрезентується в храмі, чи в музеї 

— має вагому частку в тому, як він буде сприйнятий. Кемп запозичує категорію 

«непрямого читача» з теорії «читач-відповідь» для пояснення категорії 

«непрямого глядача». Ідея полягає в тому, що живопис передбачає певного 

глядача або намагається створити особливий досвід перегляду. Актуалізується 

питання «форм адресації» — шляхів, засобом яких елементи чи фігури живопису 

взаємодіють одна з одною та реципієнтом. Іноді в живописі, наприклад, фігура 

здійснює зоровий контакт із глядачем, щоб звернути його до зображення. Такі 

фігури, названі «фокусувальними», можуть навіть скерувати увагу глядача на 

окремий елемент у межах роботи. 
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Дослідник також закликає істориків мистецтва звернути увагу на випадки, 

при яких живопис є незавершеним або невизначеним. Це зовсім не означає, що 

буквально мазки або елементи відсутні, натомість реципієнт у процесі сприйняття 

повинен мисленнєво скласти невидимий зворотний бік намальованої форми, чи 

простежити її вектор розвитку попри цей зворот. Кемп зазначає, що іноді ці 

прогалини, ці відсутні елементи настільки ж важливі, як те, що насправді є — 

вони часто використовуються навмисно, щоб підкреслити сплановані та 

призначені схеми та викликати особливі реакції в глядача. 

Пропозиція ідеї «читабельності» творів живопису належить також 

англійському історику мистецтва Ернсту Гомбріху. Вони не є ані природними, ані 

самоочевидними, на думку науковця, а створюються відповідно до образотворчої 

мови, яка повинна бути розшифрована [241]. Гомбріх вірив у здатність історика 

мистецтва встановити «реальне значення» зображень. Він наполягав на історичній 

специфіці мистецтва, яку назвав «суспільне визнання». В «Етиці психоаналізу» 

Жак Лакан пише, що жодна правильна оцінка сублімації в мистецтві не є 

можливою, якщо ігнорувався факт історичної локалізації всієї художньої 

продукції, зокрема й образотворчого мистецтва [258]. У «Чотирьох основних 

концепціях психоаналізу» Лакан стверджує, що у випадку мистецтва психоаналіз 

повинен вийти за межі патобіографічних проблем Фройда [259]. Мистецтво, за 

Лаканом,— про відсутність: твір мистецтва завжди передбачає обхід «Речі». Цей 

«обхід» важливий: мистецтво не є прямолінійним, воно не просто репрезентує 

наявність або відсутність об‘єкта прагнення (Речі). Натомість, мистецтво 

парадоксально представляє присутність «Речі» через її відсутність і допомагає 

суспільству освоїти цю порожнечу.  

Протягом минулого століття багато істориків мистецтва займалися 

психоаналітичною теорією, щоб вивчити особистість художника, творчий процес, 

вплив мистецтва на глядача. Це праці філософа Річарда Волгейма, 

мистецтвознавців Сюзанн Престон Бліє [211] й Розалінди Краусс [256], які 

застосовують психоаналітичну теорію до мистецтва новими способами. У 

«Живописі як мистецтві», Річард Волгейм аналізує роботи як парапрактики, дії, 
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мотивовані несвідомими намірами [288].  Волгейм фокусується на специфічних 

формальних та візуальних засобах, якими художник переносить свої несвідомі 

фантазії на живопис. Хоча історики мистецтва (і митці) наголошують на 

відмінності між абстрактним і фігуративним мистецтвом, Волгейм заявляє, що ця 

різниця значною мірою невідповідна. З точки зору зображальної метафори 

абстрактний живопис може метафорично означувати тіло, практично не 

зображаючи його: так фактура живописної поверхні може декларувати плоть, 

наприклад.  

Запозичуючи фразу німецького філософа Вальтера Беньяміна, американська 

аналітик мистецтва Розалінд Краусс досліджує «оптичне несвідоме» сучасного 

мистецтва, зосередивши увагу на тому, у який спосіб ряд художників, зокрема 

Макс Ернст, Марсель Дюшан, Джексон Поллок і Єва Хессе, тлумачили свою 

роботу [256]. Краусс підсумовує, що формалістська теорія мистецтва, яка 

практикується Клементом Ґрінберґом [244] або Майклом Фрідом [237], була 

зосереджена на формальних та оптичних особливостях творів живопису, що 

генерувався з несвідомого. Вона називає це мистецтво «пригнічення 

модернізмом», де митець не керує процесом творення й бачення такою мірою, як 

сила, що вивільняє несвідомі бажання через живопис. Роботи, які конструюють 

«оптичне несвідоме», усі назагал заохочують до дослідження власного бачення. 

Водночас, ці твори спонукають глядачів до несвідомих проекцій. Це відбувається 

не так через ідентифікацію глядача з його уявою, як залежить від того, як саме 

живопис позиціонує глядача, а також від формальних якостей, таких як ритм, 

варіації, повторення.  

Психологія сприйняття живопису, тим часом, пов‘язана із психічними та 

фізіологічними аспектами рецепції творів мистецтва. Ідея полягає в тому, що 

глядач активно «вкомплектовує» живопис. Ернст Ґомбріх називає це «часткою 

глядача» — запас образів, що зберігається в пам‘яті реципієнта і вноситься у 

процес сприйняття мистецтва [241].  Для Ґомбріха все мистецтво — 

фундаментальний запис сприйняття, яке саме собою сформоване попередніми 

репрезентаціями, доступними художнику в його традиції. У праці «Мистецтво та 
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ілюзія» Ґомбріх окреслює спосіб, де візуальне генерується «процесом 

тестування». Коли перед живописцем постала задача, наприклад, репрезентації 

людського обличчя, то він повертається до традиції, до роботи попередників, до 

формули або схеми, які автор може використовувати для створення образу. У 

процесі роботи з наявними схемами живописець розуміє, що вони є 

невідповідними для презентації його власного бачення й повинен їх змінити. 

Модифіковані схеми потім входять у «репертуар» візуальних моделей, доступних 

для використання, тестування й модифікації іншими митцями [242].  

Судження про твір живопису можуть кардинально різнитися залежно від 

природних особливостей, виховання та середовища перебування особи — 

історичних, національних та соціальних умов. Але ці умови все ж є загальними 

для великих груп людей, і в кожній такій групі виробляються досить загальні 

критерії (матриця певної культури). Однак, зі сприйняттям творів також пов‘язані 

й інші види інтелектуальної творчої активності, які стосуються сфери суміжних 

дисциплін і представляють переважно самостійні сфери знання. 

Суттєво, що уявлення про джерела та чинники мотивації людських дій 

безпосередньо залежать від характеру ментальності епохи, її базових уявлень про 

людину та устрій світу. Тому кожен новий історичний етап в усвідомленні 

природи людини безпосередньо впливає й на тлумачення проблем живопису. Уже 

це дозволяє зробити висновок, що будь-які життєві ситуації супроводжує чуттєва 

складова, яка породжує явища символізму: та чи та річ зберігається в 

індивідуальній чи колективній пам‘яті як символ. Так, усвідомлюючи 

визначальну роль суспільного середовища, соціальних умов, навчання і 

виховання, генетик Володимир Ефроімсон звернув увагу на «спадкові 

компоненти, інстинкти та схильності, що дісталися крізь сотні мільйонів 

попередніх років, які можуть бути пригнічені середовищем або, навпаки, 

виплекані ним» [79, с. 127].  

Отже, можна розглядати соціокультурні смисли живопису як форму 

вираження цінностей культури в художніх знакових системах, з яких починається 

налагодження конкретних взаємин особистості з культурою та мистецтвом. 
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Живопис як універсальна мова культури є, з одного боку, відтворенням цієї 

культури в її специфічних системах знаків — віддзеркалення конкретно-

історичного способу життя людей різних епох і етнічних регіонів, а з іншого — 

утвердженням специфіки функціонування конкретної культури. Це складний 

механізм діалектики культури й мистецтва, способу життя і його художньої 

складової. 

 

2.1.2 Взаємодія реципієнта та живопису як форма когніції 

Розглядаючи особливості естетичної реакції глядача на візуальні стимули 

живописного твору, доцільно висвітлити класифікацію її теоретичних моделей. 

Одним із «полів», де можливе творче поєднання психології, філософії та 

мистецтвознавства, є теоретичне поле естетичної реакції глядача, включене в 

систему «митець – живопис – реципієнт». Естетичний досвід слід розцінювати як 

багатокомпонентну психофізіологічну, поведінкову й особистісну реакцію 

людини на візуальні стимули живописного твору, який володіє специфічними 

естетичними властивостями. 

Історично склалося кілька груп теорій, що описують особливості 

виникнення та перебігу естетичної реакції. До першої групи належать 

перцептивні теорії, які розглядають особливості сприйняття естетичних стимулів. 

Естетична реакція, згідно з перцептивними теоріями, не є індивідуальною, тому 

що не належить конкретному глядачеві, а зумовлена властивостями стимулів 

художнього твору. Тому вона у всіх людей є більш-менш однаковою. До 

найбільш відомих перцептивних естетичних теорій відносять теорію німецького 

психолога, фізика, філософа Густава Фехнера [200, с. 67], німецького психолога й 

філософа Вільгельма Вундта [44]. Також домінантного значення перцептивним 

процесам надавав і французький психолог, художник Францис Молнар [271], 

канадський психолог Джеральд Купчик [218—220]. 

Перцепція включає як фізичні відчуття (зір, нюх, слух, смак, дотик), так і 

пізнавальні процеси, залучені до інтерпретації цих почуттів. По суті, це те, як 

люди приходять до розуміння навколишнього світу через рефлектування на 
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стимули [206]. Білоруський психолог Л. Виготський [43] звів естетичну реакцію 

до розрядки напруги емоційного афекту, описав зміни тонусу м‘язів і ритму 

дихання як компонентів естетичної реакції. Він розглядає твір як систему 

подразників, «свідомо й умисно організованих із таким наміром, щоб викликати 

естетичну реакцію» [43, с. 186]. Основою цієї естетичної реакції, на думку 

вченого, є спричинені мистецтвом афекти. Мистецький афект пов‘язаний із тим, 

що напруга почуттів «очищується» не зовнішньою, а внутрішньою реакцією, не 

дією, а переживанням. Сприйняття живопису породжує емоційне переживання 

творчого відкриття. Причому живопис забезпечує багаторазовий пошук істини. 

Поточні перспективи перцепції в межах когнітивної психології 

зосереджують увагу на конкретних способах людської свідомості інтерпретувати 

стимули від певних значень і на тому, як ці інтерпретації впливають на поведінку. 

Прикладом того, як сучасні психологи підходять до вивчення перцепції, є 

дослідження, що проводяться в Центрі екологічних досліджень сприйняття та дії 

Університету штату Коннектикут (CESPA) [284].  

Головна ідея естетичного перцептуалізму — переконання в тому, що 

неможливо визначити природу мистецтва без використання категорії естетичного 

досвіду. Визначальними рисами живопису називають його властивості (якості та 

цінності), котрі можуть бути пізнавані шляхом безпосереднього (специфічно 

естетичного) сприйняття. Найсуттєвішою основою твору мистецтва 

призначається його естетична цінність, яка полягає в евокації (здатності 

провокування) естетичного переживання (досвіду). Це визначається критерієм та 

мірою цінності твору [7, с. 129]. Видатним та послідовним представником 

естетичного перцептуалізму в американській філософії мистецтва вважається 

Монро Бердслі, чия праця «Естетика: проблеми філософії критики» стала не 

тільки фундаментальним та доступним оглядом із питань філософської естетики, 

але й джерелом інформації та творчих стимулів [208]. 

Другу групу складають когнітивні теорії естетичної реакції. «Когнітивний» 

вказує на способи отримання знань людиною та їхнього збереження у свідомості. 

Естетична реакція є відповіддю на аналіз інформації, яку акумулюють художні 
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полотна. Для сприйняття живопису потрібен певний рівень знань і життєвий 

досвід. Відтак, когнітивні методи — це методи впливу на те, як люди отримують і 

зберігають знання. А якщо існує можливість керувати цими процесами, то 

практично відкривається доступ впливати на поведінку людей, адже їхні дії 

залежні від того, що вони вже знають і про що дізнаються в поточній ситуації. 

Згідно з когнітивними теоріями естетичний стимул викликає емоційні й афективні 

реакції порівняння з теоретичними знаннями, здійснює пошук відповідників, 

вибудовує гіпотези, концепції та категорії, оцінює твір через відповідність 

припущенням та знанням. У цій групі варто згадати естетичну теорію Рудольфа 

Арнхайма, базовану на принципах гештальтпсихології [14, с. 280], Деніела 

Берлайна, який здійснив внесок у створення «експериментальної естетики», 

запропонувавши біологічно обґрунтовані принципи когніції естетичних явищ. Він 

розробив «теорію порівняльної мотивації» для аналізу відповідності між 

потенціалом активації (потенціалом спонукання) та рівнем активації в підсумку 

[210, с. 520], теорії американських психологів Говарда Ґарднера [239] й Коліна 

Мартіндейла [268, с. 49].  

Взагалі, когнітивістика є міждисциплінарним науковим напрямком, що 

об‘єднує теорію пізнання, когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну 

лінгвістику та теорію штучного інтелекту. У когнітивістиці спільно 

використовуються комп‘ютерні моделі з теорії штучного інтелекту й 

експериментальні методи з психології та фізіології вищої нервової діяльності — 

для розробки точних теорій роботи людського мозку. Ключовим технічним 

досягненням стали нові методи сканування мозку. Томографія та інші методи 

вперше дозволили «зазирнути всередину мозку» й отримати прямі, а не 

опосередковані відомості про його роботу. Значущу роль відіграють щоразу більш 

потужні комп‘ютери. 

Когнітивна психологія вивчає когнітивні, тобто пізнавальні процеси 

людської психіки. Дослідження в цій галузі зазвичай пов‘язані з питаннями 

пам‘яті, уваги, почуттів, подання інформації, логічного мислення, уяви, здатності 

до прийняття рішень. Когнітивна психологія на сучасному етапі багато в чому 
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ґрунтується на проведенні аналогії між перетворенням інформації в 

обчислювальному пристрої та пізнавальними процесами в людини. Так були 

виокремлені структурні складові (блоки) пізнавальних та виконавчих процесів, 

передусім пам‘яті [206, с. 29].  Британський психолог Алан Бедделі, посилаючись 

на закони асоціацій, зазначає, що якщо будь-які психологічні утворення одного 

разу заповнювали свідомість одночасно або в близькій послідовності, то потім 

повернення певних компонентів колишнього переживання викликає й уявлення 

про інші, причому немає потреби в тому, щоб були в наявності первісні причини 

[206, с. 249] . 

Естетична реакція має відмінності зі звичайною реакцією людини на 

візуальні стимули. При естетичному сприйнятті глядач не тільки репродукує 

отримані образи, а й активно вносить нові суб‘єктивні значення і створює 

візуальні моделі, що представляють комплекс реконструкції первинно 

сприйнятого об‘єкта та його суб‘єктивного емоційно-смислового забарвлення й 

оцінювання на основі індивідуального досвіду та знань. Надалі, при когніції 

живопису, людина звертається вже не до оригіналу, а до цієї суб‘єктивно-

об‘єктивної психічної реконструкції оригінального образу та його творчої 

образної переробки [241].  

Категорія естетичного досвіду вже давно є одним з основних понять, що 

розробляються американськими вченими. Естетичне переживання вважається 

особливим видом досвіду сприйняття об‘єктів, подій, ситуацій. У процесі 

сприйняття естетичний і емпіричний досвід переплітаються та вступають у 

взаємодію. Філософ Дж. Дьюі, який здійснив вагомий вплив на американську 

естетику, у праці «Мистецтво як досвід» [228] висуває категорію естетичного 

досвіду як модель для будь-якого досвіду взагалі.  

У розумінні естетичного досвіду, Дж. Дьюї надає основного значення 

когніції формотворчих параметрів, які можуть містити посилання на впізнавані 

ознаки речей. Ця точка зору Дьюї була підтримана Р. Ціммерманом у визначенні 

естетичного об‘єкта [291]. На його думку, все, що при правильному відношенні 

може привести до задоволення, може бути естетичним об‘єктом. Це розширене 
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визначення перетворює в потенційний естетичний об‘єкт будь-який живопис або 

річ, але лише невелика частина цих творів або предметів отримує офіційне 

визнання в якості такого в інституціональному процесі. Проте, американський 

дослідник виділяє основні характеристики естетичного досвіду, при актуалізації 

яких може відбуватися естетизація об‘єктів: здатність приносити безкорисливу 

насолоду та можливість сприйняття форми. Ці принципи, що закорінені в 

кантіанській естетиці, обмежують видиму свободу в естетизації об‘єктів. 

У когнітивних естетичних теоріях вартою уваги є концепція, що 

представляє психіку у вигляді певного пристрою з фіксованою здатністю до 

перетворення сигналів. Головна роль у ній відводиться внутрішнім когнітивним 

схемам і активності організму в процесі пізнання. Когнітивна система людини 

розглядається як система, що має пристрої введення, зберігання та виводу 

інформації у свідомість з урахуванням її «пропускної здатності». Людина 

постійно зіштовхується з величезними обсягами візуальної інформації та приділяє 

увагу лише малій її частині. Такі стратегії візуальної селекції й ігнорування 

стають звичними, стабільними, утворюючи характерний когнітивний стиль, або 

стиль сприйняття й обробки живописної інформації [169].  

При отриманні індивідом емоційної інформації внаслідок сприйняття 

живопису він звертає увагу та засвоює одні види інформації більшою мірою, ніж 

інші. Крім того, при спробах усвідомлення та використання цієї інформації 

індивіди по-різному на неї реагують [282]. Процес художньої творчості полягає в 

кодуванні узагальнених переживань. Отримуючи закодоване повідомлення в 

якості живописного полотна та використовуючи потенціал своїх когнітивних 

здібностей, реципієнт прагне розшифрувати цей код, покладаючись на власні 

відчуття. Важливим етапом у процесі невербальної комунікації є осмислення 

реципієнтом отриманої візуальної інформації, або рефлексія. Осмислення 

живопису та його оцінювання передбачають, передусім, розуміння або 

нерозуміння задуму художника та смислового наповнення твору. Це важливо з 

огляду на те, що розуміння, зазвичай, призводить до позитивної оцінки, а 

нерозуміння — до негативної [290]. 
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З тих причин, що згадані групи теорій кожна зокрема не повною мірою 

окреслюють реальну динамічну інтерактивну взаємодію людини з художнім 

твором, виникли теорії наступної групи — інформаційні, котрі гармонійно 

об‘єднали когнітивні та перцептивні. В інформаційних моделях естетичний досвід 

стали розглядати як сукупність потоків інформації, що обробляється. Її 

сприйняття нероздільне з індивідуальною пам‘яттю, досвідом і знанням. Така 

інформація здатна впливати на глядача навіть за відсутності повної свідомої уваги 

з його боку.  

Послуговуючись методами теорії інформації, можна визначити «художнє 

повідомлення» як «упорядковану множину елементів сприйняття», одержаних із 

конвенційного набору художніх засобів та об‘єднаних у певну структуру. Це дає 

змогу вибудувати інформаційну модель у випадку, коли «приймачем» інформації 

виступає людина-реципієнт живопису. Виявляється можливим окреслити 

приблизний обсяг того природного «набору», на основі якого виникає все 

різноманіття художніх повідомлень, які сприймаються людиною, за використання 

даних психофізіології [173, с. 894]. 

Однією з перших інформаційних моделей естетичної реакції на мистецтво 

стала базована на принципах гештальтпсихології теорія доктора фізики й 

філософії Абрагама Моля (рис. 1.1.1). Трансльовану твором інформацію він 

поділяв на семантичну й естетичну [115, с. 201]. Семантична є логічною, 

пов‘язаною зі структурою твору. Цей вид інформації надається точному 

формулюванню та спонукає до цього глядача. Семантична інформація базується 

на символах і загальних законах логіки. Її можна передавати різними каналами 

сприйняття. Естетична ж інформація викликає певні внутрішні психоемоційні 

стани. Такий вид інформації, на його думку, найбільш цінний, оскільки саме вона 

змушує глядача звертатися до твору знову й знову. А. Моль використовує поняття 

«вибору», «надлишковості», «оригінальності» коду митця при аналізі художньої 

творчості, а також зазначає необхідність розділення двох понять: «потоку 

повідомлень» і «потоку інформації». Чим більш оригінальним, непередбачуваним 

є потік повідомлень, тим більше в ньому інформації. Оригінальність зменшується 
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зі збільшенням «надлишковості» — величини, яка характеризує вплив ентропії  

внутрішньої організації повідомлення. 

Дві найбільш повні інформаційні моделі естетичної реакції були 

представлені американським нейрофізіологом Аньяном Чаттерджі [216] й 

німецьким психологом Гельмутом Ледером [260]. «Модель естетичного досвіду» 

була запропонована Г. Ледером і його колегами, а «Модель візуальної естетики» 

— А. Чаттерджі. Презентуючи процеси когніції творів, обидві моделі 

характеризуються наявністю декількох стадій обробки інформації, що призводять 

до двох різних типів реакції на стимул.  

Модель естетичного досвіду Г. Ледера та колег (рис. 1.1.2) передбачає 

проходження п‘яти послідовних стадій. Кожна включає специфічні складові, до 

яких належить і смак. Саме він впливає на стадії класифікації живопису за 

принципом стилістичних особливостей і зображеного. Згідно з моделлю процес 

обробки візуальної інформації призводить до двох можливих результатів: 

«естетичне судження» й «естетична емоція», які не виключають одне одного, але 

є різними типами реакцій. Естетичне судження передбачає оцінку на основі 

міркувань (наприклад, живопис належить до такого жанру, стилю, такої школи, 

зображено те і те і т. д.). Естетична емоція передбачає оцінювання на основі 

емоційної реакції (викликає переживання позитивні/негативні  і т. д.). 

Модель візуальної естетики А. Чаттерджі [216] базується на 

нейропсихологічних дослідженнях зору та пропонує також два типи естетичної 

реакції, аналогічні до описаних вище [139, 285]. Як наслідок, обидві моделі 

охоплюють два різних результати естетичного сприйняття: емоційний — 

«естетична емоція» й раціональний — «естетичне судження». Відповідно, коли 

реципієнт говорить, що живопис відповідає його смаку, то потрібно розрізняти, 

чи лежить в основі судження безпосередня емоційна реакція. При оцінюванні 

живопису, коли реципієнт говорить про перевагу одного об‘єкта сприйняття над 

іншим, то може базуватись на судженнях із підставою прийнятих норм та правил.  

Живопис можна розглядати як сукупність інформаційних елементів, 

уміщених у візуальному просторі полотна. Однією з особливостей потоку 
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візуальних стимулів, сприйманого реципієнтом у живописі, є наявність 

прихованих «несвідомих» стимульних пластів, що несуть «надвізуальну» 

інформацію, яка сприймається несвідомо. Приховані пласти передають 

«невисловлювану» вербально інформацію, яка відображає першоідеї 

(першообрази) твору. 

Отже, сприйняття творів живопису, згідно з естетичними теоріями,  є 

результатом взаємодії: 

 безпосередньої емоційної реакції на сприйняті візуальні стимули, 

 свідомого співвіднесення естетичних стимулів зі значеннями, смислами та 

оцінками, що зберігаються в довготривалій пам‘яті, 

 несвідомої обробки стимулів на рівні особистого та колективного несвідомого, 

 формування на основі вихідних естетичних смислів нових об‘єктивно-

суб‘єктивних конструкцій, наділених індивідуальними усвідомлюваними та 

несвідомими смислами та значеннями, які заміщують вихідні естетичні 

стимули. 

Застосування методів теорії інформації при дослідженні сприйняття 

живопису пов‘язане з розвитком семіотики та кібернетики, оскільки будь-яка 

передача повідомлень, зокрема й художніх, здійснюється через системи знаків і 

мов, де знак — носій інформації, а мова —  інформаційний код. Із цих позицій 

розкривається й процес художньої комунікації засобом творів, адже розвиток 

сучасних засобів масової інформації та спілкування зумовлює можливість 

розгляду живопису в загальній системі культури як одного з комунікативних 

засобів. 

 

2.2. Міждисциплінарний характер досліджень сприйняття живописного твору 

2.2.1 Сприйняття живопису як предмет психології мистецтва 

Підхід до вивчення сприйняття творів живопису передбачає насамперед 

комплексність — із застосуванням результатів досліджень суміжних із 

мистецтвознавством дисциплін — у зв‘язку з багатокомпонентністю факторів, 
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задіяних у перебігу цього процесу. Однією з таких дисциплін є психологія 

мистецтва. 

Особливістю живопису є те, що він впливає на психіку людини, а через неї 

— вже на емоції та фізіологію. Причому, вплив цей найчастіше не прямий, а 

опосередкований, що окреслює сферу специфічної проблематики при вивченні 

сприйняття живопису. Найбільш загальний погляд на твір, з точки зору психології 

мистецтва, полягає в тому, що він є сукупністю естетичних знаків, спрямованих 

викликати в людей емоції. Естетичні реакції можуть бути миттєвими, 

короткочасними або стійкими, що переходять у художні переживання. Останні 

здатні чинити потужний вплив на всю особистісно-смислову сферу людини — її 

свідомість, світогляд, світовідчуття [116]. 

Одним із перших вітчизняних дослідників, які зверталися до проблематики 

сприйняття мистецтва, був психолог, теоретик мистецтва Густав Шпет (1879 —

1937) [193]. Він не протиставляє знання та переживання, пізнання та емоції, 

інтелект та афект, а вважає, що емоційна навантаженість художнього твору є його 

змістом, а не тільки фоном. «Розум із серцем» можуть доповнювати одне одного 

та мати як загальні, так і різні точки докладання сил. 

Проблеми психології мистецтва в широкому культурному контексті того 

часу висвітлює «Психологія мистецтва» білоруського психолога Лева 

Виготського (1896 — 1934). Праця вирізняється методологічною значущістю, де 

автор намагається осягнути складну діалектику біологічного, психічного й 

естетичного. Інтелект і переживання (афект) — дві основи, на яких базується світ. 

Він формулює основні закони, що лежать у підґрунті творення та сприйняття 

живопису: афективне протиріччя як психологічна основа художнього твору, 

формула катарсису — як базис естетичної реакції. Виготський обґрунтовує, що не 

гармонія форми та змісту, а боротьба, їхнє зіткнення лежить в основі художнього 

твору. Саме в цій діалектиці Виготський убачає психологічну суть естетичної 

реакції, завдяки чому глядач може переживати незвичні афекти, «вибухи» 

почуттів — катарсис. 
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Необхідно зазначити, що традиційно в цей період вважалося, ніби для 

отримання естетичного задоволення від живопису глядач повинен його зрозуміти. 

Незрозуміле відштовхує, викликає протест або негативні емоції. При аналізі цього 

положення слід базуватись і на герменевтичних, і на психологічних принципах. 

Виникає важливе для психології мистецтва питання: чи потрібно розуміти зміст 

художнього твору, щоб виникло чуттєве переживання? Розвиток тогочасної 

психологічної думки переконував у необхідності такого розуміння. Проте, більш 

пізні дослідження доводять, що такий підхід актуальний лише для наративного 

живопису, — абстракцію натомість він не охоплює. 

Так, ґрунтуючись на психологічних теоріях художнього сприйняття 

українського філософа, естетика С. Раппопорта (1915 — 2005) [140], можна 

виявити три рівні сприйняття творів живопису: 

1. На його думку, на елементарному рівні відбувається сприйняття, при якому 

засвоюється тільки сюжетний аспект живопису. Форма творів, живописні 

виражальні засоби випадають із бачення.  

2. На високому рівні сприйняття інтерес викликає ідейний зміст, суть твору. 

Співучасть пов‘язана з проникненням не тільки у зміст, але й у форму. Осягається 

взаємозв‘язок елементів живопису. 

3. Художнє сприйняття переростає в художнє бачення. Це особливий спосіб 

організації сприйманого матеріалу, виокремлення у ньому значущих елементів, 

оцінювання з точки зору їхньої відповідності замислу. У процес сприйняття 

включається емоційний та інтелектуальний потенціал реципієнта. 

До неабиякого поступу в розумінні естетичного сприйняття спричинився 

Михайло Бахтін (1895—1975) — український, російський філософ і 

мистецтвознавець піднімає питання творчості глядача при сприйнятті мистецтва 

[16]. Оскільки реципієнт спочатку просто бачить твір, ще не сприймаючи 

художню форму, потрібно зробити видиме вираженням свого активного 

відношення, і тим подолати матеріальний визначений характер форми, її 

речевість. Вона перестає бути поза реципієнтом як сприйнятий і пізнавально 

впорядкований матеріал, стає виразом ціннісної активності, що проникає у зміст і 
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втілює його [16, с. 313—314]. Бахтін стверджує, що не тільки при «первинній» 

творчості, власному виконанні, а й при спогляданні реципієнт повинен пережити 

себе певною мірою творцем форми, щоб взагалі «здійснити» художньо значущу 

форму як таку [16, с. 312]. 

Процеси формування зорового образу, впізнавання та ідентифікації його 

елементів, інформаційну підготовку суджень щодо живопису експериментально 

досліджував український психолог Володимир Зінченко (1931—2014). Він 

представив варіант функціональної моделі зорової короткотривалої пам‘яті та 

модель механізмів візуального мислення як компонента творчої діяльності [81].  

Подальші вивчення процесу сприйняття живопису починають розширювати 

діапазон дослідження творів різних мистецьких напрямків. При цьому, говорячи 

про абстрактний живопис, констатують, що він не так вид знання, як певний вид 

переживання.  Ще погляди Г. Шпета [193] і О. Потебні [137] об‘єднувала ідея про 

роль несвідомих переживань у процесі естетичного сприйняття, які викликають 

емоції глядачів тоді, коли розум міг би відкинути ці ідеали. Саме це положення 

особливо важливе при аналізі ролі внутрішньої форми абстрактного живопису, 

оскільки уявлення, спричинені ним, не завжди усвідомлюються й не завжди 

зрозумілі глядачам, але завжди викликають певні переживання. 

На перший план при створенні живопису може вийти не внутрішня, а 

зовнішня форма — робота з кольором, тоном, формою. Тоді важливе не значення, 

а формальне наповнення або уявлення, яке домінує і у свідомості творця, і 

глядача. Вплив абстрактного візуального ряду, котрий не може впливати на рівні 

знання, значення, проявляється в тому, що він включає асоціації з попередніми 

уявленнями. Абстрактні форми також пов‘язані з можливостями формування 

емоційного переживання, яке певною мірою теж опирається на знання, але не 

знаків, а символів, які існують не тільки (і не стільки) у свідомості, але й в 

несвідомому. Очевидно, у цьому разі сприйняття базується на декількох 

механізмах, що працюють одночасно. Передусім це архетипні уявлення, які 

присутні у більшості абстрактних творів (в контексті юнгіанської теорії 

архетипів). При розгляді абстрактного живопису — з точки зору його 
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архетипічного наповнення, виразно видно, що поєднання типових ліній із певною 

палітрою викликають асоціації з основними архетипами, які властиві окремим 

культурам. Ця символіка притаманна несвідомому практично кожного індивіда, а 

тому є такою притягальною [195 , с. 102].  

Для формування будь-якої структури знання суб‘єкту необхідно 

фрагментувати сприйману дійсність та сформувати власний психічний конструкт. 

Одним із засобів мисленнєвої «сегментації» та «збірки» об‘єкта, що зумовлює 

формування нового знання, є номінація (називання відчуттів, уявлень, понять),— 

вважає психіатр Едуард Бехтель [27].   Концептуальне кодування в процесі 

смислотворення є результатом інтеграції та перекодування перцептивної 

інформації, одержуваної під час сприйняття живопису. У когнітивній психології 

сприйняття розглядається як складний психічний процес, що призводить до 

виникнення чуттєвого образу. Сутність цього процесу полягає в такій обробці 

інформації, у результаті якої відбувається психічне конструювання об‘єкта із 

сенсорних і когнітивних елементів. Бехтель вказує на об‘єкт, який, впливаючи на 

органи чуття, сприймається рецепторним апаратом і формує на периферійному 

кінці аналізатора інформаційний потік [27, с. 29]. Рухаючись аналізаторним 

каналом, цей сенсорний потік трансформується, набуваючи вигляду, зручного для 

звіряння. Згідно із принципом зворотного зв‘язку одночасно в зустрічному 

напрямку йде обернений процес: уявлення, відповідне сприйманому об‘єкту, 

активується й потрапляє на центральний кінець аналізатора [177]. У бінарній 

системі периферійний і центральний інформаційні потоки взаємодіють. Ця 

взаємодія і є процесом упізнавання, а сформована ними конструкція — образ. 

Саме цей психічний конструкт (образ) можна назвати концептуальним кодом, без 

якого неможливий подальший процес кодування при формуванні універсального 

предметного коду.  

Як відзначають Едуард і Олександр Бехтелі у своїй праці «Контекстуальне 

впізнавання», прихильників теорій звіряння за еталоном і впізнавання за 

прототипом (Роберт Солсо [167], Едуард і Олександр Бехтелі [27], Володимир 

Зінченко [81], Кристофер Кодуелл [91], Борис Величковський [34]) об‘єднує 
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однакове бачення сприйняття як процесу формування перцептивно-

індивідуального образу в результаті обробки та перцептивного кодування 

інформації про об‘єкт [27, с. 13]. «Упізнавання» живопису відбувається в 

результаті зіставлення стимульних ознак з ознаками певних зразків-уявлень про 

об‘єкти, що зберігаються в довготривалій пам‘яті. Зразками повірки можуть 

виступати структури, ідентичні зі сприйманим живописом за внутрішньою 

формою (еталони), чи абстрактні, складені з характерних ознак твору ментальні 

структури (прототипи). Результатом звіряння, а отже впізнавання та сприйняття, 

стає психічний конструкт об‘єкта, який повністю або частково збігається з 

еталоном або прототипом. 

На противагу ідеям творців теорії звіряння за еталоном і впізнавання за 

прототипом, прихильники гештальт-теорії (М. Вертгеймер [36], В. Кьолер [254],  

К.  Дункер [70], Ф. Крюгер [94] та ін.) стверджували, що в процесі сприйняття 

структура знання про об‘єкт не синтезується на основі попередніх відчуттів, 

подетального аналізу, а постає у вигляді структури цілого, або гештальта. В епоху 

розвитку когнітивної психології багато положень гештальтпсихології зазнали 

критики й були переосмислені. Аналіз процесів кодування інформації під час 

сприйняття підвів німецького психолога Йоакима Гофмана до висновку, що «при 

переробці зорової стимуляції спочатку виявляються загальні ознаки, які 

характеризують структуру стимулу в цілому, а потім вже його деталі...При 

кодуванні...глобальні ознаки, що характеризують об‘єкт в цілому, мають 

пріоритет перед локальними» [189, с. 41].  

Те, що сприйняття триває у вигляді деталізації цілісної структури, 

необхідної для освоєння живопису стадії, не заперечували й деякі гештальтивісти. 

Коли уявлення про ціле ще не є виразним, можливі одночасно два способи дії: 

один — спрямований на те, щоб зробити більш зрозумілою центральну ідею 

твору, інший — уявлення про частини. «Часто у процесі спостерігаються два 

взаємопов‘язаних напрямки: один — від частин до цілого, інший — від цілого до 

частин» [36, с. 278].  Це гештальт-принцип організації, який свідчить про те, що 
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форми, які сприймаються або відчуваються, тяжіють до більш зв‘язної, 

визначеної,  стійкої, простої та значущої структури.  

Може скластися враження, що співтворчість реципієнта — лише зворотний 

по здійснюваному шляху процес стосовно власне художньої творчості автора: 

художник кодує — реципієнт розкодовує, отримуючи з образного коду закладену 

інформацію. Але такий аналіз позбавляє живопис його специфіки. Співтворчість 

— проявник художніх начал у сприйнятті. Реципієнт не просто розшифровує 

зашифроване живописцем повідомлення, а й творчо конструює через уяву власні 

відповідні образи, які можуть і не збігатися з баченням автора твору. 

Сприйняття живопису може проходити за якісно різними закономірностями, 

на думку датського психолога Б‘ярне Функа, який і побудував на цьому свою 

теорію класифікації сприйняття візуальної інформації [238]. Функ виводить п‘ять 

основних психологічних підходів до вивчення сприйняття живопису: 

психофізичний (Г. Фехнер, П. Махотка, Д. Берлайн та ін.), когнітивний 

(Р. Арнхайм, Е. Гомбріх, X. Гарднер та ін.), психоаналітичний (М. Кляйн, 

X. Сегал, У. Фейрберн та ін.) й екзистенціальний (М. Бердслі, М. Чіксентміхайі, 

Р. Мей та ін.). 

З інформаційно-синергетичної позиції підходить до проблематики 

сприйняття живопису філософ  Ірина Мелік-Гайказян. Сприйняття інформації 

досліджується як нерівнозначний процес, оскільки перцепція означає виникнення 

певної впорядкованості в перцептивній системі [113, с. 46]. Інформаційні процеси, 

пов‘язані зі сприйняттям художньої інформації, на думку дослідниці, можливі 

лише у відкритих і нелінійних системах. Процес сприйняття постає в якості 

перцептивного відбору алгоритмів дії з метою вибору способу подальших дій. 

При цьому відбір алгоритмів може відбуватися як з пам‘яті, так і в реальному 

часі. Іншими словами, процес перцепції стає етапом трансляції інформації в 

діахронному й синхронному режимі.  

Інформаційно-синергетичний підхід дослідження сприйняття володіє 

евристичним потенціалом, оскільки дозволяє досліджувати процеси перцепції 

живопису на новому рівні. А саме, складний феномен сприйняття художньої 
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інформації розглядається як цілісний інформаційний процес, що містить окремі 

стадії (генерації, кодування, зберігання, передачі інформації). Дослідниця виявляє 

чотири види інформації: синергетичну, генетичну, поведінкову, логічну. Суть 

підходу стосовно досліджуваного предмета становить взаємозв‘язок трьох 

положень:  

1. феномен інформації є незворотний у часі процес;  

2. початок процесу — результат спонтанної події; 

3.інформаційні процеси — в основі механізмів самоорганізації складних 

відкритих систем [116, с. 171].  

Функціонування психіки на різних рівнях сприйняття — образних і 

раціональних складових мислення, лягло в основу теорії українського психолога 

Валентина Моляко. На його думку, будь-який психічний процес характеризується 

безперервною потоковістю, яка поширюється не тільки на сферу свідомості, а й 

на підсвідомість. Усі зовнішні (а при самосприйнятті — і внутрішні) об‘єкти, 

ознаки, деталі, системи та ін. сприймаються через конкретні «фільтри» знання й 

автоматично розкодовуються, ґрунтуючись на стратегіальній організації творчої 

системи психіки. В інтерпретації Моляко це — тактики та стратегії побудови 

образу, понятійної структури [116].  

Дослідник вибудовує такий послідовний ланцюг процесу конструювання 

нового образу, нового смислового утворення: праобраз — прообраз — образ-

орієнтир — ведучий образ — образ-проект — образ-рішення (останній — це 

образ, прийнятий як відповідна нова інформація у вигляді візуального образу або 

смислової структури — залежно від виду сприйманого коду). Моляко вважає, що 

основу суб‘єкта сприйняття становить його «праобразний статус»: комплексне 

психічне утворення, що включає біологічні інстинкти, фізіологічний конкретний 

стан, знання, сформовані вміння переробляти нову інформацію та інтуїцію. 

Певною мірою «прообразний статус» включає те, що К. Юнг визначає як архетип, 

але в загальному це більш масштабне утворення. Стратегіальний підхід Моляко 

передбачає, що реципієнт у процесі сприйняття живопису здійснює дії 
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реконструкції, аналогізування та комбінування при побудові смислової 

конструкції [117].  

Згідно з переліченими факторами в дослідженні «Індивідуальні стратегії 

сприйняття живопису» психолог Белоногова Олена [19] виводить, що сприйняття 

живопису формують такі вихідні «реальності»: суб‘єкт сприйняття, його 

художній об‘єкт і спосіб їхньої взаємодії. Різноманіття напрямків, підходів і точок 

зору на проблему художньої взаємодії задається тим, як розуміють ці три вихідні 

«реальності». Суб‘єкт і об‘єкт повинні сприйматися функціонально як утворення, 

що формуються під час перцепції. 

Згідно з даними когнітивної психології в патерному  (pattern — взірець, 

зразок, шаблон) сприйнятті живопису використовується досвід минулого — такі 

структури довготривалої пам‘яті як уявлення різного рівня абстракції. Щоправда, 

продукт першого рівня сприйняття, що не втрачає цілісності, і виявляється 

гештальт-структурою, а результат другого рівня, як правило, співвідноситься з 

конкретними уявленнями про деталі живопису. Упізнавані деталі не перестають 

бути частиною цілого, а тому продукт другого рівня сприйняття вступає у складні 

взаємини з продуктом першого рівня, тобто уявленням. При цьому 

концептуальним кодом стає не гештальт, не конкретне уявлення, а когнітивна 

структура — психічний конструкт, сформований в результаті складного синтезу 

сенсорних і когнітивних інформаційних потоків у процесі патерного й детального 

сприйняття живопису. 

Отже, серед основних підходів психологів мистецтва стосовно сприйняття 

живопису можна виокремити теорію впізнавання за прототипом, звіряння за 

зразком і гештальт-теорію. Сучасні дослідження когнітивної психології привели 

науковців до висновку необхідності поєднання зазначених концепцій. Учені 

резюмували, що формування холістичного образу ще не є завершенням 

сприйняття — гештальтне впізнавання супроводжується також і детальним. 

Унаслідок емпіричних досліджень психологи констатували численність потоків 

художньої інформації і, відповідно, багаторівневе сприйняття творів живопису. 

 



69 
 

2.2.2 Сприйняття живопису як предмет філософії мистецтва 

Філософія мистецтва — частина сучасного філософського знання й 

водночас особлива дисципліна в системі наук про мистецтво. «Вона включає 

поняття самого мистецтва, а також поняття репрезентації, художнього виразу, 

форми та естетики. Концепції, які становлять сферу зацікавлення філософа 

мистецтва,— це інтерпретація, підробка, творчість і художня цінність, та ін.» 

[214, с. 5]. Процеси інтеграції сучасного мистецтва з філософією, культурологією, 

психологією та соціологією, які дають змогу здійснити аналіз традиційних і нових 

проблем на основі міждисциплінарного синтезу, спричинились до суттєвого 

збагачення проблемно-тематичного поля теорії мистецтва. 

У ХХ ст. взаємодія філософської та художньої думки стала ще більш 

очевидною, ніж у попередні століття. Після чіткої орієнтації філософських 

досліджень на гносеологічну проблематику, характерну для Нового часу, у межах 

якої й виникла естетика, інтерес учених змістився в бік онтологічної 

проблематики. Цей процес охопив як сферу художньої творчості, так і галузь 

власне філософських досліджень. Саме тому виникла необхідність актуалізації 

філософії мистецтва як самостійної галузі філософського знання. На це звернули 

увагу авторитетні мислителі Заходу, вказуючи на принципову недостатність 

естетичного вчення в підході до аналізу мистецтва при поясненні сучасних 

тенденцій художньої творчості. Німецький філософ М. Вебер свого часу зазначив, 

що естетика не ставить питання про саму природу мистецтва [33]. Сучасна 

ситуація показує, що естетика перебуває в доволі кризовому стані та не завжди 

спроможна охопити стрімкий розвиток різноманітних живописних практик. У той 

час філософія мистецтва активно розвивається, формулює та вирішує нові 

проблеми. 

У сучасній ситуації, «зіткнувшись із твором мистецтва, естетика незмінно 

виявляється неспроможною», вважає іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет, 

[45, с. 65],  а польський філософ, теоретик мистецтва Б. Дземідок зазначає, що 

наприкінці ХХ століття теоретики мистецтва припинили називати себе 

естетиками, воліючи називатись філософами мистецтва [7, с. 14]. 
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 Причина такої оцінки в тому, що класична естетика не могла вповні 

відповідати запитам художньої практики. На початку ХХ століття саме мистецтво 

виявилося в центрі парадигмального «зміщення» та взяло на себе функцію 

пояснення світу. З одного боку, трансформується й розширюється предмет 

естетики, а з іншого — змінюється розуміння мистецтва в напрямку осмислення 

його онтологічних характеристик. Методологічною основою для визначення 

сучасної філософії мистецтва є ідея французького філософа Ж. Дельоза про 

«відмінність і повторення» як універсального принципу пояснення світу [63]. 

Багатогранний досвід сучасної філософії мистецтва не може бути зведений до 

однієї з його форм, але повинен враховувати «відмінність» (різноманіття) його 

побудови, а також тих досягнень, які здійснила класична естетична теорія. 

Проблема сприйняття творів живопису віддавна цікавить художників, 

філософів, психологів. Такі дослідження проводилися в епоху античності 

древніми філософами, зокрема Платоном, який вивчав як процес сприйняття 

кольору, так і значення для глядача творів образотворчого мистецтва в цілому 

[134]. Аристотель виявив зв‘язок між задоволенням, що виникає при зоровому 

сприйнятті та діяльністю, а саме «діяльністю почуття» [12]. При сприйнятті 

живопису спочатку виникає неусвідомлений порив почуттів, а потім уже 

активізується розум.  

В епоху Середньовіччя світло набуло особливого сакрального значення — 

як один із небагатьох «шляхів до Бога» [1]. Колір і світло стали втіленням 

особливого символічного смислу, і їхнє застосування в живописі 

регламентувалося церковними канонами. Сприйняття кольору стає процесом 

сприйняття конкретної релігійної інформації. Однак, уже Тома Аквінський 

визнає, що споглядання світла служить лише допоміжним засобом, що 

вдосконалює розум для пізнання Бога [3]. Видиме світло, згідно з Т. Аквінським, 

постає як засіб удосконалення загального пізнання людини. На підставі образів, 

отриманих за допомогою чуттєвого сприйняття або сформованих в уяві 

Божественністю, «ми набуваємо тим більш досконале пізнання в розумі, чим 

сильніше в людині опановане розумом світло» [3, с. 140].  
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Художники Відродження відкривають для себе «прекрасне» як таке — 

емоційну силу фарб і форм поза релігійним контекстом [183]. Це дає можливість 

виразити в живописі інтелектуальну, високоморальну суть живописця як ідею 

людини-творця, що перевершує своїм мистецтвом саму природу [101].  

У XVII столітті зростає роль чуттєвого сприйняття у філософських 

концепціях багатьох мислителів. Так, за Ф. Беконом, відчуття слугують неначе 

«воротами інтелекту», базуючись на концепції Т. Гоббса, людські думки 

безпосередньо пов‘язані з відчуттями і є результатом зворотного тиску, 

породженого «тиском об‘єкта» на частини нашого тіла. «Це тиск, продовжений 

усередину за допомогою нервів та інших волокон до мозку й серця, викликає тут 

опір, або зворотний тиск» [17, 10 с].  

Декарт вивчав сприйняття в контексті спільної роботи очей, нервів і мозку 

[61]. За Декартом, естетичний досвід бере початок із відчуття, яке викликає 

збудження нервів. Щодо його концепції, наше уявлення про об‘єкт при 

візуальному сприйнятті залежить не стільки від самого об‘єкта, скільки від роботи 

нашого ока і мозку. Відповідно до «Досвіду про людське розуміння» Дж. Локка, 

сприйняття містить особливості, властиві двом типам пізнання — 

«демонстративному» й «інтуїтивному», причому останнє він вважає найбільш 

достовірним [104]. При зоровому сприйнятті може виникати цілий чуттєвий 

комплекс, сформований не тільки із зорових, але й тактильних та інших відчуттів 

— така концепція Дж. Берклі [26]. Згідно з Д. Юмом, чуттєві враження є найбільш 

сильними та стають причиною активної діяльності людини [194]. Юм, вивчаючи 

розумову діяльність людини, формує концепцію, відповідно до якої сприйняття 

— це «все, що може бути представлене розумом — чи користуємося ми нашими 

органами чуття, чи надихаємося пристрастю, чи проявляємо нашу думку й 

рефлексію» [194, с. 204]. Сприйняття діляться на ідеї — коли ми розмірковуємо 

про афект або об‘єкт, яких немає в наявності, і на враження — коли ми 

відчуваємо емоцію, афект або чуттєво осягаємо певний об‘єкт.  

Твори живопису сприймаються не лише візуально, але й так званим 

«шостим чуттям», а при сприйнятті кольору, тобто колориту живопису, згідно із 
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французьким естетиком Ж.-Б. Дюбо, мають значення особливості емоційного та 

фізіологічного стану реципієнта [71]. «Живопис використовує природні знаки, 

внутрішня енергія яких не залежить від нашої свідомості. Ці знаки черпають свою 

силу в тих властивих співвідношеннях, які сама Природа встановила між 

зовнішніми об‘єктами та нашими органами чуття, щоб забезпечити найкраще їхнє 

функціонування» [71, с. 222]. Тож сприймаючи живописні твори, глядач 

покладається передусім на свідчення власного чуття. 

Суперечки в межах естетики як філософської дисципліни ведуться 

впродовж довгого часу, та «розмежувальні лінії» в них часто повторюють 

відмінності провідних національних філософських шкіл. Наприклад, класична 

німецька естетика (Кант, Гегель, Шиллер) розглядає мистецтво як «доцільну 

діяльність без мети», «гру творчих сил», прояв та вираження буття «Абсолютного 

Духу». 

Відповідно до «Критики здатності судження» І. Канта, процес сприйняття 

живопису може бути представлений двома способами: як об‘єктивне відчуття, що 

сприймається органами чуття, і як естетичний акт, що викликає суб‘єктивне 

відчуття, при якому зростає відношення до об‘єкта, позбавлене будь-якої 

зацікавленості [88, с. 204], тобто для глядача не повинно мати значення, чи існує 

об‘єкт насправді. Смак є здатністю судити про предмет або про спосіб уявлення 

на підставі задоволення або незадоволення, вільного від будь-якого інтересу. 

Предмет такого задоволення є «прекрасним» [88, с. 212]. 

Відповідно до «Естетики» Гегеля, завданням живопису є вираження 

всеосяжних істин Духу, і в процесі зорового сприйняття відбувається єднання 

чуттєвого, що представляє об‘єкт у формі з чистою ідеєю, і віднайдення єдності з 

Абсолютом. За Гегелем, із позиції естетики можна розглядати тільки красу, 

створену руками людини. Краса природи не повинна бути об‘єктом естетичного 

аналізу, оскільки природні явища не несуть відбитка самосвідомості та свободи 

Духу. Гегель бачив тільки в мистецтві ідеал втілення Абсолютного Духу — 

форму природи, перетворену генієм художника [49]. 
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Німецький філософ А. Шопенгауер, послідовник волюнтаризму, у праці 

«Світ як воля та уявлення» декларує, що  «Зір, на противагу іншим почуттям, сам 

по собі, безпосередньо та своєю чуттєвою дією, не здатен спричиняти в органі 

приємне чи неприємне відчуття, тобто він не має безпосереднього зв‘язку з 

волею; тільки споглядання, що зароджується в розумі,  може мати такий зв‘язок, 

який полягає тоді у відношенні об‘єкта до волі» [192, с. 210]. Шопенгауеру 

належить окреме дослідження сприйняття кольору, згідно з яким колір оком 

сприймається в результаті збудження нервової діяльності сітківки. 

Наступні теорії, що стосуються сприйняття живопису, представляли цей акт 

як «вчування», долучення власних відчуттів у об‘єкт сприйняття, як спогад із 

пам‘яті колишніх ідентичних відчуттів і зіставлення з новими даними, як ефект 

нескінченного коливання. 

Згідно з концепцією французького філософа А. Берґсона, сприйняття 

розглядається як чисто інтуїтивне, що зберігає первісну єдність чуттєвого та 

розумового [23]. Сприйняття цілком не створює образів — воно лише усуває з 

їхньої сукупності ті, які не задовольняють потреби образу, і залишає ті, що 

відповідають цим потребам. Сприйняття є тільки вибором, що слідує за усіма 

«подробицями нервових коливань, які називаються чутливими», з метою 

підготувати реакцію тіла й окреслити його дії [23, с. 664].  

Феноменологічний підхід до проблеми сприйняття передбачає повну 

ізоляцію від матеріальності та концентрацію глядача на ірреальному просторі 

образів, породжених живописом [114]. Сутність проблеми чуттєвого сприйняття 

із застосуванням феноменологічного підходу виявляє французький філософ 

М. Мерло-Понті. Відповідно до його концепції, «чуттєве» не може бути визначене 

ні суто фізіологічно як безпосередній результат впливу зовнішнього стимулу, ні 

суто психологічно як просте переживання. Сприйняття теж не є спогадом або 

формою судження. Воно вміщує всі ці елементи в нерозривному зв‘язку як певне 

утворення — і лише в такому вигляді є можливість освоєння людиною буття. 

«Чуттєве не тільки має моторне та вітальне значення, але саме по собі — певний 

спосіб буття у світі, який даний нам у певній точці простору, яку наше тіло 
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освоює і з якою перебуває, якщо воно на це здатне, так що відчуття — це 

буквально вид причастя» [114, с. 272]. Отже, феномен істинного сприйняття 

постає як певний знак природи, щодо якої судження виконує вторинну роль 

[114, с. 64]. 

На початку XX ст. великого розвитку набуває психологічний аспект аналізу 

живопису, згідно з яким на процес творчості та на сприйняття його кінцевого 

продукту реципієнтом впливає емоційно-психологічний стан як автора твору, так 

і глядача. За Виготським, живопис викликає афекти протилежного спрямування, 

які при зіткненні призводять до «вибуху нервової енергії», що й викликає 

насолоду. Певні аспекти процесу формування естетичної реакції, 

сформульованого Виготським, отримують підтвердження в роботах німецького 

філософа Т. Адорно [2]. Він зазначає, що сприйняття живопису відбувається в 

певному тривалому поточному часі, тобто із призупиненням відчуття на користь 

розкриття змісту: твір представляє зображуване як тривале, і це дає змогу 

«побачити внутрішній процес мистецтва в момент призупинення» [2, с. 125]. 

Згідно з Адорно, мимовільне має поєднуватися з усвідомленим вольовим 

зусиллям для концентрації свідомості. При формуванні естетичної реакції 

несвідомі імпульси, породжені живописом, припиняються. При цьому 

починається активна аналітична робота свідомості, яка завершується, за Адорно, 

поверненням кінцевого мисленнєвого продукту знову до підсвідомості: «аналіз 

закінчується, коли прекрасне набуває того вигляду, у якому воно постає перед 

досконалим і несвідомим до самозабуття сприйняттям» [2, с. 104]. Так, несвідоме 

відчуття, породжене живописом, має на початковому етапі розійтися з роботою 

свідомості, щоб потім знову об‘єднатися на іншому, більш високому рівні, 

породжуючи потужну естетичну реакцію. 

Отже, інтуїція при сприйнятті живопису виконує функцію зв‘язуючого, без 

якого втрачається єдність чуттєвого й абстрактного. Реальні відчуття форми та 

матеріалу повинні залишатися при сприйнятті настільки ж значущими, як і зміст 

твору, що осягається розумом. І тільки в цьому комплексі живопис сприймається 

у всій повноті. 
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Будь-який природний або рукотворний об‘єкт можна, відповідно до 

концепції теоретика мистецтва Е. Панофського, сприймати естетично [126].  Речі, 

створені людиною, і які не потребують естетичного сприйняття, можна розділити 

на два типи: засоби повідомлення, які служать для передачі інформації, і знаряддя 

чи пристосування, що передбачають виконання будь-яких функцій. Живопис 

також належить до цих типів із тією різницею, що при естетичному сприйнятті 

інтерес до ідеї урівноважується інтересом до форми та навіть може витіснятися 

останнім. Естетичне переживання складається із трьох компонентів, кожен із яких 

сприяє естетичній насолоді: ідеї, змісту та матеріалізованій формі. Зокрема, «не 

можна сказати, що форма та колір говорять нам лише про форму та колір» 

[126, с. 26], оскільки вони сприймаються в єдиному комплексі елементів твору. 

Абстрактне живописне мистецтво, яке відмовилося від наближених до 

видимої дійсності зображень і форм, характеризується експериментальним 

підходом до художньої творчості, що виходить за межі класичної естетики — з 

використанням оригінальних новаторських засобів виразу. Відсутність звичних 

життєвих образів виявляє основну проблему в інтерпретації абстрактного 

живопису. Звернення художників до світу власних почуттів і фантазій, 

відображення розуміння внутрішніх структур світобудови породило нові художні 

образи, складні для звичного міметичного сприйняття живописного твору. 

Відмові від видимого на користь умовного, заміні звичного раціонального 

зображення дійсності на користь ірраціональності передував тривалий художній 

пошук і культурно-історична ситуація початку XX ст. 

При теоретичному обґрунтуванні живописної абстракції можна виокремити 

дві основні лінії та умовно позначити їх як формалістичну та духовно-

психологічну. Засновник першої лінії інтерпретації абстрактного живопису — 

німецький філософ В. Воррінгер [42], який першим проаналізував підвалини 

звернення митців початку ХХ ст. до абстракції, описав глибоку світоглядну та 

культурну кризу, котра породила стан збентеження, та у відповідь — потребу в 

переході у творчості від «ілюзорних» речей видимої дійсності до «абсолютних» 

моделей. Цей напрямок услід за В. Воррінгером розвинули американський ідеолог 
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модернізму К. Ґрінберґ [54] та російський культуролог Б. Ґройс [55] та ін. Ідеї 

В. Воррінгера здійснили істотний вплив на світоглядно-естетичну модель 

В. Кандинського. 

Зародження формалістичної лінії обґрунтування абстракціонізму 

проявляється в праці В. Кандинського «Про духовне в мистецтві». «Об‘єктивне» 

— як найцінніше в живописі, ототожнюється власне із самими засобами 

живопису, насамперед формою та кольором. Докладної розробки формалістична 

лінія набуває в Ґрінберґа, який наголошував на радикальному переведенні пошуку 

«абсолютного» в абстрактному живописі на сферу самого живопису. Він визначав 

основними принципами модернізму самодостатність та самокритичність — тобто 

зосередженість на дослідженні власне живописних засобів: матеріалу та самого 

творчого процесу. Водночас американський арткритик Г. Розенберг, вводячи 

термін «живопис дії» для позначення домінантного напрямку в абстрактному 

живописі періоду 1945-55 років, сутність явища визначав не стилістикою творів, а 

самою манерою роботи живописців — жестом художника, його діями перед 

полотном. Він відстоював позицію, згідно з якою абстракція є виразом 

духовності, — трансцендентної чи спіритуалістичної [8, с. 63]. 

Основне питання філософії мистецтва «що є мистецтво?» набуває нової 

гостроти з появою постмодернізму, який накладає сумнів на ряд класичних 

уявлень, зокрема щодо художнього й естетичного: вони зберігають свій зміст 

лише в якості «трансчасових цінностей». Зазнають перегляду й античні уявлення 

про «мимезис», який зводиться до «оманливого ілюзіонізму». Відстоюється ідея 

пріоритету так званих «тактильних», а не ілюзорних об‘єктів, що становить 

новий, оригінальний спосіб взаємодії між «художнім» і досвідом повсякденного 

життя. 

Французький філософ Жан-Поль Сартр у праці «Уявне. Феноменологічна 

психологія уяви» [147] виділяє три типи функціонування свідомості: сприйняття, 

розуміння й уява, засобом яких нам може бути даний один об‘єкт. У «сприйнятті» 

об‘єкт даний лише з однієї позиції, але передбачає множення каналів сприйняття, 

засвідчуючи таким способом багатогранний процес синтетичної єдності множини 
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явищ. На противагу цьому, у «розумінні» знання вміщується умовно в центрі 

об‘єкта, що дає можливість «охопити ідею повністю». Згідно з цим, об‘єкт образу 

постає відразу наче ззовні та зсередини. Відмінність об‘єкта у сприйнятті й 

об‘єкта в образній свідомості полягає й у тому, що сприйняття позиціонує об‘єкт 

як справжній, тоді як образна свідомість передбачає ірреальність, тобто 

відсутність, яка безпосередньо сприймається й констатує сутнісну структуру 

образу. «Ірреальна не лише сама матерія об‘єкта: цій ірреальності притаманні всі 

визначення простору та часу, яким він підпорядкований» [147, с. 222]. При 

сприйнятті живопису людина стикається із двома світами — світом уявного та 

світом реального, сформованими з одних і тих самих об‘єктів, для яких 

змінюється лише їхнє об‘єднання в групи та тлумачення [147, с. 77]. За Сартром, 

«твір мистецтва є чимось ірреальним» [147, с. 309]. Живопис виступає як 

зовнішній аналог образу — матеріальна річ, що дає можливість «схопити образ», 

тобто проявитися ірреальному. Усе, що є реальне, наприклад, у живописному 

творі — фактура полотна, сліди пензля тощо — не є, згідно із Сартром, об‘єктом 

естетичних оцінок. 

Поряд із цим існувала концепція, відповідно до якої при сприйнятті 

живопису не існує жодного поділу на роботу свідомості та підсвідомості, а 

навпаки — реципієнт сприймає твір як неподільний блок відчуттів: перцептів і 

афектів — єдину «сутність-відчуття» [64]. Французький філософ-

постструктураліст Жиль Дельоз вважав, що перцепт як результат відчуття та 

афект як результат почуття, створюють при сприйнятті твору мистецтва єдиний і 

неподільний блок. Твір є незалежним від своєї моделі, від інших персонажів, від 

митця та глядача, які лише по факту відчувають його вплив на собі. Живопис — 

це «сутність-відчуття», складене ціле «нелюдських сил космосу, людських 

становлень не-людиною та того неоднозначного дому, у якому вони обмінюються 

й підлаштовуються одне до одного» [64, с. 234]. Воно існує саме по собі. При 

сприйнятті живопису реципієнт є всього лише проявником, який повинен, на 

думку Дельоза, посвідчити відчуття виходу з реального світу й афект становлення 

з людини  «не-людиною». Дельоз підкреслює значення таких елементів, 



78 
 

властивих живопису, як «порожнеча», «матеріал» і «рама». Рама об‘єднує 

розрізнені плани та елементи, має закладені межі, що надають можливість 

відчуття стабільності. Порожнеча — теж «відчуття», якого потребують блоки 

перцепту й афекту. Матеріал становить єдину основу для відчуття, з якою воно 

лише й співвідноситься. Живопис постає як мова відчуттів за посередництва 

фарб. Він руйнує троїсту єдність сприйняття, переживань і думок, замінюючи її 

комплексом, сформованим із перцептів, афектів і блоків відчуттів, які приймають 

роль мови [64, с. 227]. 

Підхід до живопису за аналогією, як до структури мовного, відображає 

семіотичний підхід, що розвивається структуралістами. Відповідно, усі явища 

культури розглядаються як знакові системи. Мова, за визначенням культуролога, 

семіотика Юрія Лотмана, — «упорядкована комунікативна знакова система» 

[105]. Зображення може володіти оптичними якостями, що ними користувалися 

живописці Відродження, а також онтологічними, які зображували кубісти, 

показуючи на площині всі сторони об‘єкта — і видимі, і приховані від глядача. 

Іконічний знак може містити конвенційні якості об‘єкта — умовно прийняті, 

змодельовані, які зображують об‘єкт у схематичному вигляді. Згідно з У. Еко, 

структура, закладена в іконічному знакові, не відтворює очікуваної структури 

реальності: вона лише вибудовує через серії операцій ряд відношень таким 

способом, що відношення між елементами моделі виявляються тими ж, які ми 

здійснюємо, зв‘язуючи різні риси сприйманого об‘єкта [76, с. 126]. 

Другій половині XX ст. властива проблематика самоідентифікації 

живопису, його функцій та онтологічної позиції. Класична естетика з її понятійно-

категоріальним апаратом (прекрасне, високе, гармонія й цілісність, катарсис, 

форма та зміст), кантіанськими концепціями смаку та геніальності живописця 

засвідчує свою неспроможність при аналізі актуальних мистецьких тенденцій. 

Деконструюється й саме поняття художнього — сутнісної риси мистецтва як 

особливого виду людської діяльності. 

Новою описовою стратегією стали положення французького 

постструктуралізму, що здобули велику кількість прихильників у лавах філософів 
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мистецтва. У зв‘язку з цим свою оригінальну традицію запропонувала 

Американська філософія мистецтва, яка апелювала до перегляду самої основи 

аналізу мистецтва — його дефініції. Приводом до цього стали пізні положення 

аналітичної філософії Людвіга Вітґенштайна, де вагомого значення набуває теорія 

мовних ігор [37, с. 236—237]. Філософ приходить до ідеї, що поняття 

«мистецтво» включає безліч різних елементів (артефактів), пов‘язаних один з 

одним за принципом «сімейної спорідненості» [37, с. 266]. Цей зв‘язок не може 

бути ані пояснений, ані зафіксований комплексом сталих ознак, а лише 

«невиразно схоплений». Живописні твори не мають єдиної сутності, яка б 

визначала їхню належність поняттю «мистецтво». Отже, Вітґенштайн, стаючи на 

шлях антиесенціалізму, відмовляється від пошуку дефінітивних мистецьких 

ознак. 

Філософ мистецтва Морріс Вейц також керується зазначеною концепцією та 

використовує ідею «сімейної спорідненості» в праці «Роль теорії в естетиці» для 

створення теорії «відкритого концепту мистецтва» [287]. Вейц стверджує, що 

визначення вибудовується з аналізу творів, що є належними поняттю 

«мистецтво». Не саме поняття як закритий концепт, як лекало з усталеними 

характеристиками використовується для оцінки речей як творів мистецтва та 

визначення їхньої якості [287, с. 33]. Замість питання «що є мистецтво?», він 

задається іншим: «якого роду концептом є поняття "мистецтво"?» [287, с. 30]. 

Воно, на думку автора, є відкритим і емпірично-дескриптивним. 

Намагаючись вибудувати критику аналітичної філософії мистецтва, 

американський філософ Моріс Мандельбаум звертає увагу на те, що Вітґенштайн, 

як і Вейц, обирає предметом аналізу насамперед зовнішню схожість, у той час як 

«сімейна подібність» передбачає передусім генетичну спорідненість [265, с. 140]. 

Мандельбаум намагається знайти невідповідність у пояснювальних моделях 

аналітичної філософії. 

Наступною віхою у філософії мистецтва стала інституційна теорія, 

інспірована працями арткритика, філософа Артура Данто [223—226]. Так, до 

зміни «імітативної» теорії мистецтва призвело те, що дослідник назвав Реальною 
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теорією: живописці стали творцями нових форм. Ці ідеї Данто переводять 

розмову про мистецтво в онтологічне річище. Чітким межуванням між 

Імітативним і Реальним для Данто стає репродукція: так, копія «Мадонни 

канцлера Ролена» не втрачає своєї чарівності при її сприйнятті в репродукції, а 

копії Ліхтенштейна чи Ньюмена втрачають силу перцептивного впливу [224].  

Заслуга філософа полягає в тому, що він пояснив механізм функціонування 

живопису в історичному та соціокультурному контексті. Як артефакт, твір може 

бути осягнутий тільки в процесі «художньої ідентифікації», яка залежить від усієї 

історії художнього розвитку, від конкретно-історичного місця живопису в системі 

художньої культури, а також від художньої інформованості того, хто здійснює 

ідентифікацію. Інакше кажучи, «світ мистецтва не існує без теорії, він залежний 

від неї» [223, с. 135]. Саме теорія мистецтва, включеність у «світ мистецтва» 

убезпечують живопис від ототожнення з реальними об‘єктами. Як прихильник 

методу децентрації суб‘єкта мистецтва, Данто вважав, що межі осмислення 

художнього образу формуються всією сукупністю теорій мистецтва. Ще однією 

важливою концепцією Данто стає ідея про «кінець мистецтва» [224, с. 127]. 

Художня свобода призводить до відсутності єдиного напрямку, довкола якого 

може вибудовуватися єдиний наратив [224, с. 128]. Проблема сучасного 

мистецтва полягає в тому, що факт належності артефакту до світу мистецтва вже 

не може бути визначений візуально [224, с. 130]. Оскільки художня ідентифікація 

стала проблематичною, він намагається знайти нову сутнісну складову твору — і 

нею стає репрезентація, але не в класичному розумінні цього слова. Живопис 

повинен утілювати певний смисл, мати інтерпретативні потенції. Данто закріплює 

визначення творів як «утілених сенсів» [225]. Репрезентація не є внутрішньою 

структуроутворюючою складовою самого живопису: її існування визначається 

можливістю реципієнта бачити та зчитувати смисл у процесі інтерпретативної 

практики. Данто переконує, що не можна просто перетворити об‘єкт на твір 

мистецтва: для цього необхідні контекст, теорія, художньо-теоретичний дискурс. 

Уявлення про репрезентацію як певну конвенційну практику зближує 

теоретичні виклади Данто з ідеями американського філософа Нельсона 
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Гудмена [58]. За Гудменом, «кожен твір, який репрезентує — символ, а мистецтво 

без символів обмежене мистецтвом без предмета. Абстрактний живопис, який 

нічого не представляє та взагалі не є фігуративним, може виражати й у такий 

спосіб символізувати почуття або іншу якість, або емоцію, або ідею» [58, с. 174]. 

Бути символом, існувати як символ — сутністна риса, яка визначає буття 

живопису як мистецького твору, а самі символи є конвенціональними 

утвореннями. 

Основна заслуга Данто полягає в тому, що він переставив акцент на 

інституційну природу мистецтва й виявив домінантне значення не перцептивного 

сприйняття, а художньої теорії. Вона є структуроутворюючим компонентом світу 

мистецтва та приймає або відкидає живопис як художній твір. Шляхом Данто 

пішов і американський філософ Джордж Дікі, сформувавши класичний варіант 

інституційної теорії. Дікі переносить фокус існування світу мистецтва з 

художньої теорії на панівні в суспільстві соціальні інститути. З визначення Дікі, 

«твір мистецтва в дескриптивному сенсі — це 1) артефакт, 2) якому певне 

суспільство або соціальна група надали статус кандидата для оцінки» [66, с. 266]. 

Світ мистецтва в особі інститутів (критиків, галерей, бієнале, колекціонерів, 

дилерів) виносить свою експертну оцінку: приймає або не приймає живопис, 

пропонований митцем. 

Отже, проблематизація філософами феномена сприйняття живопису 

пройшла довгий шлях від Античності, через Середньовіччя із сакральним 

символізмом, прагненням «прекрасного» епохи Відродження, 

раціоналізаторством Просвітництва, пошуком Абсолюту через особисте 

незацікавлене сприйняття німецької класичної естетики. Точились дискусії 

стосовно ролі інтуїції при сприйнятті живопису та відбувся логічний поворот до 

абстракції — з потребою в переході від «ілюзорних» речей видимої дійсності до 

«абсолютних» моделей, а структуралістами живописний твір позиціонувався як 

система знаків. 

У другій половині XX ст. гостро постала проблема ідентифікації живопису, 

визначення його меж, онтологічного статусу та функцій, і це призвело до 
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одночасного розвитку різних підходів, зокрема інституціональної теорії 

мистецтва, де вирішальне значення надавалось не перцепції, а художній критиці 

інституцій, які виносять свою експертну оцінку. Водночас антиесенціалістська 

теорія мистецтва свідчить, що необхідні індивідуальні та достатні умови ніколи 

не будуть встановлені для поняття «мистецтво», оскільки це «відкрите поняття». 

Живопису статус «твору» надає саме можливість інтерпретації: відчитати, 

вилучити або створити власний смисл, і при розгляді його властивості слід 

шукати не в зовнішніх ознаках, а в зоні взаємовідносин між реципієнтом і 

живописом.  

У фокусі американської філософії мистецтва перебуває проблема структури 

та функціонування самої практики мистецтва, яка не може бути розглянута поза її 

історичністю. Живопис функціонує у великому соціокультурному контексті — 

«світі мистецтва», і його позиції визначаються практикою художніх теорій, 

наративів стосовно до самого мистецтва. Це «латентне» й розширює концепцію 

живопису при зіткненні з новими формами художньої мови. Межі осмислення 

живописного твору формуються всією сукупністю теорій мистецтва, і саме 

нелокалізовані уявлення арт-спільноти й визначають можливості художнього 

досвіду. Проте, така множинність теорій мистецтва створює умови для більш 

об‘єктивної оцінки живопису. Отже, світ мистецтва буде представляти щоразу 

нову сукупність станів художнього процесу. 

 

 

2.2.3 Сприйняття живопису в підходах нейроестетики 

Віддавна науковці перманентно робили спроби вибудувати алгоритм, який 

пояснює, чому різні живописні твори викликають різні ступені естетичного 

задоволення. Розвиток наукових знань призвів до виникнення нової дисципліни 

— нейроестетики, що перебуває на межі антропології, біології, нейрофізіології й 

естетики. Вона піднімає питання фізіологічних основ естетичного досвіду, 

нейронних механізмів емоцій, пов‘язаних зі сприйняттям творів мистецтва. 

Нейроестетики стверджують, що в розмаїтті національних культур та художніх 
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стилів діють універсальні закони та принципи, і саме їхня наявність дозволяє 

людству сприймати мистецькі об‘єкти. Наука виокремилась на початку 1990-х 

років, коли вченим стали доступні магнітно-резонансні томографи для 

дослідження мозку. Але проривом у галузі нейроестетики стало відкриття в 1996 

році так званих «дзеркальних нейронів», коли група італійських нейробіологів під 

керівництвом Вітторіо Галлезе виявила групу клітин ділянки кори головного 

мозку, відповідального за моторику [47].  «Дзеркальні нейрони» (Mirror neurons) 

— це нейрони головного мозку, які збуджуються при спостереженні за дією іншої 

істоти чи зображенні певної дії. Феномен дзеркальних нейронів пояснює процес 

несвідомого навчання, імітації, психологію натовпу. Вони відповідають за 

емпатію — здатність безпосередньо переживати емоції іншого [279].  

Дослідження мозку показують: на сприйняття об‘єкта впливає швидкість 

обробки стимулу. А саме, чим швидше, легше його обробити, тим він 

привабливіший для індивіда. Прискорюють обробку стимулів симетричність 

об‘єкта, високий рівень контрастності та яскравості кольорів; якщо образ є 

чимось знайомим, типовим, часто спостерігається. Водночас естетичну насолоду 

викликають об‘єкти з пропорціями «золотого перетину».  

Сьогодні дослідницькі роботи базуються на більш точних технологіях 

візуалізації мозку, що охоплюють транскраніальну магнітну стимуляцію (ТМС) та 

функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ). Наприклад, учені 

досліджують реакцію глядача на живопис гармонійно збудованого тіла, а потім 

деформують пропорції та спостерігають за тим, як змінюється сприйняття на 

нейронному рівні глядача. Нейробіолог Ульріх Кірк насамперед цікавиться 

середовищем, у якому перебуває живопис [252]. Водночас він вважає, що в 

майбутньому, проводячи фМРТ мозку художників, вдасться візуалізувати сам 

процес творчості.  

Психолог, професор біоніки Річард Ленгтон Грегорі в праці «Розумне око» 

стверджує, що в «миттєвому» досвіді сприйняття бере участь досвід, накопичений 

і переданий попередніми поколіннями [52]. При цьому важливими є 

співвідношення емоційного й раціонального в психіці: у дітей набагато 
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активнішим є емоційне сприйняття, оскільки вони вільні від «оптики» 

суспільного середовища. Щоб повернути ту чисту здатність відчувати, треба 

вчитися «відсторонюватися від розуму». У психотерапії є відповідний напрямок  

«загальна психічна залученість» (mindfulness) — у цьому стані переживаються 

найсильніші естетичні почуття.  

Ідеї Грегорі розвивають гіпотези Г. Гельмгольца, праці якого розкрили 

причинову залежність відчуттів від впливу зовнішніх подразників на органи 

чуття. Грегорі цікавлять аномалії сприйняття (ілюзії та післядії) [51]. Він 

відзначав, що при візуальному сприйнятті легко створювати ілюзії зі 

спотвореннями розмірів і відстаней. Існують конкурентні гіпотези, кожній із яких 

можна надати пріоритет. Грегорі пояснив безліч ілюзій, базуючись на гіпотезі 

«постійності загальної перспективи» [243].  

Автор терміну «нейроестетика» та її основоположник Семір Зекі, професор 

нейробіологіі, у 1994 р. почав вивчати нейрооснову творчого потенціалу та 

естетичного оцінювання мистецтва [289].  Зекі просканував засобом МРТ мозок 

кількох десятків добровольців у час перцепції живопису. У цей момент у них 

відбувався сплеск допаміну, що, як відомо, пов‘язано із задоволенням: часто є 

наслідком романтичного кохання або вживання наркотиків [289, с. 17].  

Крім того, дослідник стверджує, що митці несвідомо використовують у 

живописі методи, здатні згодом чинити сильний емоційний вплив. «Художник — 

невролог у певному сенсі, який вивчає потенціали й можливості головного мозку 

за допомогою своїх візуальних інструментів. Твори, які здатні викликати 

естетичні переживання, виявлять себе в реакціях нейронів головного мозку 

глядачів» [289, с. 11] . 

Натомість сам алгоритм естетичного оцінювання твору логічно пояснити 

прагнув Томас Кулка — чеський теоретик мистецтва, філософ, дослідник 

естетики [257]. Кулка виводить формулу для аналізу живопису, розробляє 

критерії його оцінки. Дослідник прагне оперувати чіткими когнітивними 

категоріями, і перше ключове поняття — це змінна (alteration), яку Кулка визначає 

як одну з нереалізованих можливостей твору. Змінні можна розуміти як зміни або 
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варіанти (альтернативи), які ми можемо здійснити в поточному стані живопису 

(W). Друге основоположне поняття для дослідника — гештальт. Якщо змінні 

повинні бути обмеженими, то важливо не розуміти їх як такі, що змінюють 

основне сприйняття гештальта твору. Перетин меж гештальта зумовив би не 

новий варіант живопису, а новий живопис як ціле. У концепції Кулки змінні 

можна поділити на три типи:  

 А — живопис естетично погіршується — це змінні, які трансформують 

відношення між конститутивними елементами твору, тоді як ці елементи 

залишаються незмінними самі; 

 В — живопис естетично покращується — змінюють основні елементи, а 

відношення між ними залишаються однаковими; 

 С — естетично не змінюють твір.  

Ці змінні становлять такі характеристики твору: цілісність, комплексність та 

інтенсивність, про які писав ще попередник Кулки Монро Бердслі, наділяючи їх 

тими характеристиками, що й визначають цінність твору [208]. Чим ціліснішим є 

живопис, тим важче внести в нього будь-які зміни [257, с. 208].  

Отже, цілісний живопис можна подати формулою А–В (якщо нічого не 

можна ні додати, ні забрати: А–В = 0, то твір цілісний, а це робить його 

завершеним).  

Комплексність можна представити формулою А+В+С (сума всіх факторів). 

Звідси цілісний і комплексний живописний твір можна подати умовно так: (А – В) 

х (А+В+С). 

Томас Кулка вводить додатково категорію інтенсивості (А+В)/С. А+В 

пропорційно С: якщо в живописі здійснити велику кількість змін і нічого не 

зміниться, то він не є мистецьковартісним. У випадку ж, якщо найменші зміни все 

руйнують — засвідчується, наскільки твір унікальний, автентичний. Кулка 

називає це внутрішнім гештальтом твору. Термін інтенсивності характеризується 

Кулкою так: «Можна резюмувати, що інтенсивні роботи залишають сильний 

естетичний вплив; вони дуже виразні. Зазвичай твори мистецтва, що вражають 
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нас як високоінтенсивні, ґрунтовно й ощадно організовані. Усі конститутивні 

елементи функціонують естетично, з мінімальним надміром» [257, с. 208]. 

Отже, модель оцінювання живописного твору за Кулкою, у якій поєднано 

всі вищезазначені характеристики з рядом альтернативних доповнень або змін:  

(А–В) х (А+В+С) х (А+В)/С 

Професор психології та нейрофізіології Вілейанур Рамачандран,  

розпочавши з дослідження психофізіології зору, перейшов до вивчення художньої 

культури й запропонував загальну концепцію мистецтва як своєрідного 

спотворення реальності, підпорядкованого законам зорового сприйняття [276].  

Художники, на його думку, використовують інтуїтивно вгадані ними фізіологічні 

основи людського зору для посилення естетичного впливу на глядача. За 

численною різноманітністю художніх традицій і шкіл учений убачає загальні 

принципи мозкової діяльності та формулює закони сприйняття, застосовувані в 

живописі. 

Професор розробив теорію художнього досвіду, яка базується на нейронних 

механізмах. Ці закони, зі слів Рамачандрана, є універсальними й базовими, 

можуть бути згодом доповнені новими науковими відкриттями в цій галузі [276]. 

Науковець є автором 8 універсальних законів сприйняття візуального мистецтва: 

1. Максимальне зміщення — використання наднормових стимулів для 

збудження ділянок у мозку активніше, ніж це роблять природні стимули [277, 

с. 17]. Принцип є ключем для розуміння механізму евокації естетичної реакції в 

живописі. Шаржі є добре вивченим прикладом ефекту зміщення зорового 

сприйняття, потужним засобом для вираження й перебільшення характерних рис. 

Майстерність художника полягає у знанні того, які риси обличчя є суттєвими, а 

які — другорядними: функція зміщення для окремої особи повинна бути 

підвищенням рівня його відмінності від середньопропорційного обличчя. 

Дослідження виявили, що шаржі впізнавані швидше, ніж рисунки, які точно 

зображують обличчя.  

2. Групування. Коли мозку вдається зі складного тла виокремити чітку 

фігуру чи об‘єкт, то це, безперечно, приносить естетичне задоволення [277, с. 21]. 
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Саме на цьому ґрунтується принцип «групування» в живописі. Проілюструвати 

його можуть картинки-головоломки, на яких спочатку не видно нічого, окрім 

набору плям (відомий далматинець Річарда Грегорі). Мозок намагається вирішити 

цю перцептивну задачу, вичленивши сенс із хаосу: успішно групує відповідні 

фрагменти. Щоб побачити об‘єкт, із зорових центрів мозку в емоційні центри 

лімбічної системи надходить повідомлення, даючи їм поштовх разом з 

означенням об‘єкта. Цей евристичний ефект і приносить задоволення (спрацьовує 

система винагороди). Його джерело — еволюційна необхідність знаходити 

«приховані» об‘єкти та налаштування на пошук цілого, на «складання» його з 

розрізнених плям, крапок та інших елементів маскування.  

3. Ізоляція або мінімалізація [277, с. 24]. Простий рисунок оголеної натури 

може вражати набагато сильніше, ніж її кольорова фотографія. Пояснення цьому 

парадоксу полягає в іншому феномені — увазі. Відомо, що не може бути двох 

моделей нервової діяльності, які збігаються водночас. Існує «вузьке місце» уваги: 

несуттєва інформація перевантажує живопис і відволікає увагу від того, на що 

вона повинна бути спрямована. Вилучаючи таку інформацію з роботи, художник 

«оберігає мозок реципієнта від перевантаження».  

4. Симетрія. Естетична привабливість симетрії пояснюється тим, що 

розпізнавання симетрії завжди було біологічно важливим для людини, як і для 

багатьох інших біологічних видів [277, с. 27]. Зокрема, біологи-еволюціоністи 

припускають, що в людей є певна схильність до симетрії, адже асиметрія часто 

пов‘язана з поганими генами, спадковістю, а отже — із хворобами та інфекціями. 

Несиметричне обличчя, наприклад, видається непривабливим, і це визначає 

ставлення до тієї зовнішності, яка виглядає більш симетричною. Симетрія активно 

застосовується в живописі, втім, як і відхилення від неї — залежно від мети, яку 

ставить перед собою митець.  

5. Повтор, ритм, порядок. Нервова діяльність людини вирізняється 

синтетичною спрямованістю [277, с. 25]. Людина постійно будує недвозначні, 

чіткі та правдоподібні моделі навколишнього світу. Вона схильна до 

впорядкування, саме тому постійно шукає форму там, де її немає, шукає порядок, 
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і це приносить певну насолоду, заспокоює. Так візуальний ритм породжує 

почуття прекрасного. Давно виявлено, що шляхом повторення зорових чи 

слухових стимулів ці ритми можна посилювати аж до досягнення суб‘єктивних 

станів зміненої свідомості, що схиляє до індивідуального естетичного сприйняття, 

і цим цілком успішно послуговуються живописці.  

6. Відраза до схожої / спільної думки. Учені стверджують, що споконвічно 

люди багаторазово переконувалися в перевазі порядку, у цінності організації 

певних форм, дій і створюваних речей [277, с. 27]. До цього переліку також 

відносяться відповідність частин цілому, відсутність зайвих деталей, які не 

працюють на основний задум, координація зусиль, що об‘єднуються, ритмічність 

повторюваних дій і т. д. Оскільки ці правила набули самостійної цінності, їхнє 

використання стало автоматичним, неусвідомленим. 

Утім, за  Рамачандраном, естетична привабливість — це також і відхилення 

від норми. Естетичне переживання виникає щоразу, коли отримане перевищує 

неусвідомлено прогнозовану норму. Нервова система особливо добре 

пристосована до реєстрації відмінностей. Вона схильна до звикання й тому не 

помічає повторюваних та очікуваних подразників і, як наслідок, набагато 

енергійніше реагує на нові та несподівані дії. У живописі провокація, несподіване 

рішення художника, нові прийоми й техніки, новизна починають захоплювати. 

7. Вирішення труднощів сприйняття. Принцип полягає у феномені мозку 

отримувати насолоду від самого процесу пошуку прекрасного [277, с. 30]. Об‘єкт, 

виявлений після певного зусилля, є бажаніший, аніж той, що миттєво очевидний, 

адже людський мозок еволюціонував у середовищі зі складним маскуванням. 

Тому зв‘язок зорових центрів з емоційними гарантує отримання задоволення 

навіть від самого пошуку.  

8. Візуальна метафора. Мозок людини схильний створювати абстрактні 

поняття, отримуючи від цього естетичну насолоду. Характеристики візуальної 

метафори притаманні й когнітивній метафорі, що не зводиться до візуальної 

[277, с. 30]. Тут варто згадати концептуальне трактування метафори, пропоноване 

когнітивними лінгвістами Дж. Лакоффом і М. Джонсоном [98]. Оскільки вона 
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пов‘язана із сенсорним досвідом, метафора має концептуальний характер, тобто є 

смисловою структурою. Тому вони не вважають метафору такою, що належить 

імпліцитній перцепції, а розглядають її як когнітивний механізм, що характеризує 

людське мислення в цілому й забезпечує розуміння абстрактних понять та 

прийняття рішень. У контексті такого підходу закон візуальної метафори 

В. Рамачандрана виглядає як окремий випадок. 

Певною проблемою концепції Рамачандрана є те, що сама процедура 

виведення принципів обробки з маси нейрофізіологічних даних і естетичного 

досвіду не є строго формалізованою. Вона значною мірою залежить від установок 

теоретика, зосібна латентних. У цих умовах можна проводити певну редукцію 

«списку 8». Саме цей напрямок представлений у працях одного із класиків 

сучасної нейрофізіологічної думки, американського дослідника А. Дамасіо [222]. 

Відповідно до теорії Дамасіо, сприйняття нового художнього феномена 

проходить завжди одним способом — зіставлення з однотипними 

переживаннями, коди яких зберігаються в довгостроковій пам‘яті. З кожним із 

таких кодів зіставляється особливий нейронний ансамбль зони «конвергентності-

дивергентності». У випадку не надто великої розбіжності зі збереженою 

інформацією новий досвід осмислюється в її термінах. У варіанті суттєвої 

розбіжності ініціюється процес навчання та формування нового патерну. У 

такому випадку, замість наборів Рамачандрана, новому досвіду доводиться 

надавати ряд бінарних характеристик, за кожною з яких (за принципом «так-ні») й 

проводиться освоєння нового досвіду. Нейронаука, по суті, повернулася на 

новому рівні вивчення свого предмета до класичних поглядів Г. Гельмгольца, 

оскільки він розглядав процес сприйняття не як пасивний процес, але як 

активний, що включає передусім звіряння нового досвіду із вмістом пам‘яті. 

Золотий перетин, пропорції, гармонія та дисгармонія, милозвучність, 

досконалість — усе це питання сприйняття інформації мозком. Дослідженням і 

розробкою теорій мисленнєвих образів займався американський психолог, 

нейрофізіолог Стівен М. Косслін [255]. Його теорія декларує, що образ — це не 

єдиний цілісний феномен. Ймовірніше, він складається з набору різних функцій, 
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кожна з яких відповідає за певний аспект образу. Наприклад, дослідник розкладає 

формування образів на групи процесів, відповідальних за генерування 

зображення: 

 активація інформації, що зберігається в довготривалій пам‘яті і 

конструювання репрезентації в короткотерміновій пам‘яті; 

 інспектування об‘єкта на зображенні (наприклад, реінтерпретуючи його) і, 

якщо необхідно 

 трансформація зображення (наприклад, обертання, додавання або видалення 

частини, зміна кольору).  

Його дослідження, яке охоплює фМРТ-зображення та аналогічні методи, 

уже виявило певні з цих функцій у різних нейронних мережах, що є в різних 

півкулях головного мозку. Косслін розглянув розуміння функції мозку через 

«верхні й нижні мозкові системи». Згідно з Коссліном, система верхнього мозку 

використовує контекстну й емоційну інформацію, тоді як система нижнього 

мозку «мислить» через наслідки побаченого, використовуючи сенсорну 

інформацію та спогади [255]. 

 Косслін використовував цю концепцію для визначення чотирьох 

когнітивних режимів, один із яких представляє режим для людини «за 

замовчуванням»: «рушій», «сприймач», «стимулятор» і «адаптер». Кожен 

характеризує специфічно йому властивий процес сприйняття з домінуванням 

верхнього чи нижнього мозку або їхнім балансом. Це — і планування, і 

сприйняття наслідків візуальних стимулів; аналіз і контекстне осмислення 

живопису; емоційна швидка реакція на подразники або утруднена систематизація 

візуальної  інформації з подальшим зазнаванням впливу суспільної думки. 

Як з‘ясувалось, рівень естетичної насолоди можна контролювати. Нові 

дослідження засвідчують, що, стимулюючи певні ділянки мозку, можна посилити 

потужність реакції. Транскраніальна стимуляція, при якій кору мозку 

стимулюють магнітними або електричними імпульсами, з одного боку, — 

безпечна, тому що не вимагає проникнення в тіло, наркозу, і т. д. Однак за 

допомогою цієї методики можна сильно впливати на поведінку тварини або 
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людини. Один із таких способів досліджували європейські психологи [215]. 

Стаття, опублікована італійськими вченими в журналі «Social Cognitive and 

Affective Neuroscience», розповідає про те, що при сприйнятті живопису 

активується дорсолатеральна префронтальна кора. Ця ділянка також бере участь у 

розумових процесах, пов‘язаних із плануванням. Під час експерименту 

добровольці розглядали і класичні картини, і роботи абстракціоністів, а в 

подальшому оцінювали за рівнем гармонійності та привабливості. Мозок 

випробовуваних при цьому зазнавав стимуляції струмом у час показу певних 

зображень. З‘ясувалося, що після стимуляції дорсолатеральної префронтальної 

кори головного мозку за допомогою електродів випробовувані виявляли більше 

симпатії до творів класицизму. На абстрактне мистецтво цей ефект не 

поширювався через те, що при його сприйнятті задіюються інші зони мозку.  

Митці володіють прихованим розумінням універсального біологічного 

принципу. Лауреат Нобелівської премії нейробіолог Ерік Кандел у своїй книзі 

«Століття осяянь» стверджує, що ресурси людської уваги обмежені [250]. Для 

того, щоб домогтися роботи вроджених механізмів емоційної розрядки, потрібно 

віддалитися від надмірно реалістичного зображення та позбутися надлишкої або 

несуттєвої інформації. 

Однак у наукових розробках нейроестетики деякі науковці вбачають не лише 

поступальний процес [272]. Критики вважають, що постійно розширювана сфера 

інтересів нейроестетики зі спробами виявити нейронну природу «прекрасного» 

призведуть до його зникнення. Вони переконують, що універсального рецепта 

краси не існує. А якщо і є, то, віднайшовши його, виникне загроза втрати інтересу 

до естетики взагалі, оскільки цікавим (вже згідно з принципами, встановленими 

самою нейроестетикою) є лише те, що має частку незнайомого та невідомого.  

Існує кілька заперечень щодо спроб дослідників редукувати естетичний 

досвід до набору фізичних і неврологічних законів. По-перше, залишається під 

сумнівом можливість охоплення оригінальності окремих творів живопису за 

допомогою нейроестетичних теорій [277]. По-друге, станом на сьогодні 

експерименти досліджують вербальну відповідь людини на питання про те, що 
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вона відчуває, коли їй показують живопис, і реакції людей селективно 

фільтруються. У відповідь на це Рамачандран, намагаючись подолати 

суб‘єктивність стандартного підходу, пропонує використання шкірно-

гальванічного рефлексу для кількісного виміру якості естетичних суджень щодо 

візуального. 

Результати наукових розробок у сфері нейроестетики є цінними для 

комплексного розуміння процесу сприйняття живопису передусім тому, що 

науковці намагаються, серед іншої проблематики, знайти основи естетичних 

суджень і креативності саме в нервовій системі. Вони стверджують, що візуальна 

естетика (можливість приписування різних мір «краси» певним формам, 

кольорам, співвідношенням і т. д.) є набутою відмінною рисою людини, що 

уможливлює досвід «прекрасного» [261]. Одним з основних завдань 

нейроестетики постає формування ряду універсальних законів або принципів, які 

задають естетичні вподобання в живописі. Окрім цього, представники напряму 

стверджують, що формування згаданих принципів визначає еволюційний базис, а 

також вказують на його вплив стосовно характеристик цих принципів. 

Нейронаука — перспективний шлях для пошуку кількісної оцінки живопису. 

Естетична реакція досліджується за допомогою експериментів з візуалізації 

мозку. При взаємодії із зображеннями певного естетичного рівня ідентифікуються 

окремі ділянки мозку, які в цей момент активовані. Стверджується, що естетичне 

судження передбачає зміну в активації системи винагороди мозку. Отримані 

результати свідчать про доволі однобоке дослідження сприйняття, а саме – 

виявлення лише відчуття насолоди «прекрасним», що повною мірою не 

відображає весь комплекс інших складових цінності живописного твору. 

Висновки до розділу 2 

Аналіз особливостей естетичної реакції реципієнта на візуальні стимули 

живопису дав змогу здійснити класифікацію її теоретичних моделей. Естетичний 

досвід слід розуміти як багатокомпонентну психофізіологічну, поведінкову й 

особистісну реакцію людини на візуальні стимули живопису, що володіє 

специфічними естетичними властивостями. Згідно з перцептивними моделями, 
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естетична реакція не є індивідуальною, а зумовлена властивостями стимулів 

живопису. Найсуттєвішою основою твору призначається його естетична цінність, 

яка полягає у здатності евокації естетичного переживання. Це визначається 

критерієм та мірою цінності живопису. 

Згідно з когнітивними моделями, естетичний стимул викликає емоційні та 

афективні реакції порівняння з теоретичними знаннями, здійснює пошук 

відповідників, висуває гіпотези, концепції, оцінює твір через відповідність 

припущенням та знанням. Реципієнт не тільки репродукує отримані образи, а й 

активно вносить нові суб‘єктивні значення та створює моделі, що представляють 

комплекс реконструкції первинно сприйнятого об‘єкта та його суб‘єктивної 

емоційно-смислової оцінки на основі власного досвіду та знань.  

В інформаційних моделях естетичний досвід розглядається як сукупність 

потоків інформації, що обробляється. Її сприйняття нероздільне з індивідуальною 

пам'яттю, досвідом і знанням. 

Специфіка підходу до живопису як тексту, складеного зі знаків художньої 

мови, визначає його об‘єктом семіотики. Чуттєві якості зримих означників 

можуть бути інтерпретовані як своєрідний «текст», який має специфічні 

принципи побудови й вимагає особливого «читання». Живопис постає 

огранізованою сукупністю знаків для реалізації певної системи інформації, що 

задано відповідними культурними кодами. Смисл добувається засобом 

«прочитання» — він не існує у вигляді заданого елемента «тексту живопису». 

Реципієнт повинен віднайти зв‘язки, вибудувати гіпотези, зробити висновки, 

активно взаємодіючи з живописом.  

 Повне витіснення семантичних відносин на користь виключно синтаксису 

характеризує нефігуративний живопис, який демонструє цілковитий відхід від 

предметності та становить внутрішньо гармонійну комбінацію колірних плям і 

ліній на полотні. 

Сприйняття живопису в когнітивній психології розглядається як складний 

психічний процес, що спричиняється до виникнення чуттєвого образу. Суть 

полягає в такій обробці художньої інформації, у результаті якої відбувається 
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психічне конструювання об‘єкта із сенсорних і когнітивних елементів. 

Співтворчість не є зворотним процесом стосовно творчості художника, який 

кодує, а реципієнт розкодовує, отримуючи з образного коду закладену 

інформацію. Він творчо конструює через уяву власні відповідні образи, які 

можуть і не збігатися з баченням автора. 

Серед основних блоків концепцій сприйняття виділено теорію впізнавання за 

прототипом, теорію звіряння за зразком і гештальт-теорію сприйняття. Згідно з 

теоріями звіряння за еталоном і впізнавання за прототипом, сприйняття живопису 

відбувається в процесі зіставлення перцептивної інформації, що зберігається в 

короткочасній пам‘яті з наявними в довготривалій пам‘яті когнітивними 

еталонами, а розбіжності полягають у розумінні суті цих еталонів. У гештальт-

теорії йдеться про те, що під час сприйняття структура уявлення про живопис 

постає у вигляді структури цілого, або гештальта.  

Епоха розвитку когнітивної психології поєднала згадані блоки теорій: 

науковці дійшли висновку, що формуванням цілісного образу саме сприйняття не 

завершується, гештальтне впізнавання є частиною сприйняття твору та 

супроводжується детальним упізнаванням. Ґрунтуючись на даних експериментів, 

психологи зробили висновки щодо багаторівневості сприйняття живопису. 

Перед філософією мистецтва гостро постає проблема ідентифікації живопису 

як твору, визначення його онтологічного статусу та функцій. Класична естетика з 

її понятійно-категоріальним апаратом, кантіанськими концепціями смаку та 

геніальності живописця засвідчують неспроможність при аналізі актуальних 

мистецьких тенденцій. Деконструюється й саме поняття художнього — сутнісної 

риси мистецтва як особливого виду людської діяльності. Межі осмислення 

художнього образу формуються всією сукупністю теорій мистецтва. Саме 

уявлення арт-спільноти й визначають можливості художнього досвіду. Новою 

сутнісною складовою живопису стає репрезентація, а її існування визначається 

можливістю реципієнта бачити та зчитувати смисл у процесі інтерпретативної 

практики, а живопис, відповідно, повинен утілювати такий смисл, мати 

інтерпретативні потенції. 



95 
 

Художня свобода призводить до відсутності єдиного напрямку, довкола 

якого може вибудовуватися єдиний наратив. Множинність теорій мистецтва 

створює умови для більш точної оцінки живопису. 

Дослідження в межах нейроестетики продемонстрували, що на сприйняття 

живопису впливає швидкість обробки стимулу: чим вона більша, тим він 

привабливіший. Прискорюють цей процес симетричність об‘єкта, високий рівень 

контрастності та яскравості кольорів, якщо образ є чимось знайомим, типовим, 

виразним, із наявним ритмом та порядком складових, відсутністю надміру 

другорядних елементів. Водночас естетичну насолоду викликають об‘єкти із 

пропорціями «золотого перетину». Дані експериментів зі стимуляції мозку 

засвідчили активацію різних його ділянок при сприйнятті фігуративного 

живопису та абстрактного. Відповідно, їхній вплив на свідомість здійснюється на 

різних фізіологічних рівнях і має цілком відмінні механізми перебігу. 

Наукові підходи нейроестетики не можуть претендувати на цілісне та 

всеохопне розкриття предмету сприйняття живопису, оскільки зачіпають лише 

функційні характеристики нейронної системи реципієнта та торкаються 

переважно фіксації тієї чуттєвої складової, що приносить насолоду споглядання, 

хоч не меншим естетичним впливом володіють і твори протилежного емоційного 

забарвлення. Зате підходи нейроестетики є незамінним інструментом при 

формуванні загальної «карти сприйняття» живопису — поряд із науковими 

методами та підходами мистецтвознавства, філософії та психології мистецтва. 
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РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ЖИВОПИСУ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ  

КІНЦЯ 1980-Х — ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ НА ПРИКЛАДІ  ТВОРЧОСТІ 

«ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ» ТА «ЖИВОПИСНОГО ЗАПОВІДНИКА» 

Особливість сприйняття живопису нашого часу полягає в пов‘язаних із ним 

труднощах дефініцій. Ті визначення, за допомогою яких живопис намагаються 

структурувати, уже не працюють із такою ж переконливістю, як раніше. 

Світогляд особи  часто не збігається з нормами суспільного договору та формами 

його презентації — натомість ці відносини розбалансовані, а причинно-наслідкові 

зв‘язки втрачають лінійну логіку в множинності наративів. Світобачення 

фрагментується, що й визначає межі можливого сприйняття та дескрипції для 

реципієнта, базованих на старих моделях, котрі зберігаються в архіві культури. 

Саме культуру можна розуміти як великий архів готових моделей репрезентації, у 

той час як живопис постійно зайнятий освоєнням «нових територій» та сьогодні 

вимагає міждисциплінарного комплексного підходу. 

Поява живопису як «автономного» явища, а головне — поява реципієнта, 

публіки докорінно змінює функцію живопису. Серед варіантів взаємодії з 

реальністю, способів її презентації через живопис окреслюються дві стратегії: 

стратегія висловлювання та стратегія досвіду [153, с. 8]. Для стратегії 

висловлювання важливе сформульоване послання, яке суб‘єкт-глядач зчитає та 

інтерпретує, і це — сфера наративного живопису. Медіум тут відіграє другорядну, 

підпорядковану роль. Ця стратегія (незалежно чи працює вона зі старими 

медіумами, чи з новими) належить до текстоцентричної культури [185]. 

Стосовно стратегії досвіду або шляху долінгвістичних практик, то тут 

живопис не є висловлюванням, формою комунікації. Він інструмент 

трансформації сприйняття, перебудова чуттєвості. І тут важливим стає відхід від 

наративної складової та зміна ролі реципієнта, який потрапляє в простір досвіду. 

Цінність живопису визначається не змістом, а тим порядком, яким твір 

розкривається сам. Досвід — це те, з чого реципієнт виходить зміненим. 

Неможливо передати унікальний досвід, але живописець може вибудувати 

ситуацію в надії, що хтось зможе її прожити. Для учасників цього напряму робота 
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з первісними формами є спробою відповісти на питання «що є живопис?»  у нову 

інформаційну епоху, епоху масового глядача. 

Опираючись на дві вищезгадані стратегії, було обрано, відповідно, два 

українських угруповання живописців, котрі б найбільш виразно представляли 

кожну: стратегію висловлювання (наративну «Паризьку комуну») та стратегію 

досвіду (абстракцію «Живописного заповідника»).   Це дає змогу прослідкувати 

на контрасті чітку зміну моделей сприйняття українського живопису. 

 

3.1 Соціокультурний контекст формування образно-пластичної мови українського 

живопису кінця 1980-х — середини 1990-х років та особливості впливу на глядача 

 

Період кінця 1980-х — середини 1990-х років для вітчизняного мистецтва 

позначений маркером зрушень в усталених естетичних підходах до живопису та 

реструктуруванні самого художнього процесу. Цей період — завершення 

радянської епохи, став очевидним розпад тоталітарної системи, почало 

відбуватись становлення державної незалежності. У час радикального зламу 

свідомості суспільства заразом із системою соцреалізму, в українському 

мистецтві склалася ситуація, коли потрібно було здійснити вибір моделей, згідно 

з якими воно рухатиметься далі. Ці моделі й визначили подальші шляхи 

становлення національного мистецтва. Саме тоді до активного творчого пошуку 

вдалося покоління митців «Нова українська хвиля», що привернула увагу до 

особливостей національного контексту. Почали вестись дискусії про необхідність 

якісних змін: під критичний аналіз підпали категорії «прекрасного» в живописі, а 

також культурні стереотипи щодо способу художньої інтерпретації реальності. 

Митцями здійснювалось утвердження інших естетичних цінностей та окреслення 

нових творчих стратегій. 

Україну охопила хвиля організації мистецьких об‘єднань, що стало 

прикметною ознакою часу. «Серед інших були створені: «Хоругва» (Тернопіль, 

1990), «Живописний заповідник» (Київ, 1992), «Човен» (Одеса, 1992), Сумська 

філія «Малевич-Центру» (Суми, 1992), «Літера А» (Харків, 1992), «Дзиґа» (Львів, 
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1993), «Джерело» (Шостка, 1994), «Паризька комуна» (Київ, 1988—1994), 

«Плоский рів» (Хмельницький, 1995)» [149, с. 100]. «Поряд можна згадати 

харківську групу «Панорама» (1987–1991), «Центр Європи» (1987–1990) та Фонд 

З. Мазоха І. Дюрича та І. Подольчака (1993–1995) у Львові; одеські Центр 

сучасного мистецтва «ТІРС» та «Новий простір» (1992–1994)» [156, с. 191]. 

 На культурній самоідентифікації митців позначилися головні особливості 

ментальної залежності від конкретних культурних традицій, ставлення до 

контекстів — «національного і світового, колоніального й постколоніального, 

модерністського та постмодерністського. Космополітичний, полікультурний 

Південь; орієнтований на московське художнє життя і майже розчинений у ньому 

Схід; чудово інформований щодо мистецьких процесів у Європі Захід України — 

кожен край утворив власний варіант соціокультурного напряму «Нова хвиля»» 

[40, с. 8]. Естетичні пріоритети розподілялися залежно від історико-культурних 

особливостей місцевості. 

Дисертаційне дослідження зосереджується саме на київській «Новій хвилі», 

оскільки вона утворила дві виразні «парадигмальні лінії, котрі формують 

українську візуальність» [15]. Одну уособлювала наративна «Паризька комуна», 

другу — абстракція «Живописного заповідника», а протистояння між означеними 

ними полярними орієнтирами не вщухає протягом усієї культурної історії наших 

теренів. Те, що ці лінії як проблеми в культурному й суспільному житті у 

видозміненій формі повертаються, відтворюються й обговорюються в 

мистецькому світі, свідчить про те, що «причини їхнього повернення — не у зміні 

поколінь, не у змінах пріоритетів, не у виникненнях нових ідей або нових 

стратегій, а перебувають на інших рівнях…Відтворюються на всіх прошарках і на 

всіх рівнях суспільного організму. У побуті, в культурі, в політиці» [15].  

Роботи молодих художників разом із бароковими та соцреалістичними 

інтенціями об‘єднала саме наративна функція картини. Засобом еклектизму вони 

досліджували культуру, а також акцентували на кінечності традиційного 

розуміння живопису як цілісного завершеного художнього висловлювання. 

Поставши так званою українською «Новою хвилею», художники об‘єдналися під 
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досить умовним напрямком «Трансавангард» [164]. Термін був уведений 

італійським критиком Акілле Боніта Олівою й походить від назви течії в 

європейському мистецтві кін. 1970-х — поч. 1980-х рр., що означає «після 

авангарду», «через авангард» [275]. Дослідник позиціонує трансавангард як етап 

розвитку мистецтва з прикметними йому відмовою лінійного сприйняття історії 

та прогресу, зверненням до історії засобом цитування, міфу, іронії. Ситуація 

людства після краху ідеологій спровокувала художника «перестати створювати 

нові форми й натомість цитувати за допомогою своєї пам‘яті величність 

минулого» [275, с. 8]. Великоформатний експресивний постмодерністський 

живопис таких трансавангардистів як Сандро Кіа, Франческо Клементе, Енцо 

Кукі, Мімо Палладіно, Нікола де Маріо та інших видався близьким українським 

митцям. А. Б. Оліва дав таке визначення: «Трансавангардизм — це термін, який 

означає перехід, номадизм, тимчасовість і водночас тягне за собою поняття 

авангарду» [275, с. 7].  

Мотивацію звернутись до ідей західних митців обґрунтовує у передмові 

каталогу виставки 1993 р. «Ангели над Україною» Марта Кузьма: «Ці художники 

не настільки визначали себе за теорією трансавангардизму…а швидше звернулися 

до нього заради його візуальної мови та тої можливості, яку він надавав для того, 

щоб відступити від скрипучого догматизму, котрий нав‘язували в Художньому 

інституті» [96, с. 11].  

На просторі України роки краху владної, економічної диктатури та 

офіціозних кліше брежнєвського часу за лібералізації ідеології, відходу від 

колективізму та цензури стали потужним плацдармом для проявів індивідуалізму 

в культурі й мистецтві. На тлі розпаду Радянського Союзу здійснюються перші 

спроби офіційно дозволених творчих експериментів. Перші ознаки свободи 

творчості проявились у мистецькому середовищі на виставках 1987—1990 рр. У 

Києві 1987 р. був заснований центр сучасного мистецтва «Совіарт» — перша 

недержавна мистецька організація, а в 1988-му в Седневі (Чернігівська обл.) був 

проведений перший пленер [127]. Молоде покоління почало звільнятися з-під 

ідеологічного тиску держави вже до Перебудови. Ще в 1970-х рр. Тіберій 
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Сільваші, засновник «Живописного заповідника» та голова молодіжної секції 

Спілки художників, у своїй творчості відійшов від догматики соцреалізму, а у 

1980-х, осмислюючи принципи творчості та живописного бачення, 

експериментуючи з кольором, саме й організував разом із мистецтвознавцем 

Олександром Соловйовим роботу молодіжних двомісячних творчих резиденцій 

«Седнів-І» і «Седнів-ІІ». У світлі занепаду радянського ідеологічно-художнього 

апарату Седнів став місцем зустрічі митців, чия практика становила свіжу 

альтернативу соцреалізму.  

В українському мистецтві витоки «Нової хвилі» (її київської версії) йдуть від 

доробку митців, відібраних за результатами молодіжної виставки 1987-го р. У 

Республіканському будинку художника в Києві відбулась звітна виставка 

«Седнів-88», яка засвідчила експериментаторські результати пленеру, 

спричинивши неабиякий інтерес, шок та дискусію. У газеті «Культура і життя» 

з‘явилось повідомлення про намір публікації в наступних номерах вражень про 

живопис усіх відвідувачів виставки [120]. Далі з‘являється стаття О. Соловйова 

«Простір — толерантності», у якій автор акцентував на розробці нової 

методологічної ідеї в контексті пленерів — ідеї мистецького плюралізму [160]. 

Експозиції «Седнів-І» і «Седнів-ІІ» задекларували необмежений потенціал 

розкутої молоді. Природне бажання пізнання донедавна недоступного західного 

модернізму заохотило до активного експериментаторства. На пленерах уперше 

змінилась концепція художньої співпраці. На відміну від етюдів на природі, 

пленери володіли ознаками арт-резиденції: освітньою програмою, свободою 

самореалізації, звітною виставкою, майстернями. Об‘єктивувався унікальний 

прецедент виведення неофіційного мистецтва на офіційний рівень.  

Відкритість інформаційного обміну із Заходом, а також індивідуальний 

культурний поступ пришвидшили процеси генерування нових мистецьких 

напрямів. Т. Сільваші на Седневі-II вже вів художників, яких згодом стали 

називати «пластиками» з їхнім модерністським дискурсом, а О. Соловйов 

згуртував тих, кому був близький постмодернізм. Склалась унікальна ситуація: 

паралельно почали формуватися дві лінії живопису — модерністського і 
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постмодерністського. «Головне, що відбулося на наших пленерах, — народилося 

покоління. Покоління, яке усвідомлювало, що має спільний базис — і у відчутті 

свободи, і у пластиці» [150, с. 37]. Отже, трансформаційні процеси, характерні для 

пізньорадянської епохи, утілились у протистояння між двома групами, що й стало 

плацдармом для подальшого розвитку українського мистецтва. 

Після Седнева 1989 р., завдячуючи Олександру Клименку, були освоєні 

приміщення під майстерні, де почали разом працювати Олег Голосій, Олександр 

Гнилицький, Дмитро Кавсан, Василь Цаголов, Юрій Соломко, Леонід 

Вартиванов, Валерія Трубіна [127, с. 23]. У цей період були створені знакові 

роботи, що заклало початок змін водночас зі становленням на поч. 1990-х нової 

київської живописної школи: «Історія нового українського мистецтва почалася за 

три роки до того моменту, коли Україна проголосила свою незалежність» 

[5, с. 32].  

Живопис, створений у середовищі «Паризької Комуни», був сповнений 

бунтарського духу, нівелював табуйовані поняття та усталені визначення. Сквот 

проіснував з 1990 по 1994 рр. на вулиці Паризької Комуни, а назва 

задокументувала ціле явище в українському мистецтві [127]. «Паркомівці» 

культивували поняття свободи духу й мислення, не обмежуючи себе рамками 

діалогу з «прекрасним», проголошуючи гасло «мистецтво заради мистецтва». У 

них був досвід життя в репресивному радянському суспільстві, де природні 

людські прояви були табуйовані й підпорядковані офіціозному ритуалу. Розрив із 

цим ритуалом, веселощі та рейв-вечірки стали соціальним жестом. Те саме 

стосувалося й сексуальної та психоделічної революцій, а також клубної культури, 

яка прийшла в 1990-х. Веселощі були інструментом руйнації тотальної 

ментальності системи. 

Цей соціально-культурний осередок викликає інтерес передусім створенням 

нової моделі мистецького гуртожитку зі своїм альтернативним світом та новою 

мовою в мистецтві. Сквот виник у період невизначеності, «перебування у 

проміжку, в ситуації переходу від одного соціального стану до іншого» [13, c. 33]. 

Мистецтвознавець О. Аронсон називає «карнавалізацію» самого способу 
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існування так званої радянської богеми формою спротиву, що здійснювало свій 

вияв і в живописі [13, с. 51]. Через утвердження асоціальності та ненормативності 

виявлявся супротив системності, без необхідності будь-яких програм чи 

маніфестів.  

У «Паризької Комуни» не було єдиного стилю, сформованої позиції стосовно 

мистецтва, а був єдиний колективний імпульс. Сквот не мав інтелектуалів, які би 

виступали медіаторами з публікою. Ним став критик і мистецтвознавець 

Олександр Соловйов, котрий інтерпретував роботи, висловлювався від імені 

митців [161].  

Новий етап змін зумовлюють перші продажі робіт, успішні персональні 

виставки Олега Голосія (12–26 жовтня), Арсена Савадова й Георгія Сенченка 

(1-17 листопада) 1991 р. в залах Центрального будинку художника в Москві, 

поїздки за кордон [127, с. 177]. Паркомівці починають комунікувати зі спільнотою 

кураторів і критиків, обговорюють виставки. Було засновано «Простір культурної 

революції» (1994) із залученням спонсорської допомоги та ґрантів на проведення 

заходів, а також Центри сучасного мистецтва за підтримки Дж. Сороса в Києві та 

інших містах колишнього СРСР. Новий час із його ринковою 

конкурентоспроможністю зумовив індивідуалізм у живописі митців «Паризької 

Комуни» — з акцентом на власному характері творчості, та водночас і 

завершення етапу колективності: кожен влаштовує власну кар‘єру одноосібно.  

«Паризька комуна» — це частина мистецького життя Києва кінця 1980-х — 

1990-х рр. І тут серед засадничих виявів індивідуалізму в мистецтві суттєво 

вирізняється імперсоналізм творчих практик «Живописного заповідника». 

Т. Сільваші, вводячи в саму назву «заповідник», визначив імператив одвічних 

цінностей живопису й відповідність законам фаху. Первинний  інтерес становила 

проблематика кольору. Так виник «Заповідник», ядро котрого склали Тіберій 

Сильваші, Анатолій Криволап, Марко Гейко, Олександр Животков, Олександр 

Бабак та Микола Кривенко [128]. Їхня перша виставка відбулась 1991 р., а вже на 

другій 1993 р. вони підкреслили ідеологічну спільність — близькість пластичних 
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ідей, якої досягли спільним відбором схожих робіт. Третя ж виставка 1994 р. в 

Українському домі акцентувала на відмінних рисах творчості кожного митця. 

«Заповідник» був групою з усвідомленою і прийнятою учасниками 

естетичною програмою. «Паркомівці» розширювали поле живописної мови та 

засобів, а «Заповідник» натомість зосередив дослідження на одному медіумі, його 

можливостях та зміні оптики сприйняття. Його вивчення медіума живопису 

зумовили зміни розуміння самої практики живопису й форми її репрезентації. Для 

Т. Сільваші, наприклад, це вже були не картини, а колірні об‘єкти з відкритою 

структурою, де важливою ставала їхня взаємодія між собою і простором. 

О. Животков із плином часу став працювати з деревом, інтегруючи живопис у 

скульптуру. Свідомо вибудовувалась цілком інша естетика. 

«Практично одночасне виникнення «Паризької комуни» й «Живописного 

заповідника» — явище парадоксальне у своїй асинхронії, яка досі відчувається і в 

суспільстві, і в культурі» [135]. «Паризька комуна» та весь трансавангард 

сформований на механізмі нарації, оперуванні міфом, на конструюванні певних 

культурних кодів — водночас коли проблеми, пов‘язані з абстракцією, що з ними 

працювали у «Живописному заповіднику», від нарації саме відходили, вступали з 

нею в протидію.  

Творчість «Паризької комуни» та «Живописного заповідника», як 

горизонталь і вертикаль, утворила певну матрицю української візуальності [135] 

— разом із творами, художній код яких дає змогу простежити закономірності 

історичного розвитку національного візуального досвіду. Конкретні історичні 

злами виявляють конструкцію означеної матриці. Діапазон живописної форми у 

всіх її видах (від трансавангардної — до абстрактної), як у випадку із двома 

згаданими групами, дає можливість розглянути і проаналізувати різницю її 

видових особливостей і, відповідно, різні моделі сприйняття реципієнтами. 
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3.2 Художні засоби образно-пластичної мови живопису угруповання  

«Паризька комуна» у формуванні  взаємозв‘язків «митець – живопис – реципієнт» 

Прикметна дискусія між прихильниками постмодерністського еклектизму та 

«живописцями-пластиками», яка окреслилась у 1980-90-х роках після спільних 

виставок, активного подальшого обговорення з вибудовуванням стратегій 

творчості, переросла в принципову опозицію. Однак кожне угруповання зі своєї 

позиції не лише руйнувало радянську усталену модель живопису, а й вносило нові 

смисли, змінюючи художнє сприйняття та розширюючи національний 

мистецький простір. Якщо митці «Паризької комуни», творячи в 

постмодерністській парадигмі, практикували змішування стилів та проголосили 

твір відкритим наративом, то митці «Живописного заповідника», зі свого боку, 

переймали досвід західної абстракції, який також «руйнував традиційну картину, 

відкриваючи, серед іншого, вихід до живописного об‘єкта та живописного 

простору як видів енвайронмента…» [156, с. 190 ]. 

Широким полемічним полем для живописних практик «Паризької комуни» 

стають образи радянської «тематичної картини». Художники продовжують 

розробляти «велику картину», де радянських робітників замінюють набори знаків, 

кодів, смислів та інтерпретацій. Активно застосовується постмодерністська 

категорія симулякра — копії, що не має оригіналу, для інтерпретації реалій 

оточуючого світу. Живописці звертаються до актуальних культурних проблем: 

«високого» та «низького», «індивідуального» й «масового». 

Живопис «Паризької комуни» репрезентує власну візію реальності 

художників: змішуючи у творах міфологію, різні символи, утопію художники 

транслюють увесь неспокій відчуття зміни епох, а засобами обирають гротеск, 

іронію, протиставлення образів за максимальної оповідальності. У живописних 

постмодерністських практиках «Паризької комуни» зустрічаємо ознаки, 

притаманні трансавангардному мистецтву: нову живописну мову, експресивність, 

фігуративність, яскраво виражене особистісне начало,  вільне поєднання художніх 

стилів минулого. Інший мотив, що увиявнився в назві течії — «протистояння 

кризі «перехідного суспільства» (soci?t? de transition) засобом творення транзитної 
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кочової художньої ментальності, що носить інтернаціональний характер» 

[100, с. 440].  

Властивими для трансавангарду, що вийшов із філософії постструктуралізму, 

є такі ключові методологічні поняття як радикальна еклектика та деконструкція. 

Саме постмодерністський великоформатний фігуративний живопис, замішаний на 

цитатах і міфології, об‘єднав митців «Паризької комуни». Це не був класичний 

академічний живопис: художники тяжіли до вираження в усе ще традиційній 

техніці «полотно, олія» тенденцій, які були ближчими до вуличного мистецтва 

муралів. Ставлення художників до форми, за поодинокими винятками, було 

програмно недбалим, — суть пошуку полягала в тому, щоб досягти не технічної, а 

виразної досконалості, чистої вітальної експресії [164]. Творчий метод 

угруповання був зосереджений на неоекспресіоністській ідеї «нон-фініто» 

(концепція, яка виникла в західноєвропейській естетиці 50-60 рр. XX ст.), — 

робота могла бути завершена на будь-якій стадії: її не потрібно було 

промальовувати, досягаючи технічної досконалості. Пошановувалась стихійна 

прописка, широкий пензель, імпульсивність, вітальність, навіть використання 

плинних технічних фарб замість професійних. Суть концепції зводилась до того, 

що митець цілком не завжди доводить живопис до повної «логічної» завершеності 

(зазвичай, у межах форми), а залишає його на стадії певної недомовленості, 

відкритості для суб‘єкта сприйняття. Цим активізується психіка реципієнта, 

збуджується фантазія, підвищується рівень його співтворчості в акті художнього 

сприйняття. 

Українська мистецтвознавчиня Л. Смирна вважає, що вітчизняний 

трансавангард, містячи інтернаціональні та національні цінності, володів «духом 

необароко» [159, с. 40]. Із його втратою цілісності, нестабільністю й мінливістю 

форми він стає концептуальною категорією для позначення культури кінця 

століття — із трансгресією поп-культури у «високе» мистецтво, усвідомленою 

прив‘язкою до минулого, стрімкими візуальними потоками. Бароко є не тільки 

стилем певного відрізка часу, але й суголосним сучасному мистецтву, схильному 
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«не до цілісного, а роздрібненого і фрагментованого сприйняття, до пантеїзму і 

динаміки, до мультиполярності і фрагментації» [84, с. 179].  

Однією з домінантних ознак творчості  «Паризької комуни» є активне 

послуговування цитатами зі світового мистецтва. Запозичуючи композиційні 

схеми й історичні сюжети, художники, вільно інтерпретуючи, включають їх у 

власні роботи та досягають цілком нового контексту. Звертаючись до різних 

періодів історії мистецтва, художники прокладають важливий «культурний міст» 

між традицією та сучасністю, водночас вибудовуючи комплекси нових смислових 

кодів, незвичних для сприйняття.  

Ключовою роботою та своєрідною демаркаційною лінією, яка розмежовує 

радянську естетичну догматику й експериментальні іронічні пошуки молодого 

українського мистецтва, став живописний твір Г. Сенченка й А. Савадова «Печаль 

Клеопатри» (іл. 3.2.1). Експонований у Москві 1987 р. на Всесоюзній молодіжній 

виставці в Манежі, він постав знаковим твором українського трансавангарду 

[127, с. 70]. Твір сповнений іронічної цитатності. Композиційно картина повторює 

роботу Д. Веласкеса «Принц Бальтазар Карлос на коні» (іл. 3.2.2). Могутня 

статура Клеопатри може сприйматися як парафраз монументальної скульптури 

«Робітник і колгоспниця» В. Мухіної (іл. 3.2.3)  або велетенських жіночих фігур 

Є. Вучетича (іл. 3.2.4). Щодо пози Клеопатри, то вона є алюзією на ряд кінних 

пам‘ятників. Окрім того, тигр на картині вбачається цитуванням роботи С. Далі 

«Сон, викликаний польотом бджоли навколо граната, за секунду до 

пробудження» (іл. 3.2.5). Кожна деталь посилює двоїстість, абсурдність та 

псевдореальність твору. Картина — це своєрідна надметафора значень, натяків на 

те, як може здійснюватись сприйняття в полі збірного смислового образу. 

О. Соловйов у статті, присвяченій творчості А. Савадова, роз‘яснює, що 

насправді в основі картини — Веласкесовий портрет [161, с. 66—68]. Живопис 

контактує із глядачем мовою асоціацій. Але це вже не та звична метафорична 

асоціативність, де є загадка й розгадка. Нова метафоричність базується на 

невичерпності можливих смислів та інтерпретацій. Смисл може таїтись у 

нісенітниці, цілковитій невизначеності.  
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Г. Сенченко провокує реципієнта на пошуки інтерпретації того, що 

відбувається на картині «Сакральний пейзаж Пітера Брейгеля» (1988) (іл. 3.2.6). 

Брейгель вписав людей із їхнім побутом в узагальнений образ прекрасного світу 

як важливу та невіддільну його складову (іл. 3.2.7). Так позначились пантеїстичні 

ідеї ренесансних філософів: світ — як коловорот деталей у цілому та 

відображення цілого в кожній деталі, як безліч випадковостей, що генерують 

точний механізм, і Бог, присутній в кожній деталі. Г. Сенченко повністю 

відтворює брейгелеву композицію, повторюючи цим поширений 

постмодерністський хід. Зміст цитування художником Брейгеля збігається зі 

змістом першоджерела, маючи водночас власний, який може робити саме 

осмислення абсурдним, а емпатію хибною. Автор стверджує, що класична 

деконструктивістська задача вирішується тут шляхом опису значень самих меж 

сприйняття [166]. Так, кожна людина, кожне нове покоління по-своєму 

перезаписує давно створене історією. 

Нові образи та смисли породжуються з міксування минулого та сучасності, 

легенд та міфології, різних історичних сюжетів і картин. Яскравим прикладом 

цьому є живописний цикл Ю. Соломка, котрий уміщує цитати відомих картин 

стилю рококо, зокрема гравюр-ілюстрацій ХVІІІ ст. із зображенням грайливих 

сценок із книги Маркіза де Сада «Жюстіна» (іл. 3.2.9) («Ранковий туалет», 1991) 

(іл. 3.2.8). Створюється абсолютно інакший контекст, який реалізується на межі 

політики й мистецтва, минулого й сучасності, коли автор проектує еротичні 

сценки на площину політичних карт світу та Радянського Союзу.  

Доволі промовистим стосовно геополітичних змін постає живописний твір 

Ю. Соломка «Поцілунок крадькома» (1992) (іл. 3.2.10). Художник цитує 

однойменну картину французького художника XVIII ст. Ж. О. Фрагонара 

(іл. 3.2.11), проте, завдячуючи карті світу, яка слугувала тлом, твір приймає 

неоднозначний політичний контекст: Схід заграє із Заходом. Однак, незважаючи 

на важливі політичні процеси, які відбувалися в нашій країні в той час, 

художники «Паризької комуни» декларували, що політикою зовсім не цікавилися 
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[196, с. 362].  Вони намагалися створити власний усесвіт і жили за своїми 

законами, а живопис для них був мовою спілкування.  

«Лаокоон» (1994) (іл. 3.2.12) — живопис, який ідентично відтворює 

фронтальний вид знаменитої скульптури грецьких майстрів із Родосу — 

Агесандра, Полідора й Афінодора (іл. 3.2.13). Він створений на двох склеєних 

картах світу. У 1990-ті карти постійно змінювались, їх не встигали перевипускати 

— застарівали назви, з‘являлися нові держави, слово «геополітика» було доволі 

актуальним. Суспільній науці щодо контролю над простором Соломко 

протиставляє особисту волю — він художньо трансформує карти світу, 

перекроюючи географію під естетичні потреби. 

До цитування вдається й О. Голосій. Його монументальне полотно «Жовта 

кімната» (1989) (іл. 3.2.14) викликає асоціації з «Розстрілом» Фр. Гойї (іл. 3.2.15), 

а «Психоделічна атака голубих кроликів» (1990) (іл. 3.2.16)  відсилає до картини 

К. Петрова-Водкіна «На лінії вогню» (1916) (іл. 3.2.17), яка підказала Голосію 

форму висловлювання з приводу всієї дратівливої абсурдної метушні довкола. Він 

зображує військо кроликів-мутантів для передачі «духу безодні». Робота стала 

символом безрезультатної боротьби із самим собою. Голосій не вірив у жодні 

глобальні зміни — й у такий спосіб утілив відчайдушне безглузде бажання людей 

«вирватися до світла». Живопис, виконаний у манері нон-фінітизму, представив  

покоління, котре досліджувало пограничні стани, намагаючись розширити 

свідомість та змінити оптику сприйняття. 

Морський світанковий пейзаж зі скелями — очевидна алюзія О. Гнилицького 

на К. Моне (іл. 3.2.19). У «Зефірчику» (1990) (іл. 3.2.18) витає в повітрі над 

водами, на кшталт християнських святих, прозорий головатий дивний дух в 

оточенні хороводу. Але саме на це непоєднуване, сполучення двох перспектив, 

двох паралельних планів буття, які ніколи не зійдуться в одній точці, й очікував 

художник. Автор намагається унаочнити парадоксальний зв‘язок між 

несумісними явищами. Так закладається Гнилицьким метафора двоїстої та 

суперечливої реальності. 
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Анаморфоз Гнилицького «Танок смерті» (іл. 3.2.20) залучає реципієнта до 

формування образу власними зусиллями. Це оптична конструкція, яка набула 

популярності в 16-17 століттях у Голландії. Засобом встановлених увігнутих 

дзеркал змазане, хаотичне зображення складається в цілком сприймане. 

Анаморфози були не просто естетичними об‘єктами, а носіями конфіденційної, 

зашифрованої інформації. У цьому разі Гнилицький зашифрував одвічний посил 

мистецтва — «memento mori». Оголені Адам і Єва водять хороводи зі скелетами. 

«Танок смерті» — цитування відомого моралізаторського сюжету в мистецтві, але 

художник залишає тут і екзистенціальне підґрунтя: кінцевим пунктом життя є 

смерть. 

Проблему авторства піднімає П. Керестей у серії живопису «Художник, 

намалюй мені картину» (1990) (іл. 3.2.21). Це репліка на твір М. да Караваджо 

«Нарцис біля струмка» (іл. 3.2.22). П. Керестею важливим було питання природи 

художника, його взаємодії із системою та колегами. Відчуваючи необхідність 

відрефлексувати поняття «картини», він здійснив відповідний жест: намалювавши 

шаблони й роздавши їх художникам «Паризької комуни», попросив кожного 

намалювати копію картини Караваджо. Тому роботи й відрізняються, оскільки 

кожну з десяти малював інший  художник. Так П. Керестей порушив важливе 

питання: «кого можна вважати автором живопису?» Автора першообразу, автора 

замислу, чи виконавців? 

Картини Д. Кавсана «Чи не Сусанна я?» (іл. 3.2.23), «Гама зісковзування» 

(іл. 3.2.25) (1990) наповнені цитатами з живопису стилю рококо. Запозичений 

персонаж твору «Чи не Сусанна я?» — «Спляча Венера» Джорджоне (іл. 3.2.24). 

Тіло намальоване схематично поверх іншої оголеної натури. Внизу полотна — 

карликові оголені пишнотілі фігурки чередуються із символами Всевидющого 

ока. Якщо ренесансна Венера прикриває лоно рукою, то «Венера» Кавсана 

прикрита веселковим прапором — символом ЛГБТ-руху.  

Живопис О. Ройтбурда «Класики та сучасники» (1993) (іл. 3.2.26) — це 

алюзія на роботу Джорджоне «Три філософи» (1509-1510) (іл. 3.2.27), одну з 

найбільш пізніх картин Джорджоне, у якій художник покладався на багатство 
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асоціативного мислення глядачів, прямо не вказуючи особи філософів. 

О. Ройтбурд відсилає до терміну «Небесної Італії», який увів у програмній статті, 

проводячи паралелі між Італією та Україною [142].  

Образи-цитати із творчості Фр. Клементе, італійського художника-

трансавангардиста, який здійснив вагомий вплив на українських художників 

«Нової хвилі», можна побачити в Л. Вартиванова. У його «Плеяді» (1989) 

(іл. 3.2.28) є мотив ставу, з якого виринає голова в оточенні антропоморфних 

фігур. Саме такі голови, частини здеформованих тіл, які відсилають до сновидінь, 

є характерними для образотворчості Фр. Клементе. 

Від середини 1980-х до початку 1990-х у живописі «Паризької комуни» явно 

простежується вплив бароко. Пошук індивідуальної пластичної мови проходить 

крізь призму барокової манери, що часто проявляється в «кручених» обрисах та 

пізніше отримує дефініцію «кучерявий стиль» [39]. Наприклад, «кучерявими» 

контурами характерні картини О. Гнилицького «Поклик Лаодикії» (іл. 3.2.29), 

«Дискусія про таємницю» (1988) (іл. 3.2.30), Д. Кавсана «Дари волхвів» (1989) 

(іл. 3.2.31), «Спроба менуету на руїнах» (1989) (іл. 3.2.32), Ю. Соломка  «Симетрія 

шляху» (1989) (іл. 3.2.33), В. Трубіної «Небесний хор, або З пісні слів не 

викинеш» (іл. 3.2.34), «Поклоніння новонародженому страху» (1989) (іл. 3.2.35). 

У картинах А. Савадова, Г. Сенченка, В. Цаголова, М. Мамсікова, І. Чічкана 

на початку 1990-х на зміну бароко приходить стриманіша пластична мова, а 

сюжети з кінематографу, пошуки екзистенції, інфантильні образи замінюють 

міфологічний наратив. Художники шукають підтримки або в 

«кінематографічності» [127, с. 91], або безпосередньо у слові.  

Текст постає тепер важливою складовою образотворчості: і як навмисної 

тавтології оповіді візуальної, переймаючи функцію бірки з назвою («Прощальна 

пісенька із кінофільму "Вік любові"» І. Чічкана (1994) (іл. 3.2.36), «Тату, шолом 

тисне» О. Гнилицького (1990) (іл. 3.2.37) як інфантильний парафраз рядка з 

«Бориса Годунова»: «Ох, важка ти, шапко Мономаха»), так і в значенні 

паралельних візуальному ряду специфічно літературних фрагментів (цикл 

живописних творів В. Цаголова «Гума почуттів» (1992) (іл. 3.2.38, 3.2.39).  
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Вставки тексту присутні й у Г. Сенченка та А. Савадова в серії робіт 

«Втрачений рай» (1991) (іл. 3.2.40), які тут комбінують риторику класичного 

наративного живопису та специфічну, сучасну форму репрезентації: вони 

експонуються у вигляді великих лайтбоксів. На відміну від традиційного 

живопису, роботи не освітлюються ззовні, а продукують власне світло — на 

зразок великої кількості екранів, які оточують нас сьогодні. Образи належать до 

сфери штучного світла та сучасних технологій, які змінюють класичну форму 

репрезентації. Живопис усе більше починає тяжіти до монохромії, поки зовсім не 

стає чорно-білим («Чу» (1990) (іл. 3.2.43), «АГ (із життя футуристів)» (1990) 

(іл. 3.2.42), «Франкенштейн» (1992) О. Гнилицького (іл. 3.2.41). 

Двовимірна площина полотна стає тісною — художники прагнуть вийти за 

її межі. З‘являються спроби руйнування живописної ілюзії та освоєння 

тривимірного простору за допомогою вставок реальних об‘єктів на полотні, що 

ламають його ілюзорну перспективу («3D рибки» (1991) О. Гнилицького 

(іл. 3.2.44). На початку 1990-х виражальні засоби цитатності доповнюються 

медійними образами кіноматографа, телебачення, реклами. Часто художники 

«Паризької комуни» вдаються до відвертого запозичення  кадрів із фільмів у 

класиків кіно: Ф. Фелліні, М. Антоніоні, Л. Вісконті та інших або ж переймають 

їхню загальну естетику [127, с. 91]. У живописних творах «Віра. Надія. Любов» 

(1993) (іл. 3.2.45) та «Прощальна пісенька із кінофільму "Вік любові"» (1994) 

(іл. 3.2.36) І. Чичкан створює так звані стоп-кадри, зупиняючи відео та фіксуючи 

на полотні зображення. Так здійснюється критика та руйнація традиційних 

естетичних засад через синтез «елітарного» живопису та «низової» медійної 

культури. Як писав Б. Ґройс, фокус гіпнотичної дії новизни розкритий: відчуття 

нескінченності, нова перспектива народжується лише в зіставленні старого й 

нового, консервативного й інноваційного, естетського й кітчевого, тобто на межі 

Реальності й Архіву [55, с. 7—20]. 

У серії робіт «Гума почуттів» (1992) (іл. 3.2.38, 3.2.39). В. Цаголову вдається 

позбутися багажу традиційної живописної спадщини: вийти з потоку культурного 

в потік інформаційний. Живописні композиції схиляють до очевидних паралелей 
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із фільмами К. Тарантіно, де криваві бійки та вбивства існують поруч із 

пристрастю та коханням. «Гума почуттів» прояснює, яким чином зіставляється 

кіноестетика з естетикою живопису. Художник змушений балансувати на тонкій 

грані між профанним і драматичним, не ототожнюючись повністю ані з одним, 

ані з іншим. У композиціях важливе місце посідають тексти, написані 

художником, котрі стали переконливим засобом виразу та невіддільною 

інформаційною складовою творів. 

Естетика кінематографа часто об‘єктивується у творчості О. Голосія. У 

живописі,  підкреслено залишаючи пластичну мову властиво живописною, 

художник знаходить певну протидію, засіб критичного дистанціювання від 

медійної дійсності. Живопис «Сергій» (1991) (іл. 3.2.46). передає ефект стоп-

кадру, вихопленого з певного візуального ряду, а відтворену сцену можна 

сприймати як розв‘язку сюжету. Послуговуючись сюжетом, композицією,  

тематикою кінематографа, у «Пострілі» (1991) (іл. 3.2.47), автор ніби намагається 

описати послідовні кадри з фільму, розділивши полотно на чотири частини, у 

яких оповідає історію вбивства. Натомість живопису Л. Вартиванова серії «Цей 

добрий світ» (1992) (іл. 3.2.48) притаманна виразна плакатність із локальними 

площинами та фрагментарність при побудові композиції. 

Із розпадом СРСР в Україну приходить  «релігійне відродження». Релігія стає 

тим полем, де художники шукають відповіді на екзистенційну проблематику 

[127, с. 76]. Прикметно, що містичне й сакральне часто перебуває поряд із іронією 

щодо нав‘язування церковних догм. Живописна серія «Клерикали» (1993-1994) 

О. Гнилицького (іл. 3.2.49, 3.2.50), яку формували різні живописні репрезентації 

Папи: Папа, немов статуя, із просвітленим обличчям у пурпуровому одязі музикує 

на червоному роялі, гра Папи на арфі, «Папа-Лама» вітає вірян в автомобілі-

кабріолеті. Художник використав увесь набір стандартних засобів естетичного і 

психологічного впливу проти класичного парадного живопису. Це колірні та 

світлові ефекти, пафосна атмосфера, піднесена одухотвореність для створення, з 

одного боку, ідеального, а з іншого — максимально суггестивного зображення. 

Основною метою О. Гнилицького була критика репрезентативної функції 
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мистецтва як такої — тепер вона автономізується, відривається від свого об‘єкта. 

Репрезентація заради репрезентації викликає в художника відчуття симулякра. 

Вагомим чинником тут виступає мова знаків і символів, властива релігії. 

Окремим вектором захоплень була східна релігія. Художники цікавились 

буддійськими й китайськими текстами (передмова К.-Г. Юнга до «Бардо Тодол» 

(Тибетська Книга Мертвих) і «Чжуан-цзи» (даоська Книга Притч) у перекладі 

В. Малявіна), східною міфологією, зокрема індуїстською. «Ми всі були 

просякнуті Сходом», — каже в інтерв‘ю Г. Сенченко та наголошує, що це був 

спільний інтерес [197].  

Релігійна тематика притаманна ранній творчості В. Трубіної та О. Голосія. 

На відміну від іронії, властивої вітчизняному мистецтву кін. 1980-х, творчість цих 

митців її позбавлена — натомість наповнена глибоким символізмом. В 

О. Ройтбурда вона наповнена такими складними філософськими конструкціями, 

що їх історик мистецтв Костянтин Акінша назвав «гріхом інтелектуалізму» [35]. 

«На той момент ми всі ставили собі різні питання, пов‘язані з релігією і поняттям 

Бога, а через те, що ми виросли в атеїстичних сім‘ях, для нас це був певний шлях 

пізнання, життєвого досвіду. І так чи так ми всі писали ―релігійні‖ картини, і 

Голосій, і Гнилицький», — каже Валерія Трубіна [198].  

В. Трубіна та О. Голосій часто малюють янголів і херувимів на тлі неба. 

«Небесний хор, або З пісні слів не викинеш» (1989) (іл. 3.2.34), «Херувими» 

(1990) (іл. 3.2.51), «Прохолода небес» (1990) (іл. 3.2.52) — «інфантильні» образи 

божественних сутностей, котрих В. Трубіна трактує досить вільно. Живопис 

художниці сповнений релігійної символіки: кожен образ і колір має певне 

значення. Тут, як і в живописі Савадова/Сенченка «Печаль Клеопатри», 

застосовується в композиції червона лінія. У християнському іконописі золота 

або червона лінія — це знак розділення двох світів: духовного й матеріального. 

Крім того, червоний — колір полум‘я, що карає та очищує. 

Така символіка проявлена в роботі «Цар-риба» (1989) (іл. 3.2.53), де йдеться 

про Великий потоп. Образ риби є важливим у різних традиціях. Бога, Учителя 

позначає риба в християнстві. Однією з реінкарнацій Вішну, що вийшов із води 
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для порятунку праотця нової раси Ману (за аналогією Ноя в Старому Завіті), 

виступає риба в індуїстській міфології [127, с. 79]. Цар-риба В. Трубіної 

гігантська, із тілом людини, чотирма руками й довгим хвостом. Квітка лотоса 

згори символізує духовну чистоту, а постать Цар-риби охоплює червона лінія. 

Міфічний демон у верхньому куті, який має характерні риси Леніна, бореться з 

Вішну, який прагне порятувати світ. Так проводиться паралель між міфом і 

сучасністю, як і в «Пейзажі снів» (1990) (іл. 3.2.54) — живописі з 

постапокаліптичним сюжетом, який постає симбіозом біблійної теми, давніх 

міфів і сучасності. 

У полі глибинних екзистенційних шукань лежить питання віри для 

В. Трубіної. Воно, як і в О. Голосія, займає чільне місце у творчості — із 

властивим відчуттям страху і тривоги, самотністю та питанням призначення 

людини у світі. Звернення до Біблії уможливлює об‘єктивацію тривог О. Голосія. 

Його живопис «Страта» (1988) (іл. 3.2.55) має виразну аналогію з іконографією 

розп‘яття. На темному фактурованому тлі зображена багряна постать із 

розкинутими руками, а позаду — групи силуетів людей та півень, котрі немов 

відтворюють послідовні в часі відомі події тієї ночі. У комплексі всі засоби: 

форма, колір, експресивність — породжують відчуття хаосу та тривоги, 

притаманні світові. Страждання, яким пронизана робота, надає можливість 

О. Голосію висловити власний психологічний стан неспокою. 

Живопис «Сплячі в Гетсиманському саду» (1989) (іл. 3.2.56) оповідає про 

останню молитву Ісуса. Досить вільно трактуючи сюжет, автор зображує лише 

апостолів зі скрученими завмерлими тілами. Поєднання в колориті зелено-

синього та багряного символізує сутінковий час із переходом у світанок. Далі — 

остання молитва Христа перед стратою. 

Знаковою подією стала виставка «Ангели над Україною» (1993) в 

Единбурзі [4]. Роботи експонувались в Апостольській католицькій церкві, яка 

була зачинена до того близько ста років. Саме з виставки творів українських 

митців розпочалася нова, «експозиційна»,  історія церкви. Тема апокаліпсису 

присутня у творах О. Гнилицького, О. Голосія, Г. Сенченка, А. Савадова, 
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І. Чичкана, В. Трубіної, О. Ройтбурда. Лайтбокс Савадова / Сенченка «Втрачений 

рай» (іл. 3.2.40) експонувався на місці вівтаря в церкві, а поруч із розписами 

прерафаелітів на стінах — величезні полотна О. Голосія, О. Гнилицького, 

В. Трубіної, І. Чичкана, О. Ройтбурда. Такий живопис у згаданому середовищі 

сприймається як реакція на занепад системи Радянського Союзу. А в часі 

збігається із кризою живопису та «смертю автора». 

Для художників «Паризької комуни» було властивим вдаватися до 

застосування метафор. Візуальна метафора — це завжди загадка для реципієнта. 

Часто в ній поєднуються несподівано різні об‘єкти та їхні властивості, що 

призводить до миттєвої трансформації звичного перебігу сприйняття. Якщо 

вербальна метафора легко може надаватись до розпізнавання, то візуальна є більш 

складною для «прочитання». Сприйняття живопису вимагає зустрічного руху — 

так само як розуміння мови мовця включає активний процес зустрічного 

породження, корекції та реконструкції задуму тексту слухачем. 

Живописні твори «Паризької комуни» часто мають літературну тему, яка в 

найпростішому випадку зафіксована вже в назві, надаючи руху асоціацій 

літературного дискурсу, напрямку. Це твердження бере свої витоки ще із 

класичного сюжетного живопису. 

Прийнято трактувати живопис як образне або емоційне відображення 

реальності. Але в такому уявленні є певна суперечність, адже живопис як такий є 

реальним. Твір стає частиною дійсності — тієї самої, яку він нібито має 

відображати. Трансавангардисти розуміли, що логіка здатна відкрити лише 

раціональну сторону світу. Ірраціональну можливо осягнути за допомогою 

метафори. У цьому вони і вбачали фундаментальну роль живопису: давати ключі 

до алогічної, ірраціональної сторони реальності. Їхні твори — це не просто 

відображення світу, а спосіб пізнання і транслювання тих його аспектів, які 

неможливо пізнати раціонально. 

 О. Гнилицький вдається до однієї з найбільш ємких метафор і міфологем. 

Вода, як і порожнеча — початок і фінал усього сущого — хаос, з якого все 

виникає, і куди, зрештою, усе занурюється. Вода уособлює принцип загального 
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породження, вона ж — і втілення жіночого начала, і, з іншого боку, — небезпека, 

смерть. Така дихотомія розкривається в його «живописі хвиль» «Хвиля і 

хлопчик» (іл. 3.2.57), «Хвиля» (1990) (іл. 3.2.58). Стихія нависає над глядачем 

вражаючою архітектурною виразністю — погляд паралізується видовищем 

«каральної» маси води. Твір сам генерує смисл — драматизм виникає глибоко на 

несвідомому рівні. Хвилі О. Гнилицького, як і «Нора» (1993) М. Мамсікова 

(іл. 3.2.59), передають метання людини, яка живе в «епоху змін» — катастрофічні, 

панічні настрої, відчуття небезпеки і, водночас, бажання спокою, занурення в 

себе. 

Складні емоційні реакції глядача на твір — результат вдало застосованих 

виражальних засобів для створення художнього образу. Метафора прикметна 

своїм лаконізмом, недомовленістю, а разом із тим — активацією сприйняття 

реципієнта. Живопис Гнилицького простий і очевидний на перший погляд, але 

через внутрішні смисли, межі сприйняття часом розмиваються. Гнилицький — 

художник-ілюзіоніст. У живописі легко й органічно поєднуються поняття 

ірреальності, простоти й буденності. 

Мотивами візуалізації непізнаваного продиктований живопис 

О. Гнилицького «Космічний суп» (1991) (іл. 3.2.61). Передана модель світобудови 

з гігантським «Всевидющим оком» на сторожі круглого порталу, який з‘єднує два 

світи: «цей» — земний, щільний на передньому плані, і «той» — ефірний удалині. 

Зображуючи перетікання дивної субстанції «супу життя», автор ставить одвічні 

питання мети й доцільності перебування людини в умовах цього світу, та хто при 

цьому за нею спостерігає.  

Інспірований знаменитими портретами Арчимбольдо, О. Гнилицький у 

«Дискусії про таємницю» (1988) (іл. 3.2.30) тіла Адама та Єви вибудовує із яблук. 

Скуштувавши «забороненого плоду», вони фактично травмують себе. У 

порівнянні з цими героями, що «саморуйнуються», персонажі картини «Героїчний 

канон» (1988) (іл. 3.2.60) виглядають цілісними та сильними, неначе вкоріненими 

в землю. Однак усі підвладні плину часу і старінню, якими би стабільними не 

здавалися сьогодні ці герої, — і вони з часом зруйнуються.  
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Прорив крізь соціальні установки до індивідуального шляху — одна з 

постійних тем О. Голосія, яка метафорично візуалізувалась у «Жовтій кімнаті» 

(іл. 3.2.14), «Тих, що втікають від грози» (іл. 3.2.62), «Смерті Миколи Березкіна» 

(1989) (іл. 3.2.63). «24 сюжети та їх кенгуру» (1990) (іл. 3.2.64) актуалізує вплив 

телебачення, з урахуванням 25-го кадру, на нашу свідомість. У назві живопису 

«Вихід до моря» (1988) (іл. 3.2.65), окрім інших смислових пластів, є пряме 

відсилання до однойменного вказівника, який допомагає у великому курортному 

місті знайти вихід на пляж. Герой твору очевидно неповносправний: подовжені 

ноги, які немов переходять у власні тіні та короткі, як обірвані, руки — надто 

безпорадні, щоб стати крилами. Маленька стрілка вказує на шуканий вихід, але 

кривавого кольору підлога підтверджує небезпеку його перетину на шляху до 

пейзажу більш природних кольорів. Підсилює емоційне сум‘яття в глядачів і 

зооморфний персонаж зліва. 

Твір А. Савадова/Г. Сенченка «Без назви» (1991) (іл. 3.2.66) — диптих на 

полотні, доповнений трьома світильниками. Живопис імітує кольоровий рисунок 

пером і пензлем по тонованому паперу епохи німецького Відродження, можливо, 

А. Альтдорфера або М. Шонгауера. Суть — в апелюванні до високого мистецтва 

рисунку та його миттєвій компрометації. Головний персонаж, завдяки якому 

художники вдаються до метафори, — мавпа, може бути запозичена з китайської 

міфології, адже автори захоплювались культурою Стародавнього Сходу. Символ 

мудрості, хитрості й ненажерливості позує на тлі прихованих цитат рисувальників 

німецького Відродження — метафора, що об‘єднує і взаємно знецінює ресурси 

візуальної культури. Образ мавпи відсилає і до техніки з‘єднання образів, і до 

умовного авторства. Вона виступає й пародією на фігуративність: формально 

автономний суб‘єкт, основною характеристикою якого є нескінченне 

гримасування, відсутність фіксованого обличчя — особливість трансавангарду. 

Представник одеської школи О. Ройтбурд у своїх картинах на біблійні теми 

завжди використовував позачасові міфологеми й архетипи, іронічне 

моралізаторство естетики притчі («Млість Якова і Рахілі» (1989) (іл. 3.2.68); 

«Портрет. Дами. У білому» (1993) (іл. 3.2.69). Його манера пізнавана в 
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характерному надлишку пишності, підкресленої фактурності, барочності 

пластичних форм, фантасмагорії сюжету. 

Насичена метафоричністю і його творчість. Звертаючись до однієї з найбільш 

поширених середньовічних метафор — корабля, він створює живопис «Рух у 

сторону моря (Корабель дурнів)» (1988) (іл. 3.2.70). Використовуючи власну 

пластичну мову, він зображує знеособлених персонажів, які спрямовані поглядом 

урізнобіч, хоча і пливуть до єдиної мети. Це очевидне цитування однойменних 

живопису І. Босха (іл. 3.2.71) та новели С. Бранта, котрі зображували когорту 

дурнів різних станів і професій, які збираються відплисти в царство глупоти. 

Корабель традиційно символізував Церкву, що веде душі вірян шляхом 

праведним. О. Ройтбурд, орієнтуючись на позачасові межі актуальності тематики, 

розумів, що кожен новий часовий відрізок накладатиме свій відбиток у 

сприйнятті такої роботи, буде інша сила впливу. Та й інтерпретація кожного 

реципієнта передбачається інша — чи то реакція на актуальну політичну 

ситуацію, чи внутрішні переживання особи щодо спрямування її життєвого 

шляху. Паралелі до відповідного смислового наповнення підтримуються 

художником і при його активному зверненні до такої метафори як крила, які 

повсякчас з‘являються в його роботах: «То» (1988) (іл. 3.2.72), «Автопортрет» 

(іл. 3.2.73), «Млість Якова і Рахілі» (1989) (іл. 3.2.68), «Без назви» (іл. 3.2.74), 

«Спроба божевілля або наздоганяючий гуркіт Ен-Софа» (1990) (іл. 3.2.75) та ін. 

Але крила зображуються важкі, неначе кам‘яні, та зазвичай відірвані від об‘єкта 

— такі, що не дають змоги злетіти. 

У циклах трансформацій художник звертається до колажування портретів 

Людвіга Баварського Філіпа де Шампеня та «Дами в білому» Тіціана (іл. 3.2.77). 

Обезголовлюючи історичних осіб, він натомість вибудовує нагромадження 

складок у творах «Життя короля (Людвіг)» (1992) (іл. 3.2.76), «Портрет. Дами. У 

білому» (1993) (іл. 3.2.78). За допомогою колажу стирається межа між історією і 

сьогоденням, і тоді колаж актуалізовується в якості основного способу організації 

культурного тексту. Сучасний художник створив колажі з репродукцій «Портрета 

дами в білому» Тіціана, з них — свої картини, а потім з них зробили фотографії. 
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Немає репродукції, немає оригіналу — немає й автора. Є колаж авторських 

індивідуальностей.  

У «Класиках та сучасниках» (1993) (іл. 3.2.26) (репліка Джорджоне «Три 

філософи» (іл. 3.2.27)) О. Ройтбурд малює дві схожі картини, із двох частин 

кожна — однакового розміру й назви. Він відмовляється від пейзажу, 

спустошуючи ліву частину живопису, та зосереджується на персонажах, 

зберігаючи авторську манеру письма. Загалом їх майже неможливо розрізнити.  

Внутрішні автореференції, метафори в живописі служать для формування 

«силової структури» твору. Живопис може набувати принципової 

автореферентності посиланням об‘єкта на самого себе, часто й у буквальному 

сенсі відображаючи себе. Численні референції, відображення, з яких сформовані 

твори українських трансавангардистів, мають образну, метафоричну природу. 

Одна частина живопису метафорично вказує на іншу, твір вказує на інші твори, 

зрештою, художні образи в живописі метафорично відображують дійсність. Але 

відповідною автореферентністю володіє і свідомість людини — вона відтворює 

світ, частиною якого є сама людина, і саму себе — у формі асоціативного та 

образного мислення.  

Властивим для художників «Паризької комуни» було залучення 

інфантильних сюжетів із дитинства: наївне зображення тварин, цитати з дитячих 

журналів і книг. О. Соловйов і К. Акінша активно використовують термін 

«дитячий дискурс» [127, с. 95], який надавав змогу висловлювань із позицій, 

непідвладних логіці та суспільним рамкам. Він був і часто застосованим у 

московському концептуалізмі, з яким контакти були доволі тісними [8, с. 492]. 

«Інфантильна фіксація 1990-х демонструє не модерністські пошуки свіжості, а те, 

що людина в мистецтві постмодернізму воліє зайняти пасивну чи інвалідну 

позицію того, хто ще або вже не має ―дорослої‖ можливості втручатися в плин 

подій або ж того, хто відмовляється від ―дорослої‖ відповідальності» [9, с. 323]. 

Зростаюча колективна організація суспільного життя звільняє індивіда від 

необхідності дорослішати і приймати рішення. В епоху постмодернізму — епоху 

комп‘ютерних ігор та тренажерів — актуальним стає ігрове моделювання 



120 
 

реальності. Як негативний наслідок цього процесу, настає нерозрізнення умов гри 

та умов життя, котре в подальшому провокує сприйняття світу як ігрової пастки, 

безвихідної гри. 

Художники «Паризької комуни» звертаються до інфантильних сюжетів зі 

спрощеною мовою зображальності, яка неначе відтворює живопис дитини. Митці 

ніби дистанціюються від дійсності та соціально-політичної сфери, удаючись до 

зображення екзотичних пейзажів, химерних тварин та пальм. Об‘єктами 

живописних творів «Без назви» (1989) (іл. 3.2.79), «Добре» (1991) (іл. 3.2.80) 

О. Голосія; «Зимовий спогад про адмірала» (1991) (іл. 3.2.81), «Paradise found» 

(1992) (іл. 3.2.82), «Пальма» (іл. 3.2.83), «Morning glory» (1993) (іл. 3.2.84) 

В. Трубіної є пальми, які уособлюють символи недосяжної свободи та образи 

уявного раю.  

Найбільш часто «дитячий дискурс» простежується в живописі О. Голосія, 

О. Гнилицького та В. Трубіної. Робота Валерії «Котик поранений іде, вушко 

песика гризе» (1990) (іл. 3.2.85), поєднуючи несумісне, передає сюжет із дитячого 

віршика «Вийшов котик на прогулянку» Юнни Моріц. Авторка зобразила 

закривавленого кота з жіночим тілом та херувима над ним в образі голови собаки. 

Таке поєднання релігійних образів та персонажів, які живуть в перманентній 

бійці, наголошує на тотальній абсурдності життя кінця  1980-х. 

Дитячими мотивами сповнена творчість О. Голосія. Слони в нього 

зображуються, немов нав‘язливі образи зі сну в ірреальному середовищі, чи 

видіння галюцинацій: «Без назви» (1989) (іл. 3.2.79), «Шість слоників» (іл. 3.2.86), 

«Слони ғ 1» (1991) (іл. 3.2.87). «Летючі зайці» (1991) (іл. 3.2.88) — крилаті 

вісники волі духу з портретними людськими обличчями, які перетинають межі 

світів на тлі місячного морського пейзажу — символа істинної гармонії.  

До тих самих мотивів можна віднести образи О. Гнилицького «Народження 

Буратіно» (іл. 3.2.90) й «Погодувати котика» (1991) (іл. 3.2.89). Це 

великоформатні роботи з надміром незамальованого білого простору полотна 

довкола по-дитячому поданих образів. На протиставленні зі складними 

сюжетними композиціями, над якими працюють художники «Паризької комуни», 
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згадані роботи звучать іронічною реплікою на стратегічні пошуки в українському 

живописі. «Дитяче» непідвладне логіці дорослого, погано надається до аналізу та 

опису, а для художників служить методом утечі від реальності. О. Гнилицький 

зазначає: «є багато ще вивертів і поворотів для втечі — можна прикинутися 

ідіотом або дитиною…» [166]. Вікова деградація «веселих картинок» того часу — 

захисний механізм мистецтва, яке сягнуло межі накопичення критичної маси 

«дорослого» багажу. Дитячість дає своєрідну презумпцію невинуватості — дитині 

не дорікнуть, якщо вона у свій спосіб освоює реальність, відточуючи аналітичні 

здібності. 

Притаманним для мистецтва «трансавангардного необароко» був потужний 

імпульс наїву, почерпнутого в т. зв. «низовому» мистецтві. Характерним у цьому 

сенсі є живопис В. Трубіної, наприклад «Цар-риба» (1989) (іл. 3.2.53) та ін. У 

смисловому плані мистецтво трансавангарду зверталося до «низового» в культурі 

— з його потужним емоційним імпульсом фатальності й відчуттям тлінності 

життя. Воно пронизане буденністю, натуральністю переживань фобій та 

відображало заглибленість свідомості у драматичний простір гнітючих 

передчуттів, що виразно проявилось у творчості О. Голосія. Для обдарованого 

О. Голосія часом був важливий сам процес. Його «потік живопису»: бурхливий, 

інтуїтивний, нервовий, рефлексивний — якнайкраще характеризував метод та 

ідею нон-фінітизму. 

Низова культура в суспільстві — культура «атомізованого» індивіда, що 

тяжіє до локальної ідентифікації. Можна виявити несподівані сходження між 

сучасною культурою і традиційним фольклором, його архаїчними формами: 

щоразу, коли в культурі виникає потреба у виході за межі раціональної 

прагматики до ірраціонально-образної символічної комунікації людей, 

актуалізуються архаїчні типи свідомості. Ідеться не тільки про соціальний 

контекст, а й онтологічний вимір, який виражає здатність перебувати на межі 

соціального буття та людської реальності: людина перманентно вилучається зі 

сталих соціальних зв‘язків. Свідомість при цьому визначається не постійністю 

зв‘язків, а саме постійністю виходу з них. Ставиться під сумнів культурна 
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цілісність індивіда: людина, перебуваючи в міжкультурному просторі, неначе 

«розщеплюється» на кілька субособистостей і опиняється перед необхідністю 

«співтворення» світу, формуванню себе на кшталт архаїчній людині. У просторі 

символічного виміру повсякденного життя на перший план виходять практики, 

що представляють сферу виробництва соціальних цінностей: мовне спілкування, 

демонстративна участь у ритуалах, гостинність та ін. Домінантною сферою, без 

сумніву, є мова в усіх її формах і різновидах — зокрема й живописна. 

Із часом певний прообраз тогочасної української свідомості, яка перебувала 

в нестійкому стані, створює аморфність, яка стає доволі характерною для 

живопису «Паризької комуни». Мистецтво українського трансавангарду, на думку 

Л. Смирної, сьогодні можна назвати новою сторінкою у світовій «тератологіі» 

(науки про чудовиськ), із властивими образами монстрів, мутантів, привидів 

[159, с. 41]. Визначальною рисою стає або безформність, або стан форми, у 

котрому вона перебуває в процесі становлення та генерування самої себе.  

Категорії «прекрасного» й «потворного» в живописі трансавангарду 

прирівнюються. Художники перебували в пошуку переконливих мистецьких 

цінностей та жодною мірою не догматизували естетику прекрасного. Стосовно 

форми — у їхньому живописі характерними рисами виявляються надмірність, 

аморфність, потворність та частково декоративність. Найвиразніше така 

гіпертрофія унаочнена у величезних розмірах живописних творів. Тут помітною 

стає й паралель із великоформатною соцреалістичною картиною.  

Образи потвор у культурі часто застосовуються для контрасту з метою 

підсилення всебічної краси позитивних персонажів. В «Історії потворності» 

У. Еко описує історію реабілітації «потворного» і введення його в поле естетики, 

краси й символізму [74, 107–117]. У. Еко пише, що християнський світ прийшов 

до справжньої «реституції» чудовиськ у зв‘язку з виправданням потворного в 

контексті всеохоплюючої світової краси, де потворність і зло набувають тієї ж 

цінності, що і світлотінь у зображенні, бо саме в пропорції світла й темряви 

проявляється гармонія цілого [74, с. 46]. Важливими категоріями творення та 

розуміння світу і краси є старість, крихкість і смерть. Усе це знайшло своє 
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втілення в мистецьких пошуках художників-трансавангардистів, а яскравими 

прикладами цього є знакові живописні твори митців «Паризької комуни»: 

О. Гнилицького «Франкенштейн», (1992); О. Ройтбурда «Млість Якова та Рахілі» 

(1989), «Портрет. Дами. В білому» (1993), О. Голосія «Вихід до моря» (1988), 

«Жовта кімната», «Діти, що втікають від грози» (іл. 3.2.91), «Монолог» (1989) 

(іл. 3.2.92), «24 сюжети та їх кенгуру» (1990), «Ельбрус» (1991) (іл. 3.2.93); 

Д. Кавсана «Дари волхвів», «Спроба менуету на руїнах», (1989), «Ті, що їдять 

крабів» (1990) (іл. 3.2.94), «Я — Сонце» (1992) (іл. 3.2.95); Ю. Соломка «Симетрія 

шляху» (1989); В. Трубіної «Небесний хор, або з пісні слів не викинеш», 

«Декорації ненавмисного вбивства, або викрадення Савадова» (1989) (іл. 3.2.96), 

серія живопису «Херувими» (1989-91), «Прохолода небес» (1990), «Улов» (1991) 

(іл. 3.2.97), «paradise found» (1992); А. Савадова «Меланхолія» (1988) (іл. 3.2.98); 

А. Савадова і Г. Сенченка «Без назви», «Чорні мавпи» (1991); Л. Вартиванова 

«Плеяда» (1989) та ін. 

Причини, з яких усе незвичайне, незрозуміле й аморфне позитивно 

сприймається, а шаблони в мистецтві та житті швидко надокучають, і які 

еволюційні механізми призвели до цього, пояснює професор когнітивних наук 

Карлтонського університету Джим Девіс [227]. Саме люди з високою 

«відкритістю щодо досвіду» цінують мистецтво абсурду — з великою кількістю 

дивацтв, дисонансів і невідповідностей. Науковець пов‘язує велику частку того, 

що приносить естетичну сатисфакцію при сприйнятті живопису, зі створенням і 

вивільненням напруженості.  

У живописі зміст часто навмисно завуальовується, а дослідження 

показують, як це працює: різні реципієнти можуть мати абсолютно різні 

інтерпретації одного й того ж твору, часто базовані на особистих асоціаціях із 

власного життя. Тому не дивно, що люди знаходять для себе переконливі смисли, 

які мають відношення до їхнього власного досвіду, котрі вони самі ж і генерують. 

Цей діапазон смислу в мистецтві має відповідні ділянки нейронної обробки. Речі, 

котрі приносять нам задоволення, перебувають у «приємній» точці між 

упізнаваними патернами та невідповідностями. Перевага чогось одного буде 
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вносити збій: занадто багато шаблонних рішень — і реципієнт відчуває, що не 

отримає інформації; надто багато незвичного — і він втрачає змогу знайти патерн, 

що закладений в основі твору. 

У мозку пошук і знаходження патернів пов‘язані із «системою задоволення» 

(активацією опіатних рецепторів), а прагнення зрозуміти невідповідність 

походить від активації мотивації та управляючої системи (дофамінергічної). 

Бажання мати справу з явищами, які ми не розуміємо, виникає у зв‘язку з 

еволюційною необхідністю, відповідно до якої ми повинні шукати й вивчати нові 

речі про світ у процесі набування досвіду, а не миттєво. Саме цей механізм і є 

специфічною особливістю мозку, спрямованого на навчання. 

Реципієнти відрізняються один від одного тим, наскільки їм подобаються 

невідповідності: особи з великою «відкритістю стосовно досвіду», високими 

показниками згідно з так званою моделлю «п‘яти великих особистісних якостей» 

[240] схильні надавати перевагу сповненому дисонансів, аморфності та 

невідповідностей живопису. Уроджена допитливість, прагнення шукати те, чого 

реципієнт не розуміє із наміром у подальшому позбутись незрозумілого, — 

пояснює привабливість абсурду, до прикладу, п‘єс Ежена Йонеско чи Семюеля 

Беккета. 

Останньою виставкою «Паризької комуни» була «Простір культурної 

революції» (1994, Український дім) [127, с. 181]. Найбільш важливим у цьому 

проекті було спільне висловлювання, а не окремі твори кожного. Роботи 

експонувались за огорожею, у яку були вмонтовані обернені зворотньо біноклі, 

оскільки можливість побачити живопис була лише з віддалі. Хоча такий підхід і 

обмежував безпосередній контакт із живописом, зате покладав відповідальність 

на реципієнта за сприйняття твору. Провокація зазирнути в бінокль, щоб 

побачити роботу, й ознаменувала один із перших інтерактивних проектів, 

орієнтованих саме на сприймача. Якщо основний глядач художника в ранніх 

проектах «Паризької комуни» — переважно інший художник, то у «Просторі 

культурної революції» з‘являється саме реципієнт. У такий спосіб відбувається 

так звана «революція виставкового мислення». Останні експозиційні рішення 
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засвідчили концептуалізацію виставкової організації — на відміну від 

початкового розуміння виставки як можливості показати себе, новий живопис. 

Критик Костянтин Акінша назвав художників «Паризької комуни» «жертвами 

живопису» через «картинне» мислення та постійне звертання до живопису в усіх 

пошуках [5].  

Питання потреби створення саме зображення зараз у художника не стоїть. 

Для цього існують інші відтворювальні засоби. Митець генерує образи, з якими і 

він сам, і реципієнт взаємодіють. У випадку тематики та смислового наповнення 

живопису «Паризької комуни» можна провести паралель із літературою, коли 

письменники-інтелектуали (У. Еко, Г. Гессе, Дж. Джойс, Х. Кортасар) обирають 

стратегію загравання з масовою культурою шляхом написання тексту, доступного 

до розуміння якнайширшій аудиторії — у формі наукової фантастики, 

детективного роману, комедії чи іншого популярного жанру. Однак у таку просту 

форму вміщувався складний зміст — непересічні філософські, психологічні, 

етичні ідеї.  

Також вагомим є фактор так званого «опанування реальності» у створенні 

живописного фігуративу. Традиція пояснює специфічне прагнення особи 

панувати над речами або людьми. Давні світоглядні уявлення засвідчують, що у 

разі, коли хтось реалістично зображував об‘єкт, то опановував його. Чим 

докладніше зображення, тим цілковитішим стає відчуття привласнення. Такі 

«опановування» художників «Паризької комуни» переважно стосувалися вже 

цитат із відомих робіт, які набували метафоричного змісту та слугували для 

створення авторської оповіді в цілком новому прочитанні. 

Український мистецтвознавець О. Сидор-Гібелинда виявляє у творах 

«Паризької комуни» ідейну та стилістичну близькість до західноєвропейського 

постмодернізму [148]. Із властивими суб‘єктивізмом і цитатністю, 

ретроспективізм «Паризької комуни» пронизаний духом «цинічної іронії та 

нігілістичної самопародії». Присутнє широке використання прийомів гротеску, 

елементів гри, мотивів еротики, тяжіння до смерті та містичних бачень. Такий 

підхід абсолютно логічно заявлений у контексті філософії постмодерну з 
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характерним критичним відношенням до основоположних припущень і тенденцій 

щодо універсалізації в західній філософії [174, с. 303]. Водночас течія підкреслює 

прикметні живопису «Паризької комуни» важливість персоналізації та дискурсу в 

процесі «конструювання» суб‘єктивної істини та картини світу, а також скептичне 

ставлення до простих бінарних опозицій, типових для структуралізму, де 

проводилася чітка філософська розбіжність між знанням і незнанням, прогресом і 

деградацією.  

Для постмодернізму будь-яке знання певною мірою упереджене. Ця точка 

зору стосується традиційного уявлення про знання, оскільки розглядає його, а 

також поняття об‘єктивної істини як культурно й соціально зумовлене.  Тому 

вектори наративності художників «Паризької комуни» спрямовувались у бік: 

 відмови від загальновизнаних положень, прийняття плюралізму, джерел 

знань;  

 уваги до відмінностей і різноманітності, готовності без вагань приймати той 

чи той вибір в умовах свободи думок;  

 безмежних можливостей для інтерпретації реальності;  

 неприйняття думки щодо панування однієї абсолютної реальності. 

Так, митців «Паризької комуни» торкнулись постмодерністські впливи із 

закликом Ліотара відмовитись від побудови «тотальних теорій» або метанаративів 

культури, оскільки вони вичерпали кредит довіри критикою дискурсивної 

потреби теорій у достовірності й абсолюті [264, 280], і разом з тим — зміною 

нашого уявлення про Всесвіт: проста і стабільна модерністська система Ньютона 

в постмодернізмі змінюється складною, хаотичною системою [229].  

Різносторонній підхід у передачі дійсності проявляється в художників, коли 

вони піддали сумніву давню віру в об‘єктивність. Вона у звичному сенсі стає 

міфом. Але без осмисленої мети й перспективи неможливо будувати 

аргументацію, інтерпретувати події та навіть просто збирати дані [174]. Тому 

подобою об‘єктивності, її заміною виявляється інтерсуб‘єктивність, тобто 

сукупність інтерпретацій, точок зору, що увиявнюють максимально, наскільки це 

можливо, об‘єктивну тогочасну картину. 
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Художники своїми роботами відверто заперечили існування об‘єктивних 

аспектів дійсності, тверджень про реальність, які істинні чи помилкові. Згадані 

живописні твори стають свідченням неможливості об‘єктивного пізнання, 

володіння достовірним знанням, а також існування об‘єктивних чи абсолютних 

моральних цінностей [174, с. 303]. Реальність, знання та цінності створюються за 

допомогою дискурсів — отже, вони можуть змінюватися під їхнім впливом. 

Дискурс, ініційований «Паризькою комуною», спричинив суттєві зміни як у 

національному підході до візуальності загалом, так і у сприйнятті живописного 

твору зокрема. 

У певному сенсі їхній живописний підхід видається поверненням до 

домодерністської епохи, до традиції реалістичного чи репрезентативного 

мистецтва, оскільки тут дотримується фундаментальна умова класичної картинної 

репрезентації. А саме, розуміння картини як вікна чи екрану, що відкриває вид на 

ілюзорний простір по іншу сторону картинної площини. Додаються й постійні 

відсилання до мови живопису в її історичному вимірі — до стилістичних систем, 

жанрів і мотивів, які асоціюються з домодерністською епохою та виступають у 

ролі певного зразка чи прототипу.  

Робота в полі фігуративного живопису розширює коло реципієнтів, здатних 

зрозуміти сучасне мистецтво. Навіть особа освічена, якщо спеціально не 

цікавитиметься, зіткнеться з певними труднощами при сприйнятті сучасного 

живопису. Однак фігуратив зрозуміє краще, оскільки він послуговується 

художніми образами, впізнаваними реципієнтом. Фігуративний наративний 

живопис має особливість певної масовості: художник апелює до максимальної 

кількості людей, що збільшує його шанси передати певну оповідь і отримати 

зворотний зв‘язок. 

3.3 Інтегративна модель сприйняття живопису у творчих практиках  

угруповання «Живописний заповідник» 

На зламі 1980-х — 1990-х років частина українських художників, окремо від 

групи постмодерністського спрямування, повертається до пошуків «чистої 

пластики», апелюючи до однієї з художніх течій початку XX століття — 
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неопластицизму [151]. В українському нефігуративному живописі сама ідея 

ненаративності з‘являється у зв‘язку із проявами нового творчого мислення. А 

воно невіддільне від зрушень мистецької свідомості, котрі зумовлені реформами в 

культурному середовищі України внаслідок руйнації радянської системи.  

«Живописний заповідник» сформувався в 1992 році, проте основоположні 

ідеї об‘єднання з‘явилися ще наприкінці 1980-х на седнівських пленерах. У самій 

назві закладений доволі парадоксальний зміст: ««живопис» — продукт культури, 

«заповідник» — природний комплекс, місце, де природа зберігається у своїй 

чистоті» [151, с. 48]. Але культура є протилежністю природі. «Заповідник» у 

конкретному випадку виступає метафорою первинності, до якої повертаються в 

пікові кризові періоди, коли виснажена та випрацьована часом мова культурних 

кодів стає «мертвою».  

Перша інтерпретація абстракціонізму була зроблена ще до його виникнення, 

у 1908 році німецьким мистецтвознавцем В. Воррінгером, який вважав, що 

абстракція становить початкову фазу розвитку всіх мистецтв, і в цілому звернення 

до абстракції пояснював як спробу уникнути життєвої нестабільності: об‘єкт 

вилучається з незрозумілих природних зв‘язків і стає фрагментом абсолютного 

ритму Всесвіту [8, с. 74]. Слова Воррінгера збігаються з гіпотезами істориків 

новітнього мистецтва. Наприклад, Герберт Рід вважав, що геометрична абстракція 

в первісному мистецтві становила певну «секретну мову», яка звільняла від 

страху перед невідомим і перед буттям [8, с. 76].  

Історично звернення до абстрактного живопису має художній контекст, 

пов‘язаний із самим базисом такого способу висловлювання, оскільки абстракція 

загалом уособлює пам‘ять про витоки мистецтва. Коли з‘являються сумніви 

стосовно значень, суті та перспектив традиційного живопису, одразу звертаються 

до неміметичних форм його втілення. Мистецтвознавець В. Турчин вважає, що 

функція абстрактного мистецтва —  нагадувати в час утрати багатьох естетичних 

ілюзій про те, чим є істинне мистецтво [181]. Для періоду змін, який переживало 

українське мистецтво на зламі 1980-90-х, таке звернення до абстракції є цілком 

показовим. Художники «Живописного заповідника», слідуючи обраній позиції, 
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задля процесу творення в полі «високого мистецтва» тримали виважений 

концептуальний напрямок, культуру живописних напрацювань; художня мова 

творів представляла дію як інтуїтивних, так і аналітичних проявів свідомості. 

Варто зазначити, що мистецтво живопису в його первісному тлумаченні 

звучить як zoographia — «вічно жива істота» або «мистецтво живого» (від грец. 

zoon), мистецтво мінливого [205]. Пересвідчуючись у тогочасній ситуації щодо 

кризи цілісного твердження, хаотичної фрагментарності, несформованості 

бачення, у митців «Живописного заповідника» виникає потреба в «чистоті 

погляду», цілості живопису, єдності, гармонії. Тому вони звертаються до картини 

як «zооn» — «вічно живої істоти», що є запорукою порядку.  

«Заповідник» стає простором незалежності. Він дистанціюється від 

іміджевої машини тогочасного суспільства, розробляючи власний культурний код 

та зберігаючи віру в унікальність живописного жесту при повній незалежності від 

культурно-історичних чи соціально-економічних змін. Сама «подія живопису» 

творить історію, а не відтворює останню. 

Головним завданням художників було дослідження кольору, фактури та 

форми в просторі. Концепція цих пошуків змістовно сформульована ідейним 

натхненником угруповання, Т. Сільваші. Актуалізуючи колір і вихід за межі 

площини, картина подається авторами не як вікно у світ, а як площина, покрита 

шаром фарби. Саме «абсолютний», ідеальний колір несе метафізичне відчуття й 

подолання рамок тимчасово-просторового континууму, надаючи поверхні 

символічної реальності ландшафтів [191, с. 6]. Тому митці-неопластики шукали 

унікальність національного природного та культурного ландшафту через 

абстрагування форми та кольору. Саме колір стає важливим інструментом 

самоусвідомлення, пошуку ціннісних орієнтирів у творчості Т. Сільваші, 

О. Животкова, А. Криволапа, А. Кривенка,  М. Гейка, О. Бабака.  

Пейзаж Олександра Животкова — нескінченні дороги, де є лише темні 

незасіяні поля, які уособлюють людський світ зі слідами від коліс, кроків та епох. 

Так художник маніфестує, що життя — це ритуал проходження дороги, який 

потрібно здійснити навіть у випадку повної зневіри. Інспірацією живописних 
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творів О. Животкова, попри ненаративний характер творчості, зазвичай служили 

враження від постійних подорожей Україною, Закавказзям та Західною Європою 

[67, с. 177].  Ці імпресії митець пропускав через своє «я», відсіюючи все несуттєве 

та другорядне. Переконливий, зовні статичний пластичний образ завжди 

сповнений напруженого підтексту. Для творчого пошуку живописця як людини 

глибоковіруючої одне з першоджерел становить український іконопис («Ангел з 

гілочкою» поч. 1990-х (іл. 3.3.2), «Марія» 1991 (іл. 3.3.3), «Різдво» (іл. 3.3.4) 1992, 

«Світлий образ» (іл. 3.3.5) 1993-94, «Цитати» 1987-1997 (іл. 3.3.1), «Композиція з 

голубом» 1996 (іл. 3.3.6) та ін). Символи хреста, кола, птаха, риби, які повсякчас 

з‘являються на полотнах автора, укорінені в історико-археологічній спадщині 

України. Наша культура — своєрідний палімпсест, який зберіг сліди племен і 

народів, що тут жили, воювали, були вигнанцями та знову поверталися. Ця 

спадщина й отримує відгук в авторській знаковій системі О. Животкова. Відгомін 

давньої національної культури вносить важливу семантичну інформацію, а також 

у живописі завжди присутня емоційна домінанта: полотно транслює відчуття 

спокою, світла або драматизму. Кожна композиція — перманентне запитування 

щодо Істини та пошук шляху до Абсолюту.  

Творчий процес над живописом, незважаючи на візуальний мінімалізм, в 

О. Животкова — затяжний і ретельний, оскільки автор надає вагомого значення 

при втіленні власних задумів професійній довершеності, — в індивідуальному 

розумінні. Шліфуючи живописну поверхню, митець закладає по три — п‘ять 

пастозних нашарувань фарби, надаючи можливості реципієнту буквально на 

фізичному рівні відчути її вагу.  

Виявленням любові до рідних земель є роботи кожного з учасників 

угруповання. Глибинний зв‘язок із національним прочитується в насичених 

кольором горизонтальних структурах А. Криволапа, у живописі О. Бабака — 

етнічне ототожнення з Україною, експресивні полотна О. Животкова передають 

складні нюанси психологічних станів людини. Міфологізм у їхній творчості 

ґрунтується на інтуїтивних образах, які походять із рівня генетичного коду 

відчуттів, утверджуючи єдність природи та людського внутрішнього світу як 
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системи цілісного організму, гармонії Космосу. На основі звернення до 

слов‘янської традиції митці вбачали можливість внести її дух у контекст 

сучасного українського мистецтва. Це переконливо презентують і назви спільних 

виставок: «Крає-Вид» (1992), «Збруцький ідол» (1994). 

Зв‘язок архаїчного міфомислення та нефігуративного мистецтва засвідчує й 

живопис Олександра Бабака. Входячи до національного фольклорного простору, 

митець творить «український міф» («Ритуальні дії» 1992 (іл. 3.3.7), диптих 

«Поганськi канони» 1995 (іл. 3.3.8)). Живописець пропонує модель світу із 

закодованою інформацією про культури, де код стає знаком, символом, а архаїчна 

пракультура — ритуальною основою живопису [157]. Глибокий емоційний вплив 

на реципієнта здійснює поєднання простоти, ритуальності, звернення до 

космогонії та циклічності, яка представлена серіями живописних творів або 

розпрацюванням однієї ідеї. Множина варіантів організації живописного твору 

зумовлює звернення авторів саме до створення диптихів, триптихів чи серій робіт. 

У такий спосіб вони окреслюють найсуттєвіші поля комунікативних 

можливостей, збільшуючи цим діапазон відчуттів при заглибленні в одну тему 

(М. Гейка триптих «Стан» 1994 (іл. 3.3.9), серії «Композиція» (іл. 3.3.10, 3.3.11), 

«Натюрморт» 1992-95 (іл. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14); Т. Сільваші серії «Теми і варіації» 

1992 (іл. 3.3.15), «Близько опівночі» 1994-95 (іл. 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.19), 

«Живопис» 1992-95 (іл. 3.3.20, 3.3.21); А. Криволапа  серії «Без назви» 1992-95 

(іл. 3.3.22—3.3.29), «Пульсуючі координати» 1994 (іл. 3.3.33), «Композиція» 

1994-96 (іл. 3.3.30—3.3.32); М. Кривенка цикл «Тест» 1991 (іл. 3.3.34—3.3.35), 

серія «Зима снів» 1992 (іл. 3.3.36), диптих «Пам‘яті  Григорія Гавриленка» 1993 

(іл. 3.3.38, 3.3.76); О. Животкова серії «Цитати» 1987-1997, «Паризьке вікно» 1992 

(іл. 3.3.39—3.3.41), «Поля» 1992-94 (іл. 3.3.42), «Близькість та внутрішній 

затишок, 1994 (іл. 3.3.43—3.3.44), «Чорне та біле» 1994 (іл. 3.3.45—3.3.51, 3.3.70), 

«Два голуби» 1994-96 (іл. 3.3.52—3.3.53) та ін.; О. Бабака диптих «Поганськi 

канони», 1995).  

Зближення абстракції та первісного міфу сягає максимуму в ненаративному 

живописі. Архаїка, як і ненаратив, будучи невербалізованою та несюжетною, 
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функціонує на несвідомому рівні. Саме в такому спрямуванні живопису 

найактивніше увиразнюються ті ознаки, котрі споріднюють сучасне українське 

мистецтво з базовими засадами міфологічного мислення та національною 

етнікою. Творчості «Живописного заповідника»  притаманні абстрагованість 

пейзажу, який набуває архетипічного смислу, колористика етнічної традиції, 

послуговування давніми символами — ті ознаки, які й визначають її 

неоміфологічну природу. Такі особливості живописних творів проявляються як 

реакція на індустріалізацію тогочасного світу, розгубленість особи перед 

натиском суспільних структур або ж власного несвідомого, соціальні та політичні 

зміни, стрімкий науково-технічний прогрес, а також нові філософські ідеї. 

На початку 1990-х, коли відбувався процес переосмислення самого поняття 

«мистецтво», а живопис перебував у стані «після горезвісної смерті живопису», 

важливо було зберегти самі його рамки. Однак такий час ентропії в системі 

мистецтва, її невпорядкованість володіє потенціалом різних векторів розвитку, а 

відповідно, й невизначеною кількістю художньої інформації. Такий позитивний 

чинник надавав можливість звернутися до дослідження «мови живопису» та 

роботи над її розширенням. Спрямована саме на це стратегія «Живописного 

заповідника», що була програмою «неоформалізму», сповідувала такі принципи:  

1. автономія мистецтва;  

2.  мистецтво як прийом;  

3. віра в унікальність художнього досвіду [151, с. 49].  

Звідси зрозуміло, що предметом мистецтва є саме мистецтво, предметом 

живопису — сам живопис, а також процес «його творення». Угруповання 

передусім працювало з витоками, першоджерелами, тобто базовими основами 

живопису, а не культурними смислами або соціальними умовами створення 

художнього твору. На його зміст, по суті, не мали вирішального впливу ані 

зовнішні обставини, ані час створення. Прикметною ознакою, що вирізняє такий 

живопис з-поміж інших видів, є питання про сам процес виникнення живопису та 

досвід сприйняття реципієнтом. Цей процес — дослідження досвіду живописної 

практики, а не культурних кодів, водночас не означає, що такий живопис відкидає 
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навколишню дійсність і не залежить від умов роботи. Тож поставлені питання — 

це запитування щодо джерела творчості й живопису як такого. Власне, мова йде 

про предмет живопису, його матеріалізацію, тобто твір і його функції. 

Не виключаючи діалогу з минулим — авангардом 1910-х—1920-х, іконою 

та сакральним живописом, кожен із художників володів власною художньою 

стратегією [50]. В основі живописних пошуків лежать різні індивідуальні рушійні 

сили. З одного боку — загальнофілософські, які торкаються самого призначення 

мистецтва, з іншого — зі специфікою формального підходу, котрі є сферою 

морфології живопису. Також є відмінності й між характером вияву творчих 

пошуків у матеріалі: усвідомленим — чи ірраціональним письмом; фактурністю 

— чи сакралізованим гладким прийомом; із превалюванням монохромного 

аскетизму — чи насиченого кольору; абстракцією — чи її синтезом із 

фігуративом. Вплив авангарду позначається і на експресії кольорових плям, і в 

переході від замкненого композиційного простору станкового живопису до 

«твору-відкритої живописної структури». 

Такі пошуки наштовхують на аналогію з рядом напрямків авангарду, 

з-поміж яких французький інформель, лірична абстракція,  американський 

абстрактний експресіонізм, живопис колірного поля. Тому це може видаватися 

поверненням у кінець 1940-х — початок 1960-х років. Проте, інший час неминуче 

накладає власний відбиток. Попри тенденційну неактуальність для початку 1990-х 

«живопису в чистому вигляді», художниками, які мали на меті творити саме в цих 

видових межах, живопис позиціонувався як феномен некласичної культури, яка 

заглиблюється суто в проблематику живопису через відмову від візуальної 

оповідності. Це і становить основу стилістичної мови ненаративних живописних 

творів. 

«Послідовно абстрактними» визначає твори Миколи Кривенка 

мистецтвознавець Едуард Димшиць, а в якості імпульсу смислотворення вказує 

на «східну філософію, вчення, породжені життєвими реаліями спілкування з 

улюбленими мистецькими творами» [67, с. 179]. Щоденний контакт із натурою, за 

порадою вчителя Г. Гавриленка, дає йому змогу безпосередньо на полотні 
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виявляти свій внутрішній діалог із навколишнім світом. За мінімізації засобів у 

своїй творчості, М. Кривенко досягає максимуму виразності. Його живопис, 

складний і різноманітно нюансований, балансує від майже монохромних полотен 

із пастозно накладеною фарбою (диптих «Пам‘яті Григория Гавриленка», «Лан» 

(іл. 3.3.54), «Зимовий сум» 1993 (іл. 3.3.55), «Ніч» 1995(іл. 3.3.56), «Святий Іоанн 

з янголом» 1996 (іл. 3.3.57) — до композицій із кількома графічними елементами 

на тонованому тлі («Тест весни» (іл. 3.3.35), «Тест зими»  1991(іл. 3.3.34), серія 

«Зима снів» 1992 (іл. 3.3.36—3.3.37).  

Одвічна проблема дуальності «буття/небуття», що й дотепер не втрачає 

актуальності, турбує й учасників «Живописного заповідника». Художники та 

філософи, зокрема й основоположники нефігуративу: В. Кандинський, 

К. Малевич, П. Мондріан — намагалися знайти ключ до розв‘язання проблеми 

переходу в «Ніщо». Кожен у відповідності із власною програмою запропонував 

свою категорію «Ніщо» як спробу зафіксувати невидиме. Ідея відходу від 

зображення матерії у сферу ілюзорного, близька ментальності Сходу, — була 

активно розроблена і в українському нефігуративі О. Животковим, Т. Сільваші, 

М. Гейко, М. Кривенком, А. Криволапом і О. Бабаком. «Ніщо» постає 

всеохоплюючим універсумом багатьох релігій і філософських шкіл, потверджує 

дуалізм «буття/небуття». Основу живопису становить прагнення виходу за звичні 

межі, які й складають власне класичний живопис. Наполеглива інтенція 

проникнення поза, крізь «природне налаштування» та повністю індивідуальний 

стиль митців передбачають нову постановку питань щодо справжнього образу 

світу, можливості осягнення такої істинності, а також змоги її візуалізації.  

Відношення до матеріалу серед живописців угруповання унікальне. Він 

один із можливих імпульсів до роботи, тому за потребою застосовувались олійні 

фарби й емалі, полотно та бинти, дерево, картон і пісок, просякнуті олією — те, 

що може слугувати вмістилищем смислу, який апелює до ідеї пластичного 

моделювання світу, пошуку його структурної основи, прихованої за видимим 

візуальним рядом. Первинним вважалось невловиме — неконтрольований 

первісний потяг здійснити, створити, а місія митця полягала тільки в тому, щоб 
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допомогти картині «відбутися». Ще з початку XX століття ідея абстрактного 

мистецтва виявляла щораз вищий інтерес до несвідомого в людській психіці. 

Абстрактний живопис створює певну невизначеність, коли одну поверхневу 

структуру можна увідповіднити з кількома смисловими прочитаннями. 

Невизначеність працює як прийом активного залучення несвідомого у 

сприйняття. 

Тому унікальним національним явищем виявляється довгий, але цілком 

природний шлях від фігуративного живопису, доволі наративного, зі своєю 

логікою композиції — до «колірного об‘єкта», з редукованим кольором, відмовою 

від пластичних елементів, із яких складається навіть найпростіша абстрактна 

робота. Творчість українських художників перебувала під впливом К. Малевича, 

носія особливої супрематичної філософії, на меті якої — відновлення втраченої 

єдності світу, яке він намагався досягти через абстрактне мистецтво, спроможне 

відобразити світ Духу [108]. Художник, на його думку, може бути творцем тоді, 

коли форми його картин не мають нічого спільного з натурою. Так, справжній 

художник не повинен передавати видиме, його призначенням є мистецтво 

споглядання та передачі оригіналу (з умовою обов‘язкового зречення від 

калькування природних образів). Малевич переконував, що в мистецтві потрібна 

«істина», але не «щирість» (міметичність), не калькування форм натури, а 

тотальне панування над ними. Цю ідею пропагував у той час й італійський 

мислитель Юліус Евола, який у ранній період своєї творчості перебував під 

впливом абстракціонізму. У праці «Абстрактне мистецтво» (1920) він пише про 

те, що «щирість» перетворює мистецтво в нижчу і практичну форму; «щирість» як 

така не робить оригінальною та не перетворює людину у творця [73, с. 26]. Уся 

цінність, базована на щирості, вочевидь, є лише умовністю, конвенцією, — 

резюмує Евола. Філософ наполягає на необхідності волі до витоків естетичного 

почуття — абстракції. Термін походить від лат. «abstractus» (відсторонений), 

абстрактний, окрім іншого, означає відокремлений, відособлений. Евола, 

говорячи про абстракцію й абстрактне, мав на увазі  відсторонення від 

зображальності. 
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Якщо авангардисти початку минулого століття епатували новою 

живописною експресією суспільство, яке звикло до традиційного фігуративного 

живопису, то у 80-х — 90-х роках ХХ ст. протистояння тривало, але тільки вже не 

із закоренілою традицією, а з новими деструктивними тенденціями глобалізму та 

масового суспільства. Криза полягає у прірві між вербальним декларуванням ідей 

і безпосередньо «твором». Актуальне мистецтво — це реакція сучасного 

мистецтва на події та явища сучасного світу. Митці «Живописного заповідника» 

вважали, що живопис, який був чи не найбільшою та найшляхетнішою цінністю 

мистецтва,  став використовуватись для обслуговування дилетантських ідей [93].  

Настав час для нових пропозицій. За таких обставин художник повинен зробити 

свідоме зусилля для того, щоб отримати право «статусу актуального». За часів 

занепаду, коли черговий етап становлення мистецтва приходить у безвихідь, 

необхідне звернення до витоків. Підійшов той момент, коли людство апелює до 

класичних практик і технік мистецтва, повертаючи живопису гідність і цінність, 

яка йому властива історично. 

Відчуваючи необхідність по-новому сформулювати поняття актуальності 

мистецтва, ролі живопису та місця художника в суспільстві, «Живописний 

заповідник» набував досвіду поступового відходу від елементів класичної 

картини, фігури, предметного світу, сюжету. І далі — від жанру та розповіді-

нарації. В угрупованні відмова від будь-яких допоміжних засобів для живопису 

була одним із базових принципів:  увага фокусувалась лише на кольорі,  

структурі, площині та матеріалі. 

Порівнюючи «красномовство» часів класичного живопису, який «гучно й 

багатослівно» заявляє про себе зі стін музеїв, зі зразками ненаративного 

живопису, німецький філософ, засновник «філософської герменевтики» Ганс-

Георг Гадамер зазначає, що важко позбутися враження, ніби ненаративний 

живопис «онімів». З‘являється питання, як могла виникнути «німота» такої 

картини, що «приголомшує своєрідним красномовством мовчання» [46, с. 178]. 

Оніміння зовсім не означає, що сказати нічого. Навпаки — це і є способом 
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висловлювання. Привідкривається в онімінні те, що треба сказати щось, для чого 

ще не знайдені відповідні слова. 

Г.-Г. Гадамер вважає, що «оніміння» в європейському живописі почалося 

саме з натюрморту й пейзажу, майже єдиних у своїх витоках [46, с. 179]. 

Природно, натюрморт лише тоді стає самостійним жанром, коли витісняє 

оповідну картину. Композиція завжди є справою художника. Однак натюрморт 

володіє особливою, унікальною свободою компонування зображуваного, оскільки 

«предметами» композиції є речі потенційно рухомі — об‘єкти, підвладні його 

волі. Свобода побудови картини починається тут зі смислу, і в цьому сенсі 

натюрморт є початком тієї свободи живописної композиції, де панує «повне 

мовчання» [46, с. 180]. Такі трансформаційні процеси при відході від 

зображальності демонструють натюрморти М. Гейка: «Натюрморт із білою 

пляшкою» 1992 (іл. 3.3.12), «Натюрморт у Ч.Б. контрасті» 1992-1994 (іл. 3.3.14), 

«Біле світло» 1993, «Натюрморт на білому» 1994 (іл. 3.3.13), «Натюрморт» 1995 

(іл. 3.3.58); а також А. Криволапа: «Натюрморт» 1996 (іл. 3.3.59), «Варіант 

модуля» 1997  (іл. 3.3.60). 

Ненаративна картина позбавляється не тільки цілісності зображуваного 

предмета — уявлення про єдність візуального, міфу, викладеного сюжету або 

впізнаваної предметності, які свого часу складали основу міметичного 

зображення, а в цій ситуації зникають. Художник-абстракціоніст А. Криволап, 

пройшовши шлях від фігуративу через фовізм до власної живописної мови, 

розвивається в контексті модерністської традиції сприйняття світу через колір. 

Він звертається до пейзажу, який з початку ХХ ст. був практично на узбіччі 

мистецтва. Перебуваючи на ідентичних з натюрмортом засадах потенційної 

свободи, пейзаж у художника стає «медитативним». Він не малює власне пейзаж, 

а створює емоційний простір, проявляє специфічний внутрішній стан (серія «Без 

назви» 1990-і (іл. 3.3.22—3.3.29), «Хата» 1992 (іл. 3.3.61),  «Композиція» 1996 

(іл. 3.3.62, 3.3.64,3.3.65).  

Саме абстракція — у сукупності філософської категорії та художнього 

кристалізованого висловлювання, закладена в основі творчого пошуку 
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А. Криволапа. Завдяки абстракції він і відкриває індивідуальну систему 

кольоропису: «Пишу чистими фарбами все, не пригашуючи пейзажі. Тому вони 

так дзвінко палають. Мої пейзажі ніколи б не були такими, якби не було 

абстракції. Ба більше, я відкрив нову побудову глибини» [136]. 

Основним виразником художньої мови А. Криволапа, уособленням 

першооснови, є напружений, інтенсивний колір. Митець згармонізував контрасти 

«відкритого» кольору, змінивши живописні канони в українському мистецтві. 

Форма живописного процесу існує у двох категоріях, каже митець: «Художник, 

який розмальовує фарбами сюжет, та колорист, який створює гармонію з фарб» 

[92]. Він увесь час свідомо йшов до того, щоб стати колористом, — для 

опанування конструкції, у якій здійснюється енергійна взаємодія фарб. Фарби 

перебувають у гармонії — формують єдине ціле зі змістом, а кожна пляма 

органічно та чисто вписується в загальний живописний контекст. 

Будучи сенсуалістом, він розкриває суть чистих почуттів у простих 

пейзажах, поєднуючи раціональне з глибинним несвідомим, архетипним.  

Оптично чисті кольори з фокусуванням на текстурі густої фарби втілюються в 

автора в абстрактних композиціях із виразними геометричними смугами (серія 

«Без назви» 1990-і,  «Композиція» 1996 (іл. 3.3.32). А. Криволап убачає пряму 

залежність між густиною накладеної фарби та її потенціалом до чуттєвості. На 

його думку, фарба транслює тим глибші почуття, чим густішою вона є [92].  

Закономірно, художника цікавлять фарби, пов‘язані передусім із почуттями — 

немає значення: пейзаж це, чи класична абстракція. Такий підхід дає змогу 

зануритись у досі незвідані глибокі емоції, котрі виникають при спогляданні 

кольору або випадкових його сполучень у дійсності, що й стає імпульсом до 

глибинних роздумів реципієнта. Потрапляючи в нову місцевість, з‘являється 

інший регістр перцепції, який спричиняє розширення спектру відчуттів і 

колористичної гами. Людську емоційну шкалу митець прирівнює до емоційної 

гами природи, яку можна побачити й відчути за умови відповідного 

налаштування свідомості. У кожного є доволі широкий емоційний діапазон — 



139 
 

відчуття на свідомому та несвідомому глибинному рівнях — такі, що ще не 

набули вербальної форми. Контакт із таким живописом дає змогу їх пережити. 

У живописних творах А. Криволапа йдеться не просто про пейзаж, який 

малюють з натури, натюрморт чи фігуру, а передаються особливі індивідуальні 

почуття («Акт» поч. 1990-х (іл. 3.3.63), серія «Композиція» 1994 (іл. 3.3.64—

3.3.65), «Натюрморт» 1996 (іл. 3.3.59), «Варіант модуля» 1997 (іл. 3.3.60). Фарби 

для живописця є особливим джерелом висловлювання, які активують іншу 

емоційну шкалу, іншу систему сприйняття і в підсумку — іншу взаємодію митця 

та реципієнта з відчуттями, темою та фарбами. Свідомо перебуваючи на межі 

абстракції, А. Криволап сміливо оперує такими активними, подекуди відкритими 

кольорами. Гаряча кольорова гама — його характерний прийом. Саме так 

проявляється у творчості митця вираження українського живописного коду. Код 

— це художня мова, і художник кодує образами. Колірні співвідношення 

спрямовують до національної традиції — ужиткового мистецтва, народного 

українського одягу, декорування.  

Ототожнення з Україною зафіксовано в ліричних пейзажах Т. Сільваші 

(«Близько опівночі» 1994 (іл. 3.3.16—3.3.19), «Живопис» 1995 (іл. 3.3.20, 3.3.21),  

«Сад безтурботності» 1995-2013 (іл. 3.3.66), складних перехрестях людських 

шляхів у енергійних композиціях О. Животкова («Дороги» 1990-і (іл. 3.3.67), 

«Осінній пейзаж. Туман» 1993 (іл. 3.3.68), «Поле» 1994 (іл. 3.3.42), пейзажі серії 

«Чорне та біле», 1995, «Гроза» 1995 (іл. 3.3.69) та у стриманій палітрі М. Гейка 

(«Пейзаж» 1992 (іл. 3.3.71), «Живопис» 1994 (іл. 3.3.72), Триптих «Стан» 1,2,3, 

1994, «Ніч у місті» 1995 (іл. 3.3.73), «Рівновага» 1996 (іл. 3.3.74). 

Цілком закономірно, що завдяки самим змінам у відношенні художника до 

творчого процесу, власне матеріалу та функцій живопису, трансформаційні 

процеси торкаються й перцепції полотна. Результатом такої зміни стають твори — 

«відкриті структури-об‘єкти» «Живописного заповідника», які взаємодіють із 

простором і становлять його частину.  

Традиційна картина презентує те, що перебуває поза її межами. Але 

насправді це є полотно, на яке накладені фарби в такий спосіб, щоб суб‘єкт бачив 
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те, чого немає. Для художника, який, наприклад, займається монохромним 

живописом, важливе не так зображення, як сам процес створення, як і те, що 

формує об‘єкт. Монохромний живопис саме й означає монохромне полотно на 

підрамнику. Це і є тим «відкриттям», у якому відбувся точний збіг між 

зображенням і зображеним: між знаком і денотатом, — що й показало напрямок 

руху мистецтва. Т. Сільваші, майстер монохромного живопису, вважає, що кожна 

робота — це фарби, які в процесі сприйняття генерують кольоро-світло 

[151, с. 159].  Митці працюють із матеріалом, з якого складається саме «тіло» 

живопису — з підрамником, полотном, з особливостями фарбового матеріалу, 

специфікою процесу створення живопису. Один за одним наносяться щонайтонші 

шари прозорої фарби, які в сукупності утворюють завершальний верхній пласт. 

Принципово доводячи живопис до того, щоб не було взагалі жодної описовості, 

митці усувають навіть поняття композиції, яка цілком асоціюється зі станковою 

картиною. Монохромний живопис здійснює аналогічний мистецький жест, що й 

«Фонтан» М. Дюшана, який зробив із пісуара реді-мейд. Живописець робить реді-

мейдом фарбу.  

Характерною ознакою ненаративного живопису також є втрачена єдність 

точки зору в тому сенсі, як це було в епоху лінійної перспективи, коли картина 

була «вікном» у певний простір. У цьому разі єдина точка зору ще могла 

скріплювати навіть випадкові фрагменти дійсності, випадкові візуальні враження 

ще й після розпаду вікової іконографічної традиції. Специфічною відповідністю 

такого розуміння картини є рама. Вона об‘єднує зображуване та позначає його 

межі, ніби запрошуючи глядача заглибитися в означений таким чином простір. У 

класичній картині рама окреслює межу з чужорідним їй середовищем. Так 

виникає нескінченна суперечка щодо реального та ілюзорного, істинного та 

неправдивого. Картина — це екран ідей та почуттів. 

Творчість художника зруйнувала раму. Структура площини, що становить 

картину, виходить за свої межі, указуючи на більш широкі відношення. Так, у 

творах О. Животкова рама стає рудиментарною. На початку 1990-х вона 

вписувалася в полотно, продряпувалася — стаючи внутрішньою рамою: цикл 
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«Цитати» (1987-1997) (іл. 3.3.31), «Марія» (1991) (іл. 3.3.3), «Паризьке вікно ғ2» 

(1992) (іл. 3.3.40). Краї картини підкреслено стають несуттєвими, адже рама 

зазвичай обмежує інший світ, який випадає з конкретного простору, і межі 

картини, вочевидь, це декларують. Тут маємо протилежне: «розтріпані» краї, з 

яких виникають помітні планки, пофарбовані рами невідомого походження — усе 

здається випадковим і недбалим. Але так вказується на те, що власне картини не 

існує, а це — певна субстанція, рівноцінна всьому довколишньому, і цілком не 

виняткова. Відбувається початок руйнування структури як такої: композиції, 

розподілу мас, пропорцій, тону, кольору і т. д. 

Із середини 1990-х О. Животков наділяє раму новою функцією. Рама — 

порт, місце зустрічі різних стихій, місце транзиту. Погляд реципієнта легко 

проходить межі рами в зовнішній простір, і повертається назад. Рама-порт 

об‘єднує простір полотна із середовищем зали, долаючи їхнє традиційне 

протистояння, притаманне класичній картині. Рама стає формальним елементом в 

об‘єктах Животкова, частиною їхньої структури, створюючи нову цілісність: 

«Різдво» (1992) (іл. 3.3.4), «Композиція з голубом» (1996) (іл. 3.3.6), Композиція 

ғ 1 «Пам‘яті Г. Гавриленку» (1996) (іл. 3.3.76), Композиція ғ 4 із серії «Чорне та 

біле» (1996) (іл. 3.3.48), Композиція ғ 5 із серії «Продовження» (1996) (іл. 3.3.75), 

роботи із серії «Вікно» (1997), Композиція ғ6 (1997) (іл. 3.3.78). 

Торкаючись магістрального питання кольору у творчості митців 

«Живописного заповідника», варто згадати, що без асоціативного сприйняття 

кольору, яке склалося в культурі людства, без усіх особливостей психології 

зорового сприйняття різних кольорів та їхніх поєднань повноцінний розвиток і 

формування більшості просторових мистецтв були би неможливими. Те саме 

стосується і просторово-часових мистецтв, у творах яких колір має вагоме 

значення як активний засіб формування художніх смислів, що втілюються в 

певних системах знаків, властивих відповідним художнім мовам різних видів і 

жанрів мистецтв. Живописці застосовують знання про властивості кольору та 

власні відкриття в цій сфері, але інколи сприйняття кольору в живописі залежить 

від найменших нюансів, які важко надаються аналізу. Колір сприймається не 
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лише оптично, але й емоційно. Впливаючи на почуття, колір стимулює й утримує 

увагу реципієнта на об‘єкті. Особливою властивістю кольору є його світлосила, 

яка не тільки надає йому певної інтенсивності, а й викликає в людини специфічні 

реакції. Тому художники «Живописного заповідника» й послуговуються терміном 

«кольоро-світло» для щонайбільш повної передачі суті кольору. 

Вагомого значення набувають відношення між колірною реальністю та 

колірним впливом — між тим, що сприймається оком, і тим, що виникає у 

свідомості людини. Оптичні, емоційні та духовні прояви кольору в мистецтві 

живопису є взаємопов‘язаними. Т. Сільваші стверджує: «Картина — річ, предмет 

зіткнення двох світів. Перетин цих кордонів — явище мови — кольору. Колір — 

реальність, що перебуває у сфері ―феноменального‖» [128]. Живопис не 

відображає нічого, окрім самого живопису, це можна розуміти як істину 

живопису, його самопредставлення, де художник — лише провідник. 

Ненаративність не є відображенням реальності, а самою реальністю. 

Для однодумців «Живописного заповідника» ідеальна реалізація творчого 

потенціалу полягає в «кольорописі» [151, с. 159], який вважають уособленням 

істинності буття. Верховенству кольору підпорядковані художні пошуки 

угруповання. У процесі входження в живописну матерію фіксується 

психологічний момент переходу з реального в нереальний простір. Кольоропис 

набуває сакрального смислу, а взаємодія з ним очищує профанність 

повсякденності буття.  

Кожен з авторів убачає власну автентичність саме у специфіці оперування 

кольором. Він є одним з основних інструментів, котрий працює справді магічно, 

«затягуючи» реципієнта всередину роботи. Колір — засіб прояву буття в його 

граничних, абсолютних вимірах, тому «досвід живопису» нагадує містичний, де 

живописець — медіум, який переводить колір з онтологічної в екзистенціальну 

стадію «тут і тепер». І справа не тільки у фізичній присутності пігменту, 

матеріалу: чи олійної фарби, акрилу, темпери, емульсії чи навіть технічної емалі. 

Т. Сільваші переконує, що найголовніше — відмінність між площинами, умовно 

кажучи, перекритими фарбою, і площинами, покритими фарбою, які множать 
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колір, перетворюючи його у світло-колір або «кольоропис» [151, с. 159]. У цій 

ситуації дуже важлива різниця в дефініціях між «живописцями» й 

«художниками». Не все, що намальоване фарбою, є живописом. Художник — 

поняття більш широке, він із народження може бачити колір краще та складніше, 

ніж інші, а для живописця світ, час і простір представляють колірний потік. 

Цьому потокові живописець повинен дати проявити себе без будь-яких 

викривлень, що і є особливістю тих, кому це дано. Але необхідно бути 

«порожнім, неначе тростина» [151, с. 180] — відособитись від свого профанного, 

психологічного «я» — того, що називають «самовираженням». Такий підхід до 

творчого процесу відсилає до східних практик йогів чи каліграфів. Є митці, які у 

своїх роботах несуть певний меседж, а є й такі, що живуть у потоці кольору і 

«прислуховуються» до нього. Живописець оперує надіндивідуальним і 

наднаціональним. 

По-справжньому заглиблюючись в онтологію живопису та кольору, 

живописець розуміє, що колір і його матеріальний носій — фарба, сама стає 

предметом зображення. Він зображує фарбу, пігмент — носій кольору, бо це 

останній, неподільний елемент живопису. Тому на полотні — не портрет, пейзаж 

чи натюрморт, а фарба. Це така ж реальність, яку ми звично споглядаємо навколо 

себе. Це фарба, яка стає кольором, і в потенції — світлом, тим «світлом» над 

поверхнею справжньою живопису, про яке учасники «Живописного заповідника» 

згадують як метафізичне світло [151, с. 108].  

Монохромний живопис, яскравим представником напряму якого є 

Т. Сільваші,  торкається передусім питань сприйняття та часу (серія робіт 

«Близько опівночі» І-VI, 1994 (іл. 3.3.16—3.3.19). Останній стосується 

суб‘єктивного часу реципієнта й історичного часу форм живопису. Процес 

взаємодії з таким живописом різниться навіть із досвідом перцепції традиційної 

абстракції, а ще більше — із прочитанням наративного живописного твору. 

Класична абстракція все ж існує в рамках репрезентації. Поверхня «нової 

абстракції» [151, с. 81] «Живописного заповідника» позбувається композиції чи 

навіть будь-яких ознак зовнішнього структурного розподілу. А власне структурою 
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тут є пласти нашарувань прозорого або корпусного кольору — у сукупності із 

внутрішнім світлом та змінним світлом простору. «Нова абстракція» — це 

відкрита структура за відсутності пріоритетів, де важливим стає саме бачення, а 

не способи трансляції. Головне — час, простір, екзистенція, а отже — 

присутність. Така абстракція займається дослідженням мови живопису в 

контексті його досвіду, вивчаючи межі природи живопису, об‘єкт якої — колір. 

Мова живопису з його носіями (поверхня — площина, глибина — приховування), 

фарба (щільність — прозорість, яскравість — світлосила) та досвід живопису (час 

— контекст) максимально редукують простір інтерпретації. 

Порожнеча і глибина монохрому стали частиною мислення угруповання, 

оскільки це давало змогу акцентувати на кольорі, тоні, масі, формі та 

властивостях матерії — основних компонентах живопису, але вже без 

зображення. Роботи можуть взаємодіяти як між собою формально, так і з 

середовищем виставкового простору, вони виступають самі собою як реальні 

об‘єкти в реальному світі. Монохромний живопис виражає своєрідну «зону 

мовчання» та «чистих можливостей». Колір є також частиною дослідження світла, 

оскільки він — це сприйняття світла, використання одного кольору підкреслює 

поверхню твору, а також його основні світла та тіні. 

Головна позиція митця, який працює з ненаративним живописом — у роботі 

з реальністю [152, с. 89]. Між тим, як ми мислимо реальність, і самою реальністю 

існує розрив. Учасники «Живописного заповідника» вважають, що саме 

мистецтвом його можливо закрити. Власне художній твір дає змогу зрозуміти, як 

щось «є» — те, до чого прагнуть усі великі релігії й духовні практики. Це той 

момент, коли припиняється мовна активність наративу — коли речі неописувані. 

Творення живопису у випадку «Живописного заповідника» — це 

своєрідний ритуал щоденного «торкання» до полотна, який можна розуміти як 

аналог духовної практики, певного етичного завдання. На полотнах Т. Сільваші 

часто кілька дат. Роботи відправляються на виставки, повертаються, потім знову 

розпочинається діалог-робота, та з‘являється нова дата відправлення на виставку. 

Так «спілкування» з живописом не припиняється, у кожному новому середовищі 
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він змінюється, змінюється його взаємодія із простором і один з одним — 

з‘являються нові пласти взаємодій. Митець засобом нашарування фарби 

намагається перевести час у площину матеріального. При нанесенні фарби на 

поверхню полотна або іншу основу виконується певна ритуальна дія, при якій 

простір і час зливаються в екзистенції митця, для якого пласт фарби є частиною 

щоденного повтору ритуалу живопису [152, с. 55]. Саме так «записується» час. 

Велику кількість пластів Т. Сільваші порівнює з нашаруваннями землі — і зовсім 

неважливо, що вони насподі невидимі оку, адже це своєрідна «археологія» 

накопичення енергії. Історія, якої прямо не видно: «час» на торцях об‘єкта, де 

можна розглянути пласти, які не проглядаються, якщо дивитися на колірний 

об‘єкт у фас. Такий живопис уже є «відкритою структурою-об‘єктом», а не 

«картиною», як традиційно називають. Структура-об‘єкт може існувати як 

автономно, так і в середовищі «білого куба», але там він уже буде частиною 

інсталяції — організації простору, який позиціонується складовою частиною 

смислу. 

Коло питань «Живописного заповідника», зосереджених на категорії часу, 

підводить до того, що називається ненаративним живописом. Реальність не 

«проглядається», не «зчитується» із твору, а проживається досвідом пережитого 

часу, виходячи за межі висловлювання. Так працює мистецтво, коли воно 

відходить від культіндустрії, опиняючись на межі просторів духовних практик — 

у пошуках цілісності, досвіду — без механізму посередництва й опису. Це є 

простором «уповільненого часу». Т. Сільваші остаточно фіксує власні 

дослідження цієї категорії в етапній програмі «Хронореалізму» [151, с. 152]. Сенс 

її полягає в тому, що є час суб‘єктивний і час метафізичний. Існує певний момент, 

у якому ми перебуваємо та переживаємо його суб‘єктивно, точно уявляючи собі і 

сам момент, і контекст, у який він поміщений. Але паралельно повз нас проходить 

те, що називається світовим метафізичним часом. Питання живопису — 

суміщення цих двох часових категорій. Шлях «хронореалізму» — це естетичний 

режим, що дозволяє працювати з базовими елементами часопростору та є 

граничним досвідом ненаративного живопису. Тут знову порушується питання 
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щодо сутності живопису, щодо інших горизонтів бачення: коли буття колірного 

простору й реальність часу проживаються як процедура. Оптика реципієнта при 

контакті з живописом-структурою-об‘єктом, не маючи за що «зачепитися» оком, 

змушена або просковзнути, або вдивлятися в найтонші зміни та нюанси 

кольорової матерії, у нерівності площини та переживати зміни світла. У такий 

спосіб реципієнт випадає з реального часу — він його «уповільнює»  [151, с. 152].  

Неоповідність живопису утверджена особливостями його онтологічних та 

естетичних принципів, котрі визначають специфіку ненаративних творів. Через 

живопис митцями матеріалізуються такі ірраціональні «відкриті» категорії як 

«Абсолют», «істина», «енергія». Ненаративний живопис — особливий 

мистецький об‘єкт, позбавлений художником традиційних ознак фігуративного 

мистецтва. Члени угруповання не погоджуються вести діалог із реципієнтом у 

межах матеріальних якостей, на відміну від пропозиції спілкування в галузі 

позапредметних природних феноменів, покликаних їхньою внутрішньою 

необхідністю. Суголосним із тезою В. Кандинського щодо тотожності термінів 

«абстрактного» та «реального» живопису стає твердження митців «Живописного 

заповідника» стосовно «матеріальної» реальності засобів, яку формують у 

ненаративних творах саме живописні чинники.  

Специфічною ознакою ненаративних творів є включення реципієнта у 

творчий процес як співучасника тільки у випадку його прийняття установки щодо 

неодиничності смислів художньої інформації, об‘єктивованої в живописному 

творі, де смисл переходить від замкненої  картини-речі у сферу нематеріальних 

ідей живопису структури-об‘єкта. Такий підхід до твору дає можливість 

розуміння ненаративного живопису як «відкритої системи» — такої, яка не 

охоплюється межами раціонального аналітичного пізнання. 

Дефініція «відкритий» дана живопису, щоб окреслити нову діалектику 

взаємовідносин між твором і реципієнтом. В естетиці обговорюється проблема 

«завершеності» та «відкритості» художнього твору: обидва терміни стосуються 

ситуації художнього сприйняття. Живописом «завершеного» характеру є певний 

об‘єкт, створений автором, який організовує його смисловий вміст так, щоб будь-
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який сприймач міг знову осягнути (за допомогою гри власних відкликів на 

конфігурацію вражень, які здійснюють стимулювальний вплив на почуття й 

розум) сам твір — його початкову форму, закладену автором. У цьому сенсі 

художник створює завершену в собі форму, бажаючи, щоб вона була осягнута і 

сприйнята так, як він її створив. Різні перспективні звороти представляють 

поступку, якої вимагає становище глядача: щоб він побачив зображення єдино 

можливим і «правильним», — до якого автор намагався підвести. Однак, 

сприймаючи всю сукупність стимулів і осмислюючи їхнє співвідношення, будь-

яка людина все ж вносить у цей процес специфічну екзистенційну ситуацію, 

власне чуттєве сприйняття, певну культуру, смаки, схильності, особисті 

упередження, і так осягнення початкової форми відбувається в певному 

індивідуальному модусі. По суті, форма є естетично значущою такою мірою, 

якою її можна розглядати й осмислювати в різноманітних перспективах, коли 

вона, не перестаючи бути собою, виявляє все багатство аспектів і думок. Художнє 

сприйняття живопису є його і тлумаченням, і «співтворенням», оскільки в такому 

разі воно постає у своїй неповторній перспективі [179]. 

«Відкритий» живопис тяжіє до того, щоб підштовхувати реципієнта до 

свідомо вільних дій, робити його активним осередком незліченних зв‘язків, серед 

яких він відтворює власну форму, не відчуваючи тиску тієї необхідності, яка 

нав‘язує йому вповні визначені способи організації сприйманого твору. Твір 

живопису, навіть якщо він і не виявляється матеріально незавершеним, вимагає 

вільної і творчої відповіді на нього. 

Ще на початку 1960-х років У. Еко в праці «Відкритий твір: Форма і 

невизначеність у сучасній поетиці» запропонував модель відкритого твору 

[75, с. 57—67]. Відкритість, властива творам, згідно з У. Еко, — це намір не 

замикати пластичну подію у визначеній структурі, не змушувати реципієнта 

сприймати задане повідомлення, а надати йому цілий спектр варіантів 

сприйняття, щоб він уже сам обирав найбільш близькі формотворчі розв‘язки. 

Відповідно, живописний твір є відкритим, якщо він становить потенціал 

можливостей для інтерпретації та визначається набором стимулів: із характерною 
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смисловою невизначеністю, тому надається до нових смислових привнесень з 

боку реципієнта.  Системною властивістю розімкнутих структур-об‘єктів є їхня 

можливість функціонувати конструкцією різних смислових модусів, 

акумульованих в одному живописному творі. Смислові межі ненаративного 

живопису виходять за єдине можливе його розуміння через принципову 

неоднозначність художньої інформації, оскільки вона не є презентованою завдяки 

завершеній формі. Тому інформація може бути відповідно осягнутою в контексті 

будь-якого потенційного смислового модусу. 

Періоди, коли у відносинах із «реальним» живопис підходить до межі, 

дають змогу переглянути встановлену систему репрезентації. Світ переповнений 

інформацією, з надлишком образів і візуальних знаків, картинок. Реальність 

закрита пластами візуального, де діє детермінанта історії. Час і простір дискретні, 

а технічне відтворення й цифрові технології знищують не лише ауру твору, але і 

створюють глибокий розрив між реальністю та її замінниками. У контексті 

ситуації саме явище такого мистецького об‘єднання як «Живописний Заповідник» 

є унікальним — заразом із їхніми базовими живописними принципами та творчою 

стратегією. Твори здійснюють глибокий вплив, адже є своєрідними записами 

тривалих мінливих процесів свідомого та несвідомого в митців у часі роботи над 

об‘єктами. Полотно фіксує вібрацію психоемоційних станів особи, котра 

перебуває з ним у діалозі. Живопис становить багатовимірність образних чи 

колірних пошуків митців, що вважають саме колір об‘єктивною субстанцією, яка 

розкривається як у процесі генерування, так і в часі перцепції. І така 

ірраціональна інформація стає можливою до зчитання реципієнту лише у випадку 

його відповідного ментального налаштування при входженні у смислове 

наповнення полотна. Воно не надається тлумаченню традиційними термінами — 

його можна прийняти лише як трансцендентний смисл.  

Відкриті структури-об‘єкти є носіями складної інформативної системи. За 

відсутності зрозумілих для реципієнта відтворених об‘єктів, явищ, подій, де 

міметично могло бути розкрите їхнє значення, ненаративний живопис якраз 

заперечує оповідність та ілюстративність. При такому зовнішньому «онімінні» 



149 
 

відкриті твори є вмістилищем інформації, яка схиляє до індивідуальних асоціацій 

та стимулює авторські інтерпретації. На противагу живопису з наперед 

закладеним художником прочитанням, відкриті структури-об‘єкти в цьому сенсі 

повністю непередбачувані, і, як наслідок, у перцептивному процесі реципієнт стає 

рівноправним учасником генерування твору. Звертаючись до слів культуролога та 

семіотика Ю. Лотмана, доцільно підсумувати, що тексти ненаративних творів є 

дієвим чинником культури як функційної семіотичної системи, джерелом 

творчості сприймачів художньої інформації [106, с. 64]. 

 

Висновки до розділу 3  

З‘ясовано, що наприкінці 1980-х — початку 1990-х років в Україні склалась 

унікальна ситуація, коли паралельно формувалися дві лінії живопису — 

модерністського та постмодерністського. Виявлено, що не існує цілісного 

системного підходу при аналізі сприйняття творів, а водночас вивчати зазначений 

процес необхідно в контексті домінантних поглядів актуальної у відповідний 

період світоглядної системи.  

Установлено, що фокусування на особі реципієнта суттєво змінило функцію 

живопису. Серед способів презентації реальності через живопис окреслились дві 

стратегії: стратегія висловлювання та стратегія досвіду. Для стратегії 

«висловлювання» важливе сформульоване послання, яке суб‘єкт-глядач зчитає та 

інтерпретує, і це — сфера наративного живопису. Медіум тут відіграє другорядну 

роль. Цю нішу наприкінці 1980-х — середині 1990-х рр. в Україні саме зайняло 

київське угруповання «Паризька комуна». Другу стратегію — «досвіду», 

представляє в цей період київське мистецьке угруповання «Живописний 

заповідник». У цій ситуації живопис є не висловлюванням, а інструментом 

трансформації чуттєвого сприйняття. Відбувається відхід від наративу. Цінність 

живопису визначається не змістом, а досвідом реципієнта, ситуацію для якого 

створює живопис. Матеріальність візуального образу та речевість самого 

живопису тотожні, і це є шлях абстракції. Для митців такий підхід є намаганням 

з‘ясувати питання, що стосуються онтологічної проблематики живопису. 
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Визначено, що саме наратив «Паризької комуни» та абстракція 

«Живописного заповідника» київської «Нової хвилі» виразно представили кожну 

стратегію та утворили дві ключові лінії, котрі дотепер продовжують формувати 

українську візуальність.  Їхні твори становлять оптимальну базу для моніторингу 

змін у сприйнятті  живопису. 

Живопис «Паризької комуни» репрезентує власну візію реальності 

художників: змішуючи у творах міфологію, різні символи, утопію, вони 

транслювали неспокій зміни епох, а засобами обрали гротеск, іронію, 

протиставлення образів — за максимальної оповідальності. Відзначено, що 

домінантними ознаками творчості  «Паризької комуни» є фігуративність, активне 

послуговування цитатами зі світового мистецтва,  експресивність, 

метафоричність, «дитячий дискурс», апелювання до низової культури, 

«кінематографічність», де текст постає важливою складовою образотворчості. 

Містичне й сакральне часто перебуває поряд з іронією щодо нав‘язування 

церковних догм, а категорії «прекрасного» й «потворного» в живописі 

прирівнюються. Такий підхід заявлений у контексті філософії постмодерну з 

характерним критичним відношенням до основоположних тенденцій щодо 

універсалізації в західній філософії. Апелювання до стилістичних систем, жанрів і 

мотивів, які асоціюються з домодерністською епохою — з реалістичним, 

репрезентативним мистецтвом, може трактуватися засобом, що забезпечує 

дистанційований, а тому більш гострий погляд на сучасність. 

Предметом живопису «Живописного заповідника» стає сам живопис, а 

також процес його творення та досвід сприйняття реципієнтом. При нанесенні 

фарби виконувалась певна ритуальна дія, при якій простір і час зливалися в 

екзистенції митця. Угруповання передусім працювало з витоками, базовими 

основами живопису, а не культурними смислами або соціальними умовами. 

«Живописний заповідник» поступово відійшов від елементів класичної картини, 

фігури, предметного світу, сюжету. І далі — від жанру та розповіді-нарації. Увага 

фокусувалась на кольорі, структурі та площині. Саме «абсолютний», ідеальний 

колір, на переконання живописців угруповання, несе метафізичне відчуття й 
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подолання рамок тимчасово-просторового континууму. Важливим залишається 

лише те, що формує об‘єкт: живопис саме й означає полотно на підрамнику, 

вкрите фарбою. Це і є тим «відкриттям», у якому відбувся точний збіг між 

зображенням і зображеним: між знаком і денотатом. 

Діапазон живописної форми — від наративу «Паризької комуни» — до 

абстракції «Живописного заповідника» уможливив розгляд і аналіз її видових 

особливостей і, відповідно, унаочнення різних моделей сприйняття реципієнтами. 
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РОЗДІЛ 4. ІНТЕГРАТИВНІ МОДЕЛІ СПРИЙНЯТТЯ ЖИВОПИСУ 

НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ УГРУПОВАНЬ 

«ПАРИЗЬКА КОМУНА» ТА «ЖИВОПИСНИЙ ЗАПОВІДНИК» 

Фокусуючись на феномені сприйняття живописних творів у контексті різних 

епох, виявляємо, що цей процес щоразу різнитиметься згідно зі специфічними 

уявленнями щодо «раціональності зображення», тобто розуміння організації, 

композиції, внутрішньої структури живопису та типу художньої репрезентації. 

Різні варіанти взаємодії складових системи «митець — живопис — 

реципієнт» як різні способи пізнання та сприйняття в просторі візуальної 

інформації передбачають поперемінне акцентування на кожній із цих складових, 

її домінування в межах тієї ж системи, що склалось історично. В історії мистецтва 

окреслюються періоди, коли при візуальному сприйнятті живопису помітними 

стають зміни, й увиразнюються закономірності у специфіці взаємодії складових 

системи «митець — живопис — реципієнт». 

Варто зазначити, що на сьогодні процес сприйняття в цьому контексті має 

здатність організовуватись згідно з будь-якою стратегією взаємодії з живописом 

— незалежно від наявності характерних ознак зображення, властивих певному 

історичному періоду. Реципієнт як суб‘єкт сприйняття здійснює організацію 

майбутньої системи, ініціюючи ту чи ту модель сприйняття. При цьому зовсім не 

є обов‘язковим, що різні моделі художньої взаємодії передбачатимуть різних 

суб‘єктів сприйняття. Такі моделі варто розуміти як окремі способи пізнання та 

отримання візуальної інформації. 

Якщо звернутись до історичних фаз еволюції сприйняття та функцій 

живопису, то суттєвими тут є розробки теоретиків мистецтва Петера Бюрґера, 

Артура Данто та Тіберія Сільваші. Німецький історик мистецтва Петер Бюрґер 

доводив, що поява будь-якого нового підходу до сприйняття твору нерозривно 

пов‘язана з історичним контекстом: «Скільки б естетичні теорії не гналися за 

надісторичним пізнанням свого предмета, не складно буде post jestum розпізнати 

на них самих явну печать епохи, що їх породила» [32, с. 25]. Періодизацію Бюрґер 

здійснив на сакральне мистецтво (наприклад, мистецтво Високого Середньовіччя, 
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що служить об‘єктом культу), придворне мистецтво (приміром, мистецтво при 

дворі Людовіка XIV — у ролі репрезентативного об‘єкта служить прославленню 

монарха) та буржуазне мистецтво (пов‘язане із задоволенням потреб, витіснених 

із життя буржуазного суспільства. Тут не тільки виробництво, але й перцепція 

відбуваються тепер індивідуально). У кожному з цих періодів твір оцінювався за 

трьома параметрами: призначення, виробництво та перцепція. Звідси випливає, 

що живопис володіє функціональним призначенням — чи він є об‘єктом культу, 

чи репрезентації. 

Американський філософ мистецтва Артур Данто виділив такі періоди 

художнього процесу: міметичний (1300–1900 роки з витоками від Античної 

Греції), ідеологічний (співпадає з добою модернізму — 1880–1965 роки) та 

постісторичний (пов‘язаний із виникненням у 1950–1960-х роках поп-арту та 

називає його «кінцем мистецтва») [226] .  

Український живописець та теоретик мистецтва Тіберій Сільваші  окреслює 

періоди трансформацій живопису, його сприйняття та акцентує на відмінності з 

картиною. Закономірно, що в певних соціокультурних умовах виникають 

відповідні до світогляду та обставин конкретні види мистецтва. У випадку зміни 

умов узаємодія соціуму й таких видів мистецтва також змінюється. Одні функції 

медіума нівелюються, інші — актуалізовуються [154]. 

Існує тенденція ототожнювати картину та живопис. На думку Сільваші,  

живопис був задовго до картини та існуватиме після неї, лише змінюватиме 

форму. У той час як картина – це тільки етап в історії живопису та існує всього 

500 років. Її зародження відбулось на зламі Середньовіччя та Відродження із 

винайденням прямої перспективи та рами, картина стає аналогом вікна у світ. До 

цього була ікона як «погляд Бога», а в картині — навпаки: глядач наче крізь вікно 

дивиться на «світ Божий». Така формула починає руйнуватись у XIX ст. 

імпресіоністами та цілком ламається Малевичем у XX ст. «Чорний квадрат» стає 

умовною «смертю картини». Та вже за два роки Дюшан відкриває добу контексту 

та присутності, а концептуалізм це розвиває, доводячи практично до 

дематеріалізації мистецтва.  
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Зараз уже актуальною є мова про існування «посткартини» — із присутніми 

фізичними складовими класичного живопису: підрамником, полотном, фарбами. 

Але тепер ідеться про спостереження за зміною смислів, їхньою комбінаторикою, 

схоплення ідей, дешифровку знаків, а не репрезентацію об‘єктів довколишнього 

світу. Постає протистояння між ненаративними та наративними формами 

живопису. 

Сучасні фундаментальні зміни означені завершенням алфавітної, 

текстоцентричної доби та переходом в електронну, коли картину витісняє 

картинка [143]. Образ, що був основою класичної картини, замінюється на образ 

без реальності — цифрове зображення. Так відбувається нівелювання або 

зникнення важливих раніше форм мистецтва.  

У дисертаційному дослідженні пропонується розглянути чотири варіанти 

взаємодії складових у системі «митець – живопис – реципієнт»: примордіальний, 

класичний, некласичний, постнекласичний. Алгоритм побудовано з урахуванням 

загальної періодизації наукової думки та унікальної світоглядної парадигми для 

кожного історичного періоду. Досліджуваний феномен в оптиці різних епох 

різниться відповідно до специфічних уявлень розуміння художньої організації, 

структури живопису та його репрезентації. Саме така класифікація сприйняття 

живопису здійснюється внаслідок почергового фокусування на авторському 

висловлюванні, самому живописі або сприйнятті реципієнта в системі «митець – 

живопис – реципієнт». У контексті різних типів узаємодії в межах цієї системи 

важливо розуміти означену проблематику як різну міру прояву чотирьох моделей 

(примордіальної, класичної, некласичної, постнекласичної) в різних ситуаціях 

сприйняття і взаємодії особи з художньою інформацією. Суб‘єктом і об‘єктом 

сприйняття виступають почергово різні елементи системи: то автор живопису, то 

сам твір, то індивідуальне сприйняття реципієнта. Вступаючи у взаємодію одне з 

одним, вони формують «цілісні утворення» — унікальні моделі сприйняття із 

власними принципами розвитку, формами зв‘язку, інформаційною наповненістю, 

де функціонують вже як частини системного цілого. Специфічний спосіб 
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взаємозв‘язку в системі «митець – живопис – реципієнт» доцільно розглянути на 

прикладі кожної з чотирьох моделей сприйняття живопису в динаміці. 

 

4.1. Примордіальна модель сприйняття живопису 

Сучасна художня практика розширює наше уявлення про живопис, 

включаючи в зону своєї компетенції те, що раніше мистецтвом не було, вводить 

абсолютно нові, відмінні від класичного й модерного підходів, художні 

принципи, прийоми та стратегії. Здійснена сучасною художньою практикою 

трансформація мистецтва виявилася настільки значною, що перед дослідниками 

гостро постала проблема ідентифікації живопису як явища та переосмислення 

його меж. Особливості живопису визначаються особливостями культури певного 

історичного періоду та регіону, а зміни в мистецтві взаємопов‘язані зі змінами в 

інших сферах культури [32].  

Перші згадки про виникнення давнього живопису стосуються його місії 

служіння ритуалу – спочатку магічному, потім – релігійному. Наскельні 

зображення не мали відношення ані до мистецтва в сучасному розумінні, ані до 

естетики, оскільки взагалі були приховані від звичайних людей, а доступ до них 

був тільки в шаманів. Це була інша парадигма, у той час як сучасний реципієнт 

націлений на те, що мистецтво за визначенням є об‘єктом, який демонструється 

аудиторії, специфічною візуальною практикою. «Мистецтво» – це практика 

репрезентації, яка сформована від Ренесансу в країнах Заходу. Візуальні практики 

існують у всіх культурах від початку історії людства, а репрезентативна функція – 

одна з основних когнітивних здатностей людини. Але її  прояви не завжди 

називалися мистецтвом. 

За часів палеоліту, в епоху Стародавнього світу, коли ті об‘єкти, що ми зараз 

відносимо до сфери мистецтва, існували в просторі сакрального, примордіальної 

традиції (лат. Primordialis — «одвічної», «первозданної»), формальна 

зображальність і процес створення живопису виконували інші функції, причетні 

до феномена самого акту творення.  
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Ще німецький філософ Вальтер Беньямін вважав вирішальною ту обставину, 

що ауратичність твору забезпечується його базовою ритуальною функцією, тобто 

унікальна цінність живопису ґрунтується на ритуалі, у якому він мав своє 

примордіальне (первинне) застосування [21]. Візуальні мистецтва існували в 

певному заповідному просторі магічного або священного характеру. Переживання 

мистецтва (спочатку як переживання ритуалу) було відокремлене від світського 

життя [24, c. 36]. Багато наскельних зображень первісних митців, розписів у 

храмах Давнього Єгипту і т. д. взагалі були доступними вузькому колу 

посвячених. «Живопис» не мав цінності в сенсі ринкового розуміння. До епохи 

Відродження живопис як інтегральна сила суспільства, функціонуючи в 

примордіальній системі координат (релігійні структури), виконував важливу 

соціальну функцію.  

Поняття «живопису» з‘явилося й закріпилося лише за епохи Відродження. 

Відтак світська культура з ХV ст. не робила різниці між ритуальними об‘єктами 

релігійної практики та світським мистецтвом. У цей час печерний живопис, 

візуальна практика всього Стародавнього світу (за винятком античних зразків), 

зображення західного і східного Середньовіччя «мистецтвом» в 

загальноприйнятому сенсі цього слова не є. Вони є об‘єктами теургічної практики 

й володіють певним ступенем психологічного впливу. Під час сприйняття 

можливим стає процес проживання реципієнтом досвіду певної медитативної 

практики, рефлексії співпричетності або інтроспекції — поглибленого 

дослідження та пізнання власної активності: окремих думок, образів, почуттів, 

переживань, актів мислення. 

Зупиняючись на самому процесі створення зображення, відзначаємо, що 

перш ніж творець починає малювати тривимірний об‘єкт на двовимірній площині, 

останній уже «намальований» його мозком, тобто на цей час виявляється 

зафіксованим «пензлем» його церебральної системи на площині-екрані 

свідомості; митець лише віддзеркалює, виносить «назовні» процес, у якому 

відбивається/демонструється процес структурування світу. Згідно з 

висловлюванням німецького філософа Томаса Метцінгера, «наш мозок генерує 
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симуляцію світу, настільки досконалу, що ми не розпізнаємо її в якості образу в 

нашому розумі» [270, с. 7]. Отже, в основі звичайного формотворчого акту 

малювання будь-якого об‘єкта лежить доволі складна процедура – екстеріоризація 

перцепції; сукупність нейродинамічних процесів усередині свідомості виноситься 

«назовні» для аналітичного споглядання. Поверхня (скелі, папірусу, паперу, стіни, 

полотна, екрану і т.д.), на яку наносилось зображення, була метафорою екрану 

свідомості, на який проектувалися формообрази світу: митець, вибудовуючи 

живописну форму на поверхні, імітує аналогічний процес формотворення 

візуальних конфігурацій у нейромережевих зонах мозку. Світ конституюється 

перцептивними можливостями як певна модель (симуляція світу за Метцінгером), 

яку людина приймає за базову реальність. Образотворча діяльність криє в собі 

можливість це усвідомити й тому не займатись міметичним відтворенням 

сприйманого.  

Прагнення первісного мистецтва здійснити вплив несвідомого на світогляд 

доводить  Герберт Рід, англійський філософ, художній критик [278, с. 44]. В епоху 

неоліту панував геометричний орнамент, який свідчить про розвиток художньої 

уяви, про виникнення почуття абстрактної форми. Образи світу стилізуються й 

набувають сенсу предметів культури. Орнаментальні образи позбавлені ілюзорної 

маски речей і не наслідують їхній зовнішній вигляд. Це спостереження 

використовується Рідом як аргумент для обґрунтування правомірності 

абстрактного мистецтва. Епоха Античності та Відродження у своїх образах 

прагнули створити власну модель світу. Рід описує історичний процес змін у 

мистецтві, намагаючись обґрунтувати появу абстракціонізму як закономірний та 

необхідний етап розвитку мистецтва. За Рідом, джерело художньої творчості — 

індивідуальне та колективне несвідоме, що також є аргументом обґрунтування 

нефігуративного живопису. Мислитель убачає дві причини формування художніх 

напрямків: перша — економічні чинники (стимулюють розвиток реалізму, 

натуралізму, імпресіонізму); друга — психофізіологічні (стимулюють розвиток 

фовізму й експресіонізму, сюрреалізму та футуризму). Останні торують шлях 

нефігуративному живопису, відмовляючись від наслідування. Художник-медіум 
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передає архетипічний смисл, закладений у його несвідомому, варіює кілька 

одвічних архетипічних форм. Механізм закріплення та передачі чуттєвого досвіду 

в процесі розвитку культури Рід пояснює концепцією архетипів К. Г. Юнга. 

Згідно з Рідом, мистецтво — спосіб об‘єктивації й організації чуттєвого досвіду в 

символічні структури. Через перцепцію отримується новий чуттєвий досвід, 

з‘являється відчуття нової речевості, бо зміна апарату мислення спричиняє зміну 

сприйняття реальності. 

Ще одним аргументом на користь того, що живопис першочергово був 

призначений для взаємодії з несвідомим, є нейропсихологічна теорія 

південноафриканського вченого Девіда Льюїса-Вільямса (1988) [262]. У ній 

ідеться про те, що геометричні візерунки мистецтва палеоліту відтворюють так 

звані ентоптичні феномени (гр. entos – всередині, optikos – стосовно зору), 

суб‘єктивні зорові відчуття рухомих або фіксованих світлих і темних плям 

(фігур), зумовлені особливостями анатомічної будови ока або його патологічними 

змінами; або фосфени (гр. phos – світло і phaino – показую) – зорові відчуття, що 

виникають у людини без впливу світла на око. Це світлотні крапки, форми, які 

самостійно з‘являються в темряві. Універсальна здатність людської нервової 

системи створювати ентоптичні образи почала вивчатися в 20-х роках ХХ ст. 

американським психологом Генрихом Клювером. Він наголосив на спільній для 

всіх ентоптичних форм тенденції повторюватися, з‘єднуватися між собою й 

утворювати різні візерунки та мозаїки [253]. Дослідник визначає шість 

ентоптичних категорій: базова решітка, ряди паралельних ліній, крапки та короткі 

штрихи, звивисті лінії, множинні дуги, зірчасті структури. Яскраве, барвисте та 

рухоме ентоптичне бачення характерне для першої стадії галюцинаторних станів, 

незалежно від методу досягнення  зміненого стану свідомості (ЗСС). 

Нейропсихологічна теорія Льюїса-Вільямса не лише пояснює універсальний 

характер сюжетів і образів печерного та наскельного живопису, а й доводить, що 

його витоки лежать у досвіді змінених станів свідомості. При цьому реалізм у 

мистецтві не означає слідування стереотипам сприйняття, а лише фіксацію 

художником реального досвіду. Дослідник вважає, що наскельний живопис є 
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результатом переживання ЗСС окремими індивідами особливого суспільного 

статусу. Вони набували здатності візуальних, аудіальних, соматичних переживань 

і подальшої їхньої передачі в живописі. Існує гіпотеза, що видіння у ЗСС і 

спричинилися до появи мистецтва, яке в подальшому стало тим інструментом, 

засобом якого люди почали розвивати свою свідомість.  

Вивченням взаємодії ЗСС, перцепції та акту творення займався ряд учених. 

Чарльз Т. Тарт, американський психолог, доктор філософії, розробив модель із 

факторів, що беруть участь у формуванні ЗСС, та групи гіпотез щодо причин і 

механізмів їхньої індукції. ЗСС називає продуктом когнітивного процесу і, 

зокрема, як одну з форм прояву творчості, як систему особистісних установок, що 

проявляються у формі інтенсивних екзистенціальних або релігійних переживань 

[283]. Генерування натхнення й посилення естетичного сприйняття, отримання 

нового досвіду та нових знань, розумінь про себе і своїх відносин зі світом, 

визначив серед основних функцій ЗСС американський психіатр Арнольд 

Людвіг [263].  

Унікальну модель цілісного автентичного контексту, який забезпечує 

«коректне відношення» між трьома ланками творчого процесу: митцем — твором 

— реципієнтом, — пропонує Теймур Даімі, азербайджанський художник, 

теоретик мистецтва [60]. Він ототожнює художній твір з інформаційною 

капсулою, у якій уміщено «смисл-істину». Сама капсула – це форма, фізичне тіло 

твору. Якщо смисл не добутий, то живопис «мовчить», не працює, він не є 

проявлений, по суті – не реалізований. Здобуття смислу може відбуватися лише в 

межах паузи споглядання, відсторонення від зовнішнього впливу, у стані гостроти 

думки та духовної готовності. Розкрити «капсулу» твору можна лише задіюючи 

духовну якість — мислення. Але мислення не як обчислювальну функцію 

«раціо», а як біохімічний та ментальний процес, у який залучено емоції, почуття, 

афекти, бажання, настрої. «Інтелектуальне зусилля, заряджене енергією 

внутрішньої етики дослідника, спроможне на суттєве, щонайменше — на 

когнітивну революцію, зміну парадигм і розширення сприйняття …» [59, с. 7]. 
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Умовно автор представляє цілісний автентичний контекст засобом 

своєрідного ініціатичного кола (Initiation від лат. initio — починати, посвячувати; 

перехід індивіда з одного статусу в інший, зокрема включення в певне замкнуте 

коло; та обряд, що супроводжує цей перехід) [172]. Коло показує динаміку 

творчого процесу у своєму ідеалі як ініціатичного дійства. Ця динаміка від 

початку передбачає включеність глядача на правах свідка/співучасника події. У 

ній закладено три послідовні етапи. 

Перший етап — включення самого живописця у творчий процес. Ідеться про 

суть радикального жесту — розриву з попереднім контекстом мистецтва та 

«квантового стрибка» на інший рівень, непізнаваний сучасниками через 

відсутність необхідного гносеологічного коду. Так екзистенціаліст М. Бердяєв 

розрізняв світ примарний (це «світ» у лапках, емпіричні умови життя людини) і 

світ справжній (світ без лапок, «Космос», ідеальне буття). Людина, її тіло й дух 

перебувають у «світі» примарного сущого, а звільнитися можливо, за Бердяєвим, 

лише завдяки творчості [25, с. 78]. Ідеться про екзистенціальну трансгресію, яку 

митець здійснює через граничну інтенсифікацію мислення та уяви, яка 

корелюється зі згаданим ЗСС і зрушує його увагу у сферу до-мовного, у режим 

позараціонального. Цей акт зазвичай асоціюється зі станом натхнення. Смисл і є 

власне тим «світлом буття», досвід якого відсутній у світському житті. Феномен 

широко відомий як акт осяяння, спалах інтуїції, породження ідеї.  

 Другий етап – творення живопису, а саме «упакування» смислу в артефакт. 

Важливо, що живопис у цьому контексті не є самодостатнім, не володіє 

самостійною цінністю. Він – лише каталізатор внутрішніх, психічних процесів, 

об‘єкт інтроспекції, медитативної практики.  

Третій етап – вплив живопису на глядача, «розпакування» смислу 

реципієнтом, що також передбачає трансгресію, тобто зусилля думки й уяви. 

Отже, через сприйняття смислу між реципієнтом і митцем відбувається 

транскомунікація. Вони разом беруть участь у єдиному процесі сублімації 

евристичного потенціалу й активації внутрішніх ресурсів, результатом чого може 

стати зміна модусу сприйняття та трансформація свідомості. Без цього зворотного 
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зв‘язку, без енергійної інтерактивності автентичний контекст зникає. При 

автентичному контексті увага митця і глядача концентрується на роботі зі 

сприйняттям і свідомістю. Реципієнт став спроможний не лише здійснювати 

розумові операції, але й рефлексувати стосовно цих операцій, тобто мислити не 

тільки про живопис (суще), але і про саме мислення стосовно живопису. А це вже 

більш глибокий онтологічний рівень, що виводить увагу реципієнта 

безпосередньо до буття. 

Ця естетична проблема в певному сенсі є ключовою в онтології німецького 

філософа Мартіна Гайдеґґера, який критикує усталені визначення 

мистецтва [188]. Хоча будь-який твір існує в матеріалі та постає як виготовлена 

річ, його відмінність від ремісничого виробу полягає, за Гайдеґґером, у тому, що 

він є носієм смислу. Однак цей смисл не представляє й ідеального відображення 

дійсності. «Архітектурна споруда, грецький храм, – пише він, – нічого не 

відображає...Через сам храм у храмі присутній Бог» [188, с. 41]. Живопис 

здійснює своє призначення лише тоді, коли виходить за межі звичайного – сфери 

стандартних ситуацій і безособових відносин («man») та відкриває перспективу 

можливого буття людини, у якому вона набуває істини власне людського 

існування, автентичність «Я». За Гайдеґґером, мова має онтологічний статус; вона 

безпосередньо пов‘язана з буттям. Він вважає, що початково людина належить 

певному природному (істинному) стану. Запереченням і руйнуванням цього стану 

виступає історія західноєвропейського світу, розвиток цивілізації [86, с. 1222 — 

1224]. 

Примордіальна система взаємодії з живописом у сучасному світі, 

незважаючи на дистанціювання від традиційних ініціатичних практик, якраз може 

становити одну із психотехнологій виявлення в людині того, про що говорять як 

про надособистісний вимір. Живописні роботи як маркери творчості й сама 

творчість у цілому — це такий ментальний механізм, при якому увага реципієнта 

спрямовується всередину себе, редукуючи компоненти досвідної свідомості. 

Живопис постає об‘єктом інтроспекції. За умов цілісного автентичного контексту 

сприйняття живопису відбувається активація внутрішніх ресурсів, результатом 
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чого може стати зміна модусу сприйняття й факт переживання індивідуального 

досвіду, не пов‘язаного безпосередньо із зображенням. 

4.2 Класична модель сприйняття живопису 

При класичному підході до живопису, починаючи від IV—V ст. до н. е. 

Класичного періоду історії Античної Греції, художник почав надавати перевагу 

базовому чуттєвому досвіду. Предметом наслідування була визнана «реальність», 

устрій якої формувався згідно з рецепторикою органів чуття. Сюжет твору 

задавався його замовниками, а не вигадувався відповідно до абстрактних 

міркувань. Саме тому, що змістовий план творчості художника був визначений 

апріорі, він присвячував себе виражальним засобам. Відбувалось удосконалення 

ремісничих навичок, а особливої необхідності проявляти оригінальність і 

винахідливість у тематиці живопису не поставало [244].  

Відбувається відхід культури від Примордіальної традиції: у XV ст. живопис, 

котрий був оперативною частиною комплексного метафізичного ритуалу-містерії, 

переходить від сфери сакрального в секулярний режим. Постає нова традиція 

постійної зміни стилів і напрямків. Суть цієї «традиції» полягала в ідеї новизни як 

імперативного критерію, яка невпинно заміщує «старе»: на зміну традиційній 

циклічній моделі сакральної культури приходить, базована на раціоналізмі, 

лінійна концепція історії мистецтв із беззаперечним історичним вектором: минуле 

— сучасне — майбутнє. 

В умовах Нового часу виникає класична наука, яка опирається на 

механістичний матеріалізм. Його суть у тому, що об‘єктивний світ існує поза й 

незалежно від суб‘єкта сприйняття, а в результатах пізнання не повинні бути 

присутніми суб‘єктивні аспекти. Властивим для етапу класичної науки є 

прагнення до такої системи знання, яка фіксує остаточну істину. 

У Новий час розпочинається активна секуляризація майже всіх сегментів 

західного суспільства, диференціація наук і мистецтв та спрямування уваги на 

такі концепти як «європоцентризм», «антропоцентризм» і «прогрес». Живопис 

перетворюється в предмет розкоші та купівлі-продажу, втрачаючи теургічну 
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основу та набуваючи миметичну. Теорія мистецтва визначала основним 

принципом художньої діяльності мимезис – відображення, наслідування 

дійсності, запроваджений Аристотелем. Повторювані прийоми через зображення 

чогось знайомого цілеспрямовано викликати потрібні емоції поступово стають 

традиційними.  

Класична традиція взаємодії з живописом виходить із ідеї трансляції 

авторського задуму, зашифрованого у формі художнього послання, сприймачу 

твору художніми засобами. Суб‘єкт сприйняття в межах класичної традиції 

виступає в ролі адресата, орієнтованого передусім на отримання певного 

авторського повідомлення. Активність адресата спрямована на встановлення 

вихідної інтенції автора. Об‘єктивоване відчуття сприяє єдності в думках автора 

та його реципієнта, має стати безпомилковим критерієм судження стосовно 

живопису. Перцепцію тут потрібно розуміти як «активну реконструкцію твору» 

[187]. Комунікативний зв‘язок, описуючи повний замкнений цикл, урешті 

повертається до первинного адресата (живописця). 

У реципієнта при класичній моделі сприйняття суб‘єктивні перцептивні 

реакції нівелюються активними наративними особливостями живопису, що 

призводить до «феномена «поглинання» суб‘єкта об‘єктом живопису», або 

домінування  модальності «не-Я», згідно з термінологією Л. Дорфмана [68, с. 159]. 

Це домінування актуалізує превалювання іконічного типу сприйняття (зчитування 

образу, базованого на принципі подібності зображення з реальним праобразом). 

Позиція суб‘єкта-адресата в контексті класичної моделі сприйняття 

перебуває поряд з активним художнім об‘єктом-живописом — сюжетно-

тематичним утіленням авторської ідеї, уособленням змісту. Отже, незалежно від 

манери та інших пластичних характеристик, живопис у класичній моделі 

сприймається в режимі «прочитання», що виражають такі способи взаємодії: 

 зосередження на змістовому чи сюжетному контексті; 

 акцентування правдоподібності та реальності фіксованих подій, буквальне 

сприйняття зображення як такого, що реально існує, спроба уявити себе 

«всередині» живопису; 
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 асоціативне сприйняття на основі подібності візуальних образів, 

актуалізація найбільш прямих асоціативних зв‘язків із зображенням; 

 співпереживання. 

Пояснити природу схильностей людини до мимезису намагається 

нейролінгвіст, біолог Тетяна Чернігівська [190]. Зображення видимих предметів 

вона означує як ситуацію «перманентної нейро-формо-пластичної тавтології». Її 

можна тлумачити, звертаючись до самого зародження візуальної антропологічної 

практики, яка в подальшому стала називатись «мистецтвом». Це не просто потяг 

до повторення вже відомого. Сенсорно-моторна основа генерування зображення 

корелюється з нейрологічною природою зорового сприйняття, а виникнення 

образотворчого мистецтва було зумовлене «пробудженням» самосвідомості homo 

sapiens. Іншими словами, сам процес живопису, робота з його формою і 

пластикою, включає митця в режим самосвідомості, рефлексії над тим, як у 

процесі зорового сприйняття відбувається первинний збір образів цього світу у 

свідомості людини.  

Проблематизація достовірності досвіду на основі отримання інформації 

п‘ятьма органами чуття звертає художників до реалістичного відтворення видимої 

дійсності, яка приймається як базова. Людина усвідомлюється включеною в 

простір трьох вимірів і має сталі уявлення про світ за замовчуванням. Живопис 

Античності та Ренесансу, особливо після відкриття лінійної перспективи й 

активного використання камери-обскури, закріпив свідомість людини в 

тривимірному світі як безумовній базовій реальності. Художник був покликаний 

до виконання живопису для заповнення й утвердження цього світу, який у 

зворотному зв‘язку зміцнював узвичаєні базові перцептивні уявлення. І лише у 

ХХ ст. живописцями-модерністами, які звернулися до давніх візуальних практик, 

були поставлені питання щодо сутнісної основи образо- та формотворчості, 

безпосередньо пов‘язаної із гносеологічною та онтологічною проблематикою. 
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4.3. Некласична модель сприйняття живопису 

На межі XIX — XX століть формується некласична наука, якій сприяли 

відкриття в галузі фізики. Досліджувані об‘єкти позиціонуються як складні 

системні утворення, властивості яких не зводяться до суми властивостей 

складових систем, які у свою чергу мають власну структуру. На цьому етапі 

розвитку науки центральною задачею наукового пізнання стає синтез знання, 

проблема застосування різних наукових методів, а також пошук можливості 

поєднання наукових дисциплін. На їхній межі формуються нові галузі знання, які 

охоплюють міждисциплінарні дослідження. Неспроможність пояснення явищ 

засобами однієї науки саме стає причиною такої інтеграції, з‘являється 

необхідність звернення до суміжних дисциплін.  

Цей час виявляється періодом надзвичайного роздрібнення естетичних 

уявлень. Поява модернізму викликана потребою зв‘язку мистецтва з філософією, 

психологією людини, її самооцінкою, саморепрезентацією. Пабло Пікассо, Пауль 

Клеє, Василь Кандинський, Казимир Малевич та інші фактично відродили інтерес 

до протомистецтва. Ці митці, вивчаючи форми африканського мистецтва та 

візуальної культури Стародавнього світу, розв‘язували формальні художньо-

пластичні проблеми та фактично «реанімували» технології самосвідомості, які 

визначали раннє візуальне мистецтво — наприклад ієрогліфічний фронтальний 

«живопис» та пластику Стародавнього Єгипту, середньовічні ікони та первісні 

зображення, починаючи з епохи пізнього палеоліту. Як висловився Пікассо, 

«після Альтаміри все — декаданс». У мистецтві ХХ століття стали актуальними 

«шаманські практики», якими намагались знайти шлях до сакрального – 

герметичного, таємного: художник прагнув вийти за межі своєї самості, власного 

«Я» та набути досвіду трансцендентного. Супрематизм К. Малевича, лучизм 

М. Ларіонова, абстракціонізм В. Кандинського — це все спроби осягнення 

трансцендентних образів вищого буття. Серед «художників-шаманів» виділяється 

Йозеф Бойс — художник ритуального жесту. Процес дріппінгу Джексона 

Поллока — аналог розбризкування індіанськими шаманами по ґрунту жертовної 
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крові. «Живопис дії» Поллока «повернув у актуальну практику ритуальний жест 

закликання божественної енергії, духу рідної землі» [77, с. 71].  

Живописці-модерністи прагнули досліджувати онтологію становлення 

форми, атомарні одиниці мистецтва, першоелементи його архітектоніки: крапку, 

лінію, геометричні фігури, пляму, площину, глибину, конфігурацію форм, 

оптичну «анатомію» кольору, складну топологію видимого простору, базовану на 

співвідношенні, накладанні, з‘єднанні та роз‘єднанні простих візуальних 

структур; виявляли інтерес до четвертого виміру. 

Один із перших арт-критиків цього періоду, американець Клемент Ґрінберґ у 

праці «Аванґард і кітч» 1939 р. руйнує усталені уявлення щодо принципів 

взаємодії в системі «митець — живопис — реципієнт» [244]. Критик указує на те, 

що живописець-авангардист прагне спрямувати мистецькі пошуки на втілення 

абсолюту, уникаючи предметності та наративності. Це і приводить до 

абстрактного або безпредметного мистецтва. Митець намагається зміст 

«розчинити» у формі настільки повно, щоб живопис можна було звести до того, 

що становило би саму суть мистецького твору. 

Ґрінберґ доводить, що «освічений у культурному сенсі глядач виявить у 

живописі модернізму ті ж цінності, котрі непідготовлений виявляє у творах 

класичної традиції, а дивитися його спонукають ті ж інстинкти. Але цінності 

живопису, які виявляє в контексті модернізму підготовлений глядач, набуваються 

при так званому «другому віддаленні», у результаті міркування вже над 

враженнями, що безпосередньо залишаються від художніх форм» [245, с. 14—15]. 

Ці властивості не проявлені в живописі безпосередньо або наочно, але реципієнт, 

досить чутливий до них, повинен спроектувати їх на твори. У класичній системі ж 

«рефлексивний» ефект уже включений у живопис і придатний до сприйняття вже 

в «готовому вигляді». Там, де некласична система надає матеріал реципієнту для 

когнітивного зусилля, класична — позбавляє, забезпечуючи короткий шлях до 

естетичного задоволення. 

Зі свого боку іспанський філософ, теоретик мистецтва X. Ортеґа-і-Ґассет у 

праці «Дегуманізація мистецтва» пов‘язує сприйняття мистецтва із 
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«психологічною дистанцією». Він означує емоції «другого віддалення» термінами 

Ґрінберґа як «вторинні емоції», чи «специфічно естетичні почуття» [124, с. 236]. 

Щоб сприйняти мистецтво, вважає дослідник, необхідно «відсторонитися від 

реальності». Сприйняття він описує метафорою: глядач повинен пристосувати 

свій зір так, щоб, «маючи перед очима сад, побачити скло», тобто поєднати 

сприйняття «живої реальності» й «художньої форми» [124, с. 234]. Суть твору 

мистецтва, на його думку, і становить ця «прозорість» скла. 

Виникнення абстрактного експресіонізму, одного з найбільш впливових 

напрямів абстрактного живопису 1940-50 років, заклало культивування 

спонтанної манери письма, коли живописці покривали полотно кольоровими 

плямами, хаотичними мазками. Напрямок активно підтримував і пропагував 

К. Ґрінберґ. Приклади необхідної безпосередності вони знаходили у творчості 

дітей, мистецтві первісних цивілізацій. У психоаналізі зацікавило виявлення 

Юнгом одного із джерел творчості — архетипів, несвідомого знання, основи 

колективного духовного світу народу. Інтерес до мистецтва індіанців і 

юнгіанський аналіз утворюють концептуальну основу абстрактного 

експресіонізму [8, с. 47]. Імпульсивний процес розбризкування фарби нагадує 

древні магічні обряди індіанців. Так полотно перестає бути просто поверхнею. 

Твір — це наочний документ, що зафіксував певний динамічний процес на 

поверхні полотна та складався нерідко із серії майже культових жестів нанесення 

фарби. Сам Поллок визначав власний метод як «природний розвиток через 

необхідність», коли спонтанність витікання та розбризкування фарб 

контролюється несвідомими механізмами творчої активності. 

Актуалізується питання самого акту, процесу творчості. Живопис дії переніс 

акцент із твору мистецтва на процес його створення, який раніше залишався 

особистою справою самого художника, його «кухнею», прихованою від глядачів, 

а тепер зводився на рівень майже сакрального дійства. Живопис став розглядатися 

як документальний фіксатор цього процесу, його матеріалізований слід. Його 

власне художньо-естетична цінність перестала займати домінантне значення.  
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При оцінюванні живопису вважається суттєвим лише те, що доступне 

безпосередньому сприйняттю: субстрат художнього твору, тобто матеріал, із 

якого він складається, та процес створення. Прикметно, що авангард у певній суті 

— «реалізм», адже твір — це передусім матеріальна річ, яка безпосередньо 

демонструє свою реальну присутність у світі. Зі слів теоретика сучасного 

мистецтва Б. Ґройса: «Живопис настільки ж реальний, як будь-яка річ. У цьому 

сенсі авангард протиставляв свій реалізм і матеріалізм ілюзіонізму мистецтва 

минулого: традиційний твір мистецтва — наприклад, живописне полотно — 

представляє себе не тим, чим воно є, тобто шматком тканини з фарбою, а чимось 

іншим, наприклад, портретом чи пейзажем» [80].  

Відкидаючи традиційний постулат наслідування, мистецтво перестає бути 

«естетичним відблиском» того, чим насправді не є. Воно привертає увагу 

виключно до того, що ми дійсно бачимо, а саме до фарб на поверхні. Така 

зосередженість на «чистій зримості» схиляє до того, що живопис починає 

цікавити лише як чистий, позбавлений просторової та історичної прив‘язки, 

феномен. Відповідно, й ідеальна ситуація сприйняття може зводитися до 

абстрагованого погляду в «білому кубі» галереї, описаному ірландським 

художником, критиком мистецтва Брайаном О‘Доґерті [274]. В «Ідеології 

галерейного простору» він показує, що історія модернізму тісно пов‘язана із 

простором галереї — «білим кубом», що стає моделлю мистецтва ХХ ст. Мета 

Білого куба — очистити живопис від усього, що може перешкодити його 

ідентифікації з мистецтвом, зокрема й від впливу часу — у цьому схожість галереї 

із сакральним простором. Функцію сакралізації твору тут виконує контекст, у 

який він поміщується [274, с. 65]. Біла стіна перетворюється в естетичну силу, яка 

починає змінювати все, що на ній опинилося. О‘Доґерті вважає при сприйнятті 

живопису умісними лише «по-особливому треновані око та інтелект» [274, с. 41].  

Один із впливових напрямків модернізму 60-х – поч. 70-х років, мінімалізм, 

характерний стриманістю та незначущістю видимого, а форма редукується до 

мінімуму. При сприйнятті такого живопису свідомість змушена констатувати те, 

що вона більше не конституює змісту. Мінімалізм показує умову такої автономії: 
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«видиме саме виконує роль невидимого, що виводиться на «сцену» такого твору» 

[111, с. 43]. Французького філософа Жана-Люка Маріона в «Перехрестях 

видимого» власне цікавлять питання взаємодії того, що ми бачимо, і того, що 

залишається поза межами видимого. У термінології Маріона прикладами 

автономії інтенціонального об‘єкта стосовно свідомості можуть служити 

«Табули» Симона Антая, «Посвята квадрату» Джозефа Альберса та «Білий 

квадрат на білому тлі» Казимира Малевича. Тут оку майже нічого відчувати, 

конструювати або поміщати в перспективу: «видимому» зовсім не потрібна 

свідомість, яка переживала б його. 

Квадрат не відкриває області візуального жодного об‘єкта, жодної 

аналітичної деконструкції, якою займався кубізм. У цьому сенсі зникає зовнішній 

вигляд об‘єкта, і доводиться говорити про живопис без об‘єкта: твориться 

картина, але не передається предмет, речі зникають [108]. Квадрат не відтворює 

нічого, не задовольняє естетичної потреби: феномен утверджує новий 

живописний реалізм речей. «Невидиме, зустрічаючись із глядачем у видимому — 

змішується з ним, як білий квадрат змішується зі своїм білим тлом» [111, c. 44].  

При сприйнятті реципієнтом живопису стає очевидним, що повнота процесу 

великою мірою залежить від його художньої компетентності, володіння 

специфічними «мовами» різних видів, стилів та жанрів мистецтва, набором кодів, 

що дозволяють дешифровувати інформацію, яка закладена в художньому тексті, 

його знаковій структурі; уміння «перекласти» зміст мови мистецтва на мову 

людських емоцій та смислів [102, с. 71—72].  

Американський психолог Дж. Купчик виокремив і описав два способи 

обробки інформації художником: об‘єктивний (мисляче «Я») і суб‘єктивний 

(буттєве «Я») [97, с. 102—121]. Ці способи описуються як активність, «керована 

правилами» (зумовлена зовні, коли існує прототип, із яким можна порівняти 

візуальний ефект) і «керована образами» (внутрішньо зумовлена), коли митець 

проектує свій унікальний образ [219].   

Редукуючи різноманіття і складність форм до найпростіших геометричних 

фігур, абстракціоністи проблематизували закони структурного сприйняття щодо 
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того, як нейродинамічна конфігурація силових полів і ліній укладається в мозку в 

цілісний образ видимої дійсності. Ідеться про те, що фокус уваги митця, що 

рефлексує, зміщується зі спостережуваного ним зовнішнього світу всередину себе 

— у «центр свідчення». Жан-Люк Маріон говорить про живопис як втілення 

феноменологічної редукції: зображення постає очищеним від зайвих шумів 

візуальним концентратом, який ми вже спостерігаємо як глядачі. «Живопис 

виявляє те, що ми би побачили, якби пройшли довгий шлях спеціальних 

процедур, який проходить феноменолог» [132, с. 21]. Отже, і у свідомості митця 

відбувається подібна редукція, коли він занурюється у власне «я» як єдину 

справжню реальність. 

Щодо взаємодії між ланками системи «митець — живопис — реципієнт», то 

культурна традиція модернізму істотно змінює її вектор. Відбувається відмова від 

ідеї транслювання змісту від автора через твір до особи реципієнта, і це вже 

виходить за рамки класичного підходу до сприйняття живопису. Структурно-

семіотичний напрям став розглядати  художній об‘єкт і суб‘єкт як рівні та 

самодостатні ланки (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Лакан, В. Шкловський, Ю. Лотман). У 

цьому разі смисл живопису — це не особисте ставлення глядача до твору або 

авторської ідеї, а суто аналітична процедура його осягнення через структуру 

живопису. Смисл може бути розкритий настільки, наскільки реципієнт володіє 

відповідною технікою аналізу художнього об‘єкта і його структур, культурою 

художнього бачення. Можна виокремити формальні структури твору, 

проаналізувати їх щодо цілого й відрефлексувати власну позицію. Це дає підстави 

сформувати некласичну модель, при якій об‘єкт сприйняття може поставати суто 

абстрактно чи певною конструкцією. Вона передбачає характерний спосіб 

узаємодії з такими чинниками: 

 фокус на формальних особливостях живопису (ритм, пластика, колорит, 

динаміка / статика, симетрія / асиметрія і т. д.); 

 увага на конструктивних особливостях живопису (композиція, форма, 

площина, об‘єм); 

 оцінка техніки, майстерності виконання, застосованого прийому; 
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 ідентифікація стилістики, мистецького напрямку, естетичної концепції; 

 виявлення художніх презентацій на рівні філософських проблем. 

При некласичній моделі сприйняття живопису характерним є ряд відмінних 

якостей: 

 баланс власних естетичних уподобань і залежності від контексту; 

 синтез суб‘єктивних очікувань, спрямованих на об‘єкт, і безпосереднього 

впливу зображальних засобів; 

 сприйняття зображення як цілісного образу; 

 домінування стилістичних і формальних компонентів зображення. 

4.4. Постнекласична модель сприйняття живопису 

Аналізуючи еволюційні зміни сприйняття живопису діахронічно, виявляємо 

щоразу різні специфічні уявлення стосовно розуміння організації, внутрішньої 

структури живопису, а також і роль реципієнта в системі «митець — живопис — 

реципієнт». Різні варіанти взаємодії складових передбачають поперемінне їхнє 

домінування в межах тієї ж системи.  

У 70-80-і рр. XX століття зароджується постнекласична наука, яка 

орієнтується на процеси глобального еволюціонізму та надскладні системи, що 

саморозвиваються. У той час як класична наука визнавала істинною одну 

пояснювальну теорію, некласична базувалася на принципі доповнюваності, то на 

постнекласичному етапі припускається співіснування безлічі теорій стосовно 

одних об‘єктів. Лише перманентний перехід від однієї позиції до іншої дозволяє 

освоїти суть. Зазначені ознаки свідчать про плюралістичність і нелінійність 

постнекласичного типу раціональності. Водночас виникає необхідність 

дешифрування, інтерпретації живопису та розуміння його даних.  

Дослідження й публікації, які стосуються сприйняття живопису в контексті 

постнекласичної науки, засвідчують спрямування уваги на особу реципієнта. 

Беручи за основу праці естетиків-феноменологів Н. Гартмана [48], Р. Інгардена 

[85], систему положень рецептивної естетики розробили німецькі 
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літературознавці з Констанського університету — Г. Р. Яусс [201—203] і В. Ізер 

[83] в 70-х роках XX ст.  

В естетичному сприйнятті філософ, культуролог М. Дюфрен [230] виводить 

три рівні: безпосередній контакт із об‘єктом сприйняття, його репрезентацію та 

рефлексію. У В. Ізера з‘являється категорія «імпліцитного читача» — певної 

абстракції, яка є внутрішнім текстовим конструктом, закладеним автором. Ідеться 

про читача, здатного до естетичного спілкування, який сприймає текст не як 

замкнене ціле, а як відкриту діалогічну систему, зорієнтовану на співтворчість. 

Він заглиблюється не лише в сюжет та характеристики героїв, а й у приховані в 

підтексті в символічній, метафоричній формі авторські естетичні повідомлення. 

У 1980-их роках успішно інтегрує ідеї рецептивної естетики в дослідження 

сприйняття образотворчого мистецтва мистецтвознавець В. Кемп [251, с. 183]. 

Сучасні дослідження в контексті постнекласичної моделі сприйняття проводяться 

мистецтвознавцями К. Бобринською [28], І. Кареліною [89] та психологами 

Л. Дорфманом [68, 69], Г. Грязевою-Добшинською [57]. Останніми десятиліттями 

пожвавилось зацікавлення проблематикою реакцій свідомості на твори живопису, 

зокрема на механізми сприйняття. У філософії виробляється нове розуміння 

сприймача як самостійного творця смислів, і ця його нова роль вивчається в 

межах філософських рецептивно-естетичних досліджень [179]. 

Із появою постмодернізму в 60-тих — 70-тих рр. XX ст. нова парадигма 

переносить увагу зі сфери естетичного об‘єкта та творчості, утіленої в ньому, у 

площину суб‘єкта, що сприймає цей об‘єкт. Із позиції такого підходу живопис 

стає мистецьким твором не з моменту його створення, а лише з моменту 

сприйняття іншою свідомістю. Художнім об‘єктом у цій парадигмі тепер стає 

реципієнт із пропонованою ним інтерпретацією сприйманого.  

Такий підхід до розуміння процесу взаємодії в контексті постнекласичної 

системи пов‘язаний із формуванням рецептивної естетики — різновидом 

естетичної теорії, яка зосереджується на проблемі сприйняття художніх творів, 

їхньому впливі на публіку. Ідея полягає в тому, що твір постає й реалізується 

тільки в процесі «зустрічі», контакту тексту з реципієнтом, який завдяки 
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«зворотному зв‘язку» зі свого боку впливає на твір, визначаючи цим конкретно-

історичний характер його сприйняття та буття. Якщо немає рецепції, то немає і 

твору. Г. Яусс та В. Ізер базувались на тому, що художній світ має дві сторони: 

продуктивну (творчу) та рецептивну (сферу сприйняття). Суть вихідної тези 

рецептивної естетики полягає в тому, що художній твір — це не замкнута 

іманентна, а багаторівнева структура, зумовлена орієнтацією на реципієнта. 

Відповідно, існують два види естетичних теорій: традиційні теорії творчості та 

нова — теорія сприйняття, яка ставить у центрі не автора, а його адресата [10, 

с. 261]. У системі «автор — твір — читач» прихильники рецептивної естетики 

зміщують акценти: від естетики самовираження автора з її біографічним методом 

вони перейшли до вивчення реакцій, оцінок реципієнта. В. Ізер висловив ідею, що 

в тексті твору від початку закладено функції послання, у ньому міститься 

«імпліцитний читач». У. Еко, зі свого боку, обґрунтував положення про відкритий 

характер художнього твору, якому притаманне зміщення уваги із проблем 

творчості та твору на проблему його  рецепції, або, по-іншому, із рівня 

психологічної, соціологічної чи антропологічної інтерпретації творчої біографії на 

рівень свідомості сприймача [75]. Рецептивна естетика акцентує на реципієнтові в 

системі «твір — реципієнт» і наділяє його когнітивною здатністю творити з будь-

якого тексту власний [10, с. 406]. 

В. Ізер виводить концепцію «невизначеності» твору: остаточно його 

значущість визначає уява реципієнта, яка за своєю  структурою полісемантична і 

здатна трансформувати його у велику кількість значень. Саме завдяки 

семантичній невизначеності власне твір рідко означає тільки те, що 

представляє [248].  

Інтерпретація живопису потребує звернення до герменевтики, оскільки у 

цьому разі твори візуального мистецтва трактуються як тексти. Виділення у творі 

знаково-символічної сторони та перенесення лінгвістичних, літературознавчих 

методів дослідження на загальну методологію гуманітарних наук властиві 

герменевтичній методології. Герменевтика, починаючи з 60-х років XX ст., у 

центр уваги методологічної рефлексії поставила поняття «горизонту», оскільки 
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він, як історична рамка й водночас умова можливості досвіду, визначає людське 

сприйняття та творення смислу [10, с. 281]. 

Герменевтично порогові між горизонтом очікуваного та відкритим 

горизонтом поступового досвіду відповідає поріг між упізнаванням знаного і 

тлумаченням наперед-даної істини — з одного боку, і пошуком або 

випробуванням можливого смислу — з іншого [203]. У процесі сприйняття 

«горизонт очікування» реципієнта зазнає постійних змін і розширюється, 

реагуючи на різного типу сигнали, закладені у творі. Поняття «естетичної 

дистанції» розкриває «дистанцію між наявним горизонтом очікувань і появою 

нового твору, рецепція якого призведе до зміни в горизонті очікувань...» [201, 

с. 196]. Саме так здійснюється активний мінливий і складний процес комунікації з 

твором. Тоді в разі смислової синергії актів творчості митця й реципієнта 

(оскільки сприйняття теж передбачає творчий процес) відбувається 

транскомунікація, яка проявляється як синхронізація та відповідність на всіх 

рівнях взаємодії [180, с. 8]. 

Зміна горизонту реципієнта в процесі розуміння визначається як «мандрівна 

точка зору», яка залежить від ряду критеріїв, а також і від самого твору та його 

структури. Важливим є введення В. Ізером поняття «оптики сприйняття», яке 

включає суспільні норми, особливості культурних установок епохи — те, від чого 

складно абстрагуватися в процесі перцепції. 

Стає очевидним, що в постнекласичній системі взаємодії художня 

комунікація в режимі від об‘єкта до суб‘єкта змінює свій вектор. Її перебіг 

здійснюється тепер у зворотному напрямку: від суб‘єкта до об‘єкта або через 

автокомунікацію. Якщо раніше передача інформації супроводжувалась змінами в 

суб‘єкті сприйняття, то в цьому разі — змінами у смисловому полі живописного 

об‘єкта, яке досягається засобом привнесення реципієнтом додаткової або нової 

інформації, що задає зміну загального контексту.  

У постнекласичній моделі взаємодії суб‘єкт виступає одночасно у двох 

ролях: реципієнта й повноправного співавтора. Здійснювана ним інтерпретація 

стає художнім об‘єктом, а деконструкція твору — домінантним прийомом 
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художньої комунікації. Смисл може бути «вкладений» у живопис суб‘єктом 

сприйняття [178, с. 24].  

За цієї ситуації на перший план у живописі виходять смислове наповнення, 

метафоричні засоби й символічна багатовимірність образу. Об‘єкт під впливом 

активної позиції суб‘єкта сприйняття зазнає значних трансформацій: ані зміст, ані 

структура зображення (композиція, ритм, колір, тон, контраст, прийом і т.д.) не 

мають вирішального значення, зате постають своєрідним відправним пунктом, 

який актуалізовує різні смислові зв‘язки. Система взаємодії може вибудовуватись 

так, що межа між сприйманим і сприймачем розмивається. Зображення провокує 

розвиток ментальної репрезентації в реципієнта. Мистецька комунікація 

замикається, перетворюючись в автокомунікацію, у якій суб‘єкт естетично 

переживає свій стан у художньому образі [18].  

Постнекласичній моделі системи «митець — живописний твір — реципієнт» 

властиві такі способи взаємодії: 

 сприйняття художнього образу як символу з невизначеною множиною 

інтерпретаційних варіантів; 

 сприйняття живопису в інших знакових системах, його включення в різні 

смислові контексти — наприклад, літературний, психологічний, 

культурологічний; 

 використання в інтерпретації зображення методів з інших дисциплін 

(психоаналіз, логічна семантика, філософія, міфологія і т. д.); 

 відстеження різних стилістичних і тематичних цитат, покликань на всіх 

культурних рівнях; 

 об‘єднання різних творів у єдине концептуальне ціле, вільне комбінування 

елементів твору в нове художнє ціле.  

Сучасне мистецтвознавство нерідко звертається до проблематики й 

термінології психології, а також самі художники коментують власні практики. 

Дослідниця постмодерністського типу сприйняття І. Кареліна описує його як 

«відкритий», протиставляючи «закритому» [89]. Реципієнт, що володіє відкритим 

типом сприйняття, має зазвичай певну компетенцію, пов‘язану з досвідом 
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сприйняття такого живопису. Він переживає подію як цілісний феномен, даючи 

свободу своїм асоціаціям, і не намагається знайти в ньому єдиний «правильний» 

зміст. Він готовий зробити внутрішнє зусилля й перебувати в ситуації постійного 

інтерпретаційного вибору, який передбачає найширший діапазон можливих 

відгуків, прочитань. Між різними варіантами можливого розуміння живопису 

створюється силова напруга — поле амбівалентних смислів. «Закритий» тип 

сприйняття не передбачає амбівалентного тлумачення: у ньому не закладені 

двоїстість, суперечливість смислів, множинність перспектив можливого розвитку.  

Водночас поняття «пустотного» сприйняття, властивого такому напрямку як 

концептуалізм, вводить мистецтвознавець К. Бобринська. Він орієнтований на 

демонстрацію самих форм сприйняття. Такі роботи викликають певний 

дискомфорт у реципієнтів не так завдяки провокативному зовнішньому вигляду, 

як через механізми їхнього сприйняття, котрі порушують укорінену звичку 

комунікації з мистецтвом. Вони «вимагають від глядачів не так суми знань із 

теорії та історії мистецтва, як певних аналітичних і психологічних зусиль, а саме 

— схильності свідомості до саморефлексії» [28, с. 3—4]. 

Вплив за допомогою психосемантичних методів вивчала в рамках серії 

експериментальних досліджень мистецтва постмодернізму В. Г. Грязева-

Добшинська [57]. Дослідниця стверджує, що в просторі постмодернізму текст 

твору стає місцем свободи ігрової дії [57, с. 214]. Включення реципієнта в гру 

актуалізує суб‘єктивні психічні структури, що мають основи в екзистенційному 

досвіді людини, при розгадуванні сенсу гри та тієї дійсності, що дана автором 

перетвореною в його творі [57, с. 217]. Паралельно активується один із двох типів 

сприйняття: емоційний та інтелектуально-оцінковий, які виділяє художник-

концептуаліст Н. Панітков [125, с. 445].  

Ж. Дельоз і Ф. Ґваттарі на противагу твору, включеному в суб‘єктно-об‘єктні 

відношення в межах класичної парадигми, мовлять про твір, незалежний як від 

суб‘єкта, так і від об‘єкта: «Те, що зберігається, річ або твір мистецтва, — це блок 

відчуттів, тобто складене ціле перцептів і афектів...Відчуття, перцепти й афекти 

— це сутності, які важливі самі по собі, поза будь-яким досвідом...Твір — це суть-



177 
 

відчуття, і тільки; воно існує саме в собі» [64, с. 208]. Отже, живопис у 

постнекласичній моделі взаємодії більше не репрезентує зовнішній або 

внутрішній світ суб‘єкта, сам об‘єкт існує доти, доки є частиною відчуття. 

У живописі головним поняттям може виступати й концепт — «задум твору, 

виражений у вигляді формалізованої ідеї, його вербалізованої концепції», як 

визначає філософ, історик естетики В. Бичков [31, с. 252]. При цьому суть твору 

зводиться саме до ідеї, а не способу її вираження або зображення. У живописі 

акцент переноситься із суто візуальної сфери в концептуально-візуальну, від 

перцепції до концепції, тобто з конкретно-чуттєвого сприйняття на 

інтелектуальне осмислення. Так відбувається утвердження переваги ідеї та 

процесу творчості над кінцевими формами їхнього втілення. Річ є лише 

посередником для комунікації з ідеєю — значення зміщується із пластичної 

форми на процес функціонування живопису. Однак питання про значення 

артефакту, що є формальним виразом твору, у концептуалізмі досить 

суперечливе. З одного боку, він є такою собі «річчю в собі» і репрезентує сам 

себе, — пише В. Бичков, а К. Бобринська також зауважує, що якщо традиційна 

картина відображає щось, що перебуває поза її межами (певну реальність — 

дійсну або уявну), то концептуальний живопис — це «поверхня, що не зображує 

нічого, крім неї самої...крім самої зображальної мови» [28, с. 25]. Зображення 

замикається на самому собі, воно — «пустотіла оболонка, муляж».  

Досвід живописної постмодерністської традиції продемонстрував, що митці 

тяжіють до контрастного поєднання елементів естетичних систем минулого та 

сьогодення. Задля створення «нової художньої цілісності» застосовуються 

традиційно несумісні матеріали. Це зумовлено інтенціями сучасної культури до 

створення єдності із включеною в неї множинністю, чим підкреслюється діалог із 

попередніми художніми культурами, відновлення пам‘яті, відродження давно 

забутого та його збереження. Такий підхід до живописної практики свідчить про 

інше розуміння «новизни» — принципу, притаманного мистецтву модернізму, 

тоді як мистецтву постмодернізму властиві повторення та інновації. 



178 
 

Упродовж усього історичного процесу еволюції сприйняття живопису особа 

реципієнта пройшла довгий шлях, починаючи від:  

 окремих посвячених у сакрально-магічні практики наскельного живопису та 

сприймача зображень західного та східного Середньовіччя; 

 статусу отримувача міметичного послання, починаючи від Античності, через 

епоху Відродження — до реалізму;  

 професійного реконструктора та знавця  ключових кодів у «видобуванні» 

смислу з живописного твору періоду модернізму;  

  до співавтора смислу твору — цілком впливову фігуру в рецептивно-

естетичному світогляді постмодернізму.  

Новий світогляд закономірно породив особливі форми художніх практик. 

Деякі з них виникли як реакція на крайні форми модерністських експериментів. 

При цьому мистецтво відмовляється від пріоритету європоцентристських 

цінностей, а щоразу частіше апелює до досвіду інших культур, до архаїки. Такий 

діапазон орієнтирів живописної практики є не так необхідністю засвоєння 

широкого спектра цінностей, набутку різних культур, як потребою формування 

іншого світобачення, відмінного від попереднього з його гіпертрофованою 

затребуваністю «раціо». Змінилося відношення мистецтва до дійсності. Якщо 

класичний живописний твір її відображав, модерністський прагнув до 

перетворення дійсності, то постмодерністський, перебуваючи у світі 

кіберпростору, симулякрів та гіперрельності, винаходить, конструює власну 

дійсність.  

4.5 Поліваріантність інтегративних моделей сприйняття живопису в художніх 

практиках «Паризької комуни» та «Живописного заповідника» 

Живописний твір — складна система, яка відображає світогляд, культурну 

ситуацію в суспільстві епохи, передає складний світ людських почуттів і 

переконань. Взаємодія з живописом у кожної людини відбувається індивідуально 

— із домінуванням одних специфічних процесів сприйняття над іншими. Тому 

об‘єктом аналізу стають матриці сприйняття реципієнтів, сформовані з 
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індивідуальних параметрів: як фізіологічного процесу бачення, емоційно-

афективного стану, так і світоглядних уявлень, понять, принципів, ментальності 

та освіти. У процесі сприйняття живопису відбувається трансляція специфічної 

художньої інформації.  

Унаслідок аналізу та синтезу результатів суміжних дисциплін: 

мистецтвознавства, культурології, нейроестетики; філософії, історії та психології 

мистецтва, особистого теоретичного та емпіричного дослідження — сформовано 

інформаційну систему сприйняття живопису (рис. 4.5.1). У ній візуалізовано 

перебіг художньої інформації в процесі сприйняття живопису з урахуванням 

особливостей самого твору, можливих рефлексій реципієнта та контексту 

сприйняття. Відповідно до пропонованої системи, досвід візуальності включає 5 

етапів: означування, вилучення смислу, імпліцитну й експліцитну інтеграцію 

пам‘яті, когнітивне освоєння, а також результат цього досвіду. Згідно з 

результатом, на виході система розрізняє одну із 4-х моделей взаємодії «митець 

— живопис — реципієнт»: «примордіальну» / «класичну» / «некласичну» / 

«постнекласичну» [176]. 

Метою дослідження є розуміння особливостей специфічно живописного 

досвіду візуальності, що посідає чільне місце в людській культурі і, у такий 

спосіб, виходить за рамки сприйняття виключно як цікавий візуальний подразник. 

Існує помітна тенденція зосередження уваги на поняттях когнітивного інтересу та 

стимуляції, афективного стану чуттєвого сприйняття та досвіду інтроспекції. Як 

результат, сприйняття живопису більш, ніж будь-коли вимагає докладного 

опрацювання інформації. Згідно з цим аналізом, пропонується модель сприйняття 

художньої інформації, яка пояснює як аналітичне, так і чуттєве проживання 

візуального, а також особливості формування художнього досвіду. 

Пропонована модель передбачає ряд етапів обробки художньої інформації, 

які беруть участь у досвіді візуальності. Крім того, розглядаються важливі змінні, 

що впливають на процеси кожного етапу. Вплив культури й мистецтва вводить 

реципієнта у складну ситуацію щодо розуміння та пізнання живопису. Саме цей 

процес ми називаємо досвідом візуальності. Основні компоненти системи 
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докладно описуються нижче. Стрілки символізують потік художньої інформації. 

Кожне поле містить заголовок, який позначає операції, що виконуються на певній 

стадії опрацювання художньої інформації. Модель передбачає п‘ять етапів, що 

пов‘язані з різним досвідом візуальності.  

Контекст та попередня класифікація. Живописний твір — це інформаційний 

вхід для моделі. Часто вимагається попередня класифікація об‘єкта як такого, що 

має статус об‘єкта мистецтва (картина / живописний об‘єкт). Ця попередня 

класифікація може бути забезпечена цілим рядом можливих особливостей 

контексту. Поява об‘єкта на виставці, у музеї, галереї чи просторі відкритого 

середовища є активною контекстною реплікою для класифікації об‘єкта як 

мистецького [7, с. 243]. 

Рефлексивний рівень сприйняття — це перший невіддільний етап, який 

відбувається за потрапляння живопису в поле зору. За нього відповідає рецепція 

(рис. 4.5.1, стовпчик 1) — трансформація дії візуального стимулу в нервовий 

імпульс поширюваного збудження, що несе нервовим центрам інформацію про 

дію відповідного подразника. Це психофізична залежність, що описується 

законом Вебера-Фехнера, (інтенсивність відчуття пропорційна логарифму 

інтенсивності стимулу) і виникає в сенсорних системах уже в першій ланці, на 

рецепторному рівні [173, с. 892]. 

Відчуття як суто фізіологічний процес часто позначається терміном 

рецепція (звідси процес сприйняття — перцепція). Поняття рецепція й перцепція 

утворюють сенсорну сферу психіки, або сферу чуттєвого досвіду людини [286]. 

Відмінності між рецепцією та перцепцією в дорослої людини виокремити досить 

складно, оскільки ці властивості не діють ізольовано. Тому «чисте» відчуття буває 

тільки в новонароджених або строго в лабораторних умовах. У дорослої людини 

відчуття автоматично переходить у сприйняття. 

Несвідомий і чуттєвий рівні сприйняття — це процеси, які 

супроводжуються активацією перцепції (рис. 4.5.1, стовпчики 2—4) — 

безпосереднього активного відображення сенсорною сферою людини об‘єктів, 

ситуацій, подій, явищ. Це складний процес прийому й перетворення художньої 
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інформації, який формує суб‘єктивний цілісний образ об‘єкта, що впливає на 

аналізатори через сукупність відчуттів, ініційованих ним. Як форма чуттєвого 

відображення об‘єкта, перцепція включає розрізнення його окремих ознак, 

виділення інформативного змісту, формування чуттєвого образу [206].  

Свідомість опрацьовує передусім контрасти на цьому етапі перцепції, тому 

вони активно впливають на естетичні вподобання, та також обробляє такі 

характеристики візуального досвіду як інтенсивність, яскравість, насиченість та 

розмір [277]. Колір, на рівні з групуванням та порядком, також виділяється при 

ранній обробці візуального стимулу, і це підсумовується перцептивним аналізом. 

Згідно з теорією бачення Д. Марра [267], ці змінні зчитуються швидко й 

автоматично стають частиною повного первинного ескізу-образу.  

На цьому етапі відбувається миттєве зчитування ментальної інформації 

(рис. 4.5.1, стовпчик 2). Реципієнт швидко схоплює смисл живописного твору: без 

аналізування — через позадосвідне знання [175, с. 1138]. У своїй основі поняття 

смислу співвідноситься з ментальним осягненням явищ. У феноменології 

Е. Гуссерля смисл — це результат синтетичної роботи свідомості, який задає 

предметність переживанням. При цьому конституюється він не самою дійсністю, 

яка, за Гуссерлем, залишається для нас трансцендентною, а нашою свідомістю. 

Про особливу форму буття смислу, нетотожну — таку, що не збігається ані 

із самим світом, ані зі свідомістю, — говорить Ж. Дельоз. Смисл «не зливається 

повністю з реченням, бо в ньому є щось «об‘єктивне», що цілком відрізняється» 

[62, с. 37]. Смисл — це саме посередник між свідомістю людини та світом, і в 

цьому проявляється двоїста природа його сутності. З одного боку, смисл є 

квінтесенцією людської активності, «згустком» людського духу, інтелекту 

мислячої людини. З іншого — він завжди спрямований на світ, який людина у 

смислах і усвідомлює, у смислах (проектах, задумах, діях) вона його і змінює. 

Щодо живопису, то тут ідеться про інформацію певного змісту, яку 

обдарований живописець закладає у твір. «Пряме» сприйняття або споглядання як 

вищий ступінь пізнання та розуміння є основним принципом узаємодії з 

живописом-відкритою структурою. При цьому пізнання тотожне одкровенню, а 
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сприйняття живопису відбувається як подія проживання індивідуального досвіду. 

Це за умов, що процес творення реалізується живописцем засобом ментальної та 

психічної енергії, чиє призначення — утілювати необхідні думки й інтенції в 

певному часопросторі засобом твору. Згідно з цим, «бути митцем — значить 

певним чином бачити реальність, власне кажучи, бачити її такою, якою вона є 

сама по собі, без етикеток, приклеєних до неї мовою» [22, с. 41]. Сам смисл 

спочатку проявляється як «ментальна вібрація», яка намагається вступити в 

резонанс із «ментальною частотою» реципієнта. Щоразу, впливаючи на 

сприймача, вона спроможна спричинити в нього повноцінну відповідь. Існує 

інтенція знайти в реципієнта потенціал, здатний «резонансно відгукнутися» на 

відповідне коливання, у чому і знаходимо ключ до можливості адекватної 

перцепції живописного твору [177, с. 81]. . 

При проходженні смислу цим каналом сприйняття, можливим стає процес 

проживання реципієнтом досвіду певної медитативної практики, рефлексії 

співпричетності або інтроспекції — поглибленого дослідження й пізнання 

моментів власної активності: окремих думок, образів, почуттів, переживань, актів 

мислення — метод «внутрішнього сприйняття» Ф. Брентано [29, с. 45]. Гештальт-

психологи описали ряд художніх принципів, які призводять до так званих 

«хороших гештальтів» (будь-яка ґрунтовна, стійка конфігурація складових 

візуального) [14]. Обробка перцептивних змінних відбувається швидко, без 

зусиль. Коли час візуального контакту сильно обмежений, можна проаналізувати 

ефекти цих змінних. 

Людина обробляє та кодує сприйняте на певних рівнях пам‘яті. Перший 

рівень — імпліцитна пам‘ять, що відповідає за набуття та збереження несвідомих 

автоматизованих навичок. Імпліцитний — неявний, прихований, такий, що (на 

відміну від експліцитного) може бути виявлений тільки через свої зв‘язки з 

іншими об‘єктами чи процесами. На основі емоцій, фізичних відчуттів, дій і 

вражень без будь-яких зусиль або намірів створюються ментальні моделі, що 

формують уявлення і продовжують впливати на дії без відома суб‘єкта. 
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Фрагменти імпліцитної пам‘яті вкладаються в експліцитний досвід. Ця фактична 

й автобіографічна усвідомлювана інформація — другий рівень пам‘яті [281].  

Імпліцитна інтеграція пам‘яті (рис.  4.5.1, стовпчик 3) 

Досвід візуальності залежить від певних неявних ефектів пам‘яті. Цей етап 

названо імпліцитним, оскільки результати такої обробки не є свідомими. 

В. Рамачандран і В. Хірштейн [277] відзначають, що живописці часто 

використовують особливості, які обробляються на цьому етапі. Деякі з цих 

«принципів» були покликані використовувати засоби обробки людської 

перцептивної системи, підтверджуючи їхнє значення для нейроестетики [289]. 

Суть імпліцитного перцептивного етапу розкривається в універсальних законах 

художнього сприйняття В. Рамачандрана (с.86—89,  п. 2.2.3). 

Через мисленнєві дії аналогізування, комбінування й реконструювання 

реалізуються принципи подібності, об‘єднання і протилежності, закладені в 

основу художньої ідеї живописцем (згідно з Моляко). 

Прототипність. Прототип (від грец. «перший» і «відбиток») — прообраз, 

зразок, оригінал. Це абстрактний живописний образ, який утілює безліч схожих 

форм одного й того ж патерну, найбільш репрезентативний приклад поняття, що 

фіксує його типові властивості. Патерн — схема-образ, завдяки якому в режимі 

одночасності сприйняття й мислення виявляються закономірності, як вони 

існують у природі й суспільстві. Прототипністю є міра, якою об‘єкт живопису є 

репрезентативним для класу об‘єктів. Він базується на досвіді й оптимально 

представляє свій клас [232]. 

Для імпліцитного перцептивного етапу важливим є і сприйняття архетипів. 

Це ті апріорні форми, які передаються «в спадок», а не набуваються культурною 

традицією. Найближчі до самого архетипу «архетипічні образи» з‘являються в 

сновидіннях, галюцинаціях, містичних видіннях і т. д., коли свідома обробка 

інформації мінімальна. Вони наділені величезною психічною енергією, а 

відповідне сприйняття в живописі викликає сильні емоції, веде до трансформації 

свідомості. Поєднання різного виду ліній і певна колірна палітра в абстрактному 

живописі викликають несвідомі асоціації з більшістю основних архетипів, які 
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існують у різних культур (теорія архетипів К. Юнга). Ця символіка криється в 

несвідомому практично кожної людини [195, с. 102].  

Експліцитний когнітивний процес (рис. 4.5.1,  стовпчик 4—5) 

На етапі «експліцитної (свідомої) класифікації» обробка візуальної 

інформації зумовлюється досвідом, обізнаністю, належністю до культурного 

середовища та здатністю реципієнта до інтерпретації. Експліцитні класифікації є 

усвідомленими й можуть бути вербалізованими. Аналіз на цьому рівні стосується 

передусім змісту та мистецького стилю/напряму/течії. Коли спеціальний досвід  і 

мистецька обізнаність обмежені, то результат на виході цього етапу, очевидно, 

буде стосуватися лише того, що зображено (повертаючись до першого етапу 

означування). У підсумку виникають твердження на кшталт «ландшафт» або 

«барвистий мікс форм». Із накопиченням знань, інші варіанти вирішення питання 

«змісту» — більш імовірні. Живопис, його історичне значення або знання про 

художника теж стають змістом твору. Крім того, зі збільшенням мистецької 

компетентності, початкове уявлення контексту переходить зі «що зображено» до 

інтерпретації термінами специфічних мистецьких класифікацій. «Навіть 

максимально абстрактні картини можуть бути підпорядковані правилам, хоча 

основні принципи не відразу очевидні для тих, хто перебуває поза колом 

живописця» [220, с. 89]. 

В абстрактному живописі йдеться про аналіз форми, живописної мови, 

пластики, структури, колориту, використання композиційних та технічних 

прийомів і т.д (рис. 4.5.1, стовпчик 4). Підсумком проходження інформації цим 

каналом може бути зміна емоційно-афективного стану, входження в 

медитативний стан, досягнення катарсичного ефекту чи досвід інтроспекції. У той 

час як у наративному живописі на перший план виходить відчитання певної 

оповіді, мови знаків, символів, метафор та цитат з історії мистецтва (рис. 4.5.1,  

стовпчик 5). У дію вступає або спеціальна мистецтвознавча інтерпретація, або 

індивідуальна. Ці два смислових потоки нерозривно пов‘язані (рис. 4.5.1,  

графічно відображено напрям руху), оскільки інформація взаємокорелюється: не 

знайшовши даних у якості наративу, свідомість починає звертатись до самої 
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структури живописного об‘єкта. А. Моль описав виклики мистецтва як 

необхідність розвинути належні навички, щоб сприйняти художній твір 

семантично та естетично [115]. Перше стосується змісту, друге вимагає 

опрацювання стилю/напряму та спеціальної мистецької компетенції. 

Залежність сприйняття від особистості реципієнта проявлена аперцепцією. 

Це — уважне, зосереджене сприймання зовнішнього світу на основі минулого 

досвіду, загального змісту психічної діяльності та її індивідуальних особливостей. 

Життєвий досвід забезпечує висування гіпотез щодо специфіки сприйманого 

об‘єкта, його осмислене сприйняття. Розрізняють стійку аперцепцію — 

залежність сприйняття від усталених якостей особистості (світогляду, переконань, 

освіти і т.п.) й тимчасову аперцепцію, у якій позначаються ситуативні психічні 

стани (емоції, установки, очікування, вимоги щодо норм виконання індивідом 

соціальних ролей і т.п.) 

Процеси експліцитного когнітивного освоєння та результат оцінювання 

тісно пов‘язані, оскільки складають цикл зворотного зв‘язку. Результат стадії 

аперцепції постійно оцінюється залежно від успішності освоєння живопису як 

структури-об‘єкта або прочитання знакової, символічної мови наративу, від факту 

виявлення та розуміння метафор, цитат — і, як результату, можливості здійснити 

мистецтвознавчу або індивідуальну інтерпретацію. Так, етап оцінювання дає 

змогу керувати процесом візуальності, визначаючи її успішність. Крім того, через 

зворотний цикл цей етап також ініціює обробку художньої інформації. Коли 

сприйняття суб‘єктивно не відчувається як успішне, опрацювання даних може 

перескеровуватись на попередні етапи. Необхідно зазначити, що спецкомпетенція 

також відображається на якості цього циклу зворотного зв‘язку. Арт-експерти 

сприймають живописні твори, усвідомлюючи культурну ситуацію, час і місце 

створення, а також візуальні особливості твору; а глядачі частіше говорять про 

зображуване або зовнішні референти. 

Можна візуалізувати результат сприйняття живопису у формі умовної 

призми з 4-ма вершинами — значенням (міметичне освоєння), чуттєвим 

матеріалом (афективний стан чуттєвого сприйняття), особовим сенсом 
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(когнітивний стан освоєння) і смислом (досвід інтроспекції) [176, с. 27]. 

Співвідношення та роль кожної складової цієї призми не однакова у всіх 

реципієнтів. У побудові та когнітивно-смисловій переробці образу беруть участь 

компоненти свідомості, які виявляють:  

 «феноменологічну редукцію» — зміщує фокус уваги реципієнта всередину 

себе як у єдину дійсну реальність, редукуючи компоненти досвідної свідомості 

та її психічні феномени. Відбувається процес сублімації евристичного 

потенціалу й активація внутрішніх ресурсів, результатом чого може стати 

зміна модусу сприйняття і трансформація свідомості — звільнення від 

ментальних стереотипів і автоматизмів. 

 «значення» — пізнає, категоризує візуальну інформацію на основі наявних 

знакових конструктів у формі означування (категоріальний образ). Це 

найперший рівень змісту, де основну роль відіграють міметичні засоби, які 

відповідають за ступінь подібності зображення зі своїм реальним прообразом. 

 «чуттєвий матеріал» — надає реципієнту перцептивну інформацію у формі 

певних характеристик живопису (перцептивний образ). Це формальні 

компоненти твору (структура), які представляють реально відсутні в них якості 

(ритм, колорит, експресію, порядок / хаос,статику / динаміку і т. д.). 

 «особистісний сенс» — формує ставлення реципієнта до живопису у формі 

оцінки певного семантичного образу. Тут важлива метафоричність і 

символічна відкритість зображуваного. Реципієнт виокремлює або вкладає 

власний символічний зміст. 

 

      ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА РЕДУКЦІЯ                            СМИСЛ 

                                               ЗНАЧЕННЯ                             ЗМІСТ 

                        ЧУТТЄВИЙ МАТЕРІАЛ                             ФОРМА 

                        ОСОБИСТІСНИЙ СЕНС                             СИМВОЛ 

 

Якщо дотримуватися метафори свідомості як складноорганізованого тексту, 

то «чуттєвий матеріал», «значення», «особистісний сенс» і «феноменологічна 
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редукція» — 4 інформаційні канали, які репрезентують реальність у відповідному 

кожному каналу текстовому форматі.  

Реципієнт повинен набути власний досвід в акті абстрагування — 

екстракцією того, що є істотним для нього та відсіюванням несуттєвого (+ і — на 

виході з кожного етапу). Сучасне мистецтво часто забезпечує потребу в 

інтерпретації живопису або проживанні індивідуального художнього досвіду, і, 

якщо це успішно, то подія сприймається психологічно як емоційно позитивна 

практика. Твір дає змогу створювати петлі обробки, у яких гіпотези, що 

стосуються смислового наповнення живопису, постійно змінюються та 

тестуються до досягнення задовільного результату. А це призводить до активації 

центрів задоволення в мозку [277]. У зв‘язку з цим висловлюється припущення, 

що живописний твір надає число рішень проблеми передачі смислу. Внутрішні 

параметри живопису, що обробляються на різних рівнях сприйняття, формують 

специфічний художній досвід. Це важливий фактор у визначенні статусу 

мистецького твору, а також стосується культурного контексту, який надає нового 

смислу живопису за постійної зміни смаків та підходів. 

Емоційно-афективний стан упродовж усього процесу сприйняття впливає на 

пізнавальну діяльність. Афективний — такий психічний стан, що 

характеризується помітною емоційною забарвленістю. Під афектом у загальній 

психології розуміють емоційно-чуттєву сферу людини в цілому. Окрім етапів 

когнітивної обробки, художній досвід невіддільний від емоційно-афективного 

стану. На моделі графічно показано, що може відбуватись безперервний розвиток 

змін цього покажчика. Наприклад, типово змінюється емоційно-афективний стан 

при входженні в контекст виставки чи проекту. Результат кожного етапу обробки 

в інформаційній моделі може збільшити або зменшити емоційний рівень. Успіх у 

когнітивному освоєнні призводить до позитивних змін емоційно-афективного 

стану, що зумовлює сатисфакцію. У певних випадках, супроводжуючи художні 

переживання, може навіть досягти рівня, що його американський психолог Михай 

Чиксентмихаї [217] назвав досвідом «потоку» — сильний, позитивний емоційний 

стан, що несе потужний внутрішній мотиваційний потенціал.  
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Із «моделі афективного впливу» соціального психолога, австралійця 

Дж. Форгаса випливає, що процес сприйняття від початку отримання естетичного 

досвіду залежний від настрою [235]. Відповідно до цієї теорії, позитивний вплив 

сприяє холістичному (цілісному) сприйняттю живопису, який формується в 

пам‘яті за активації широких семантичних полів — на відміну від негативного 

впливу, який призводить до обробки візуальних даних із характерним 

обмеженням активації — із блокуванням асоціацій, зате більш аналітично. 

 

Задля перевірки гіпотези, відтворення розробленої автором інформаційної 

системи сприйняття в реальних умовах було проведене емпіричне дослідження. В 

основі експерименту лежала гіпотеза щодо методики діагностування конкретної 

моделі взаємодії в системі «митець — живопис — реципієнт» із заздалегідь 

неочевидним, а тільки передбачуваним результатом. Проведене опитування дає 

змогу на практиці засвідчити достовірність гіпотези щодо зміни моделі 

сприйняття реципієнта залежно від особливостей живопису, а також представити 

результати у вигляді Матриць сприйняття творів живопису (рис. 4.5.2, 4.5.3) 

згаданих угруповань та їхньому зведеному порівняльному графіку (рис. 4.5.4). 

Матеріалом для проведення практичного дослідження слугували живописні 

твори угруповань «Паризька комуна» й «Живописний заповідник», чия творчість, 

як горизонталь і вертикаль, утворила певну матрицю української візуальності 

[135]. Діапазон живописної форми у всіх її видах дає змогу розглянути і 

проаналізувати різницю її видових особливостей і, відповідно, різні моделі 

сприйняття реципієнтами. 

Під час експерименту опитуваним зі складу науково-педагогічних 

працівників та аспірантів ЛНАМ було представлено по 6 творів  живопису митців 

«Живописного заповідника» й «Паризької комуни» (рис. 4.5.5). Відповідаючи 

ствердженням або запереченням на кожне із 11-ти (рис. 4.5.6) питань, реципієнти 

виявляли свою реакцію на певний твір за конкретними показниками, які 

стосуються: 
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 рефлексивного рівня сприйняття, за який відповідає рецепція (рис. 4.5.1, 

стовпчик 1)  

 несвідомого й чуттєвого рівнів, коли активується перцепція (рис. 4.5.1, 

стовпчики 2—4)  

 усвідомленого рівня (рис. стовпчики 4—5). Залежність сприйняття від 

особистості реципієнта проявлена аперцепцією.  

За період узаємодії з певним твором у реципієнтів активовувались різні 

специфічні процеси: як латентні, так і явні, котрі охоплюють реакцію на 

подразник, чуттєвість, емоційність, інтроспекцію та інтелектуальну діяльність. 

Питання були сформовані так, щоб уклався специфічний індивідуальний набір 

вищевказаних параметрів унаслідок їхнього проходження або блокування 

інформаційним каналом. Кожен такий набір і дав змогу ідентифікувати конкретну 

модель взаємодії з живописом (рис. 4.5.1, стовпчик 7). 

Створення порівняльного графіка (рис. 4.5.4) сприйняття творів живопису 

угруповань «Живописний заповідник» та «Паризька комуна» на базі підсумкових 

результатів усіх опитуваних по кожному із творів виявило збіг високих 

показників як обізнаності в належності об‘єктів до певного мистецького напряму / 

стилю, так і вміння вбачати у формальних елементах композицій реально відсутні 

в них якості (ритм, колорит, експресію, порядок / хаос, статику / динаміку і т. д.). 

Такий результат можна пояснити тим, що його учасники мають мистецьку освіту. 

Однак, коли мова йшла про можливість відчитання наративної складової 

(подібність із прототипним об‘єктом, наявність оповіді, цитат, метафор), вектори 

набувають діаметрально протилежних напрямків: графік показників «Паризької 

комуни» щодо позитивних відповідей стрімко прямує вгору, а «Живописного 

заповідника» — донизу.  

Інтерпретація реципієнта та автора не може претендувати на остаточне й 

вичерпне значення художнього твору, тому що смисл у цьому разі завжди 

перебуває всередині самого суб‘єкта сприйняття живопису. Це саме й виявляє 

найхарактерніші ознаки постнекласичної моделі сприйняття: «особистісний сенс» 

опитуваних стає визначальним. Тут важливою є метафоричність і символічна 
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відкритість зображуваного образу. Реципієнт виокремлює або вкладає той 

символічний зміст, який актуальний для нього в конкретний момент сприйняття. 

Постмодерністська парадигма пропонує вважати художнім об‘єктом пропоновану 

реципієнтом інтерпретацію сприйманого. Отже, постнекласична модель 

реалізується в системі «від реципієнта до твору». 

Проблема «художнього» переноситься зі сфери творчості та самого 

живопису як естетичного об‘єкта в площину його сприйняття. Саме реципієнт 

стає причиною «наділення» об‘єкта статусом художнього [56]. Тільки реципієнт 

може «прочитати» й «пережити» певне повідомлення як «художнє». Живопис 

«починає своє існування» не з моменту створення, а тільки з моменту його 

сприйняття іншою свідомістю.  

Специфіка інтерпретації як методу полягає в тому, що не кожен 

інтерпретатор може абстрагуватись у своїй здатності розуміння й пояснення від 

особистого досвіду. Інтерпретатор неспроможний зрозуміти Іншого через те, що 

бачить у ньому не його своєрідність, а власні риси або бажання, але у відчуженій 

від себе формі. Окремий випадок помилкової інтерпретації — це «що хотів 

сказати автор». Живопис зазвичай розглядається як висловлювання, опис ідей 

художника, його ідеологічних позицій або емоцій. Щось на кшталт «потаємного 

доступу у світ чужої свідомості». Часто таке «вчування» обертається лише 

операцією приписування власних думок і досвіду іншій людині. Щоденники, 

спогади можуть пролити світло на наміри художника. Однак живопис не 

зводиться лише до внутрішніх переживань автора. Послідовники Фройда 

виводили витоки будь-якого твору на основі психоаналізу, проте вони є 

прикладом так званої «генетичної помилки»: сутність явища (що це таке?) 

підмінюється його походженням або телеологією (як воно виникло? яку мету 

переслідував автор?) 

Інші специфічні результати отримуємо при сприйнятті абстрактного 

живопису «Живописного заповідника»: не містячи міметичних компонентів, твір 

провокує реципієнта до реагування на його структуру, матеріал, художню мову, 

до інтроспекції, викликає переживання, не пов‘язані безпосередньо із 
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зображенням, а також, порівняно з живописом «Паризької комуни», 

спричиняється до інших змін в емоційному стані. Такими є прикметні риси саме 

некласичної моделі, яка реалізується в системі «від твору до реципієнта», 

досліджуючи цілеспрямований вплив структурних особливостей живопису на 

психіку суб‘єкта. Основна увага приділяється структурі твору, характеру її впливу 

на сприймача, який в окремих випадках переростає в катарсичний ефект чи інший 

психофізичний стан реципієнта. Смисл задається не автором і не реципієнтом, а 

винятково структурою самого художнього повідомлення. Центральним є 

живопис: його структура (форма, мова), яка й визначає основні модуси реакції 

реципієнта — як раціональної, так і емоційної. «Чуттєвий матеріал» надає 

суб‘єкту перцептивну інформацію у формі певних характеристик сприйманого 

об‘єкта (перцептивний образ); це формальні компоненти твору (структура): лінії, 

кольорові плями, пропорції і т. д. Актуалізується експресивність подачі, колорит, 

характер ліній.  

У випадку, якщо живопис є «записом» мінливого процесу у свідомості автора 

за час його творення — він утримує увагу і справляє сильне враження. 

Символічна мова кольорів, якою оперують митці «Живописного заповідника», 

перейшла у спадок від потужної християнської колористики, зазначає український 

мистецтвознавець О. Петрова [129, c. 522]. Колір втілює інформативну енергію в 

нефігуративі «Живописного заповідника». Вона сприймається «внутрішнім 

баченням», а це потребує певних духовних зусиль від реципієнта в момент 

зустрічі його свідомості з інформативним наповненням полотна. 

Традиційний виставковий формат зі стабільною та дискретною структурою, 

де панує єдність часу, місця й дії сприйняття, у цьому разі ставиться під сумнів. 

Живопис, який формує певне висловлювання, необхідне для зчитання 

реципієнтом, на тому вичерпуючи його участь, є носієм «закритої форми». 

Прикладом є так звані «інтелектуальні вправи», коли глядач приходить, 

ознайомлюється з живописом, програмним текстом, робить висновки — і на 

цьому його місія вважається виконаною. Якщо «закрита» форма орієнтована 

тільки на себе й той смисл, який уміщує, то «відкрита» форма відсилає за свої 
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межі, створюючи відчуття численних смислів. Звертаючись до поняття «відкритої 

форми», яке ввів польський урбаніст Оскар Хансен, виявляємо властиві їй 

ключові аспекти: комунікації, «гнучкість» і активна участь людини [246].  

За результатами опитування виявлено також примордіальну та класичну 

моделі взаємодії з живописом. Перша передбачає екзистенціальний вихід за межі 

(трансгресію) досвідного знання через максимальну інтенсифікацію мислення та 

уяви з вилученням смислу / інформації. Реципієнт занурюється у власне «я» як 

єдину справжню реальність. Смисл може з‘явитися тільки в процесі відповідної 

перцепції живопису. Це означає, що під час інтенсивного сприйняття 

вичерпуються всі можливі значення, які, з точки зору реципієнта, вкладені 

автором у живопис, і ті, що він сам спроектував на нього, «до-мисливши», «до-

уявивши» за автора. Коли вся ця сума значень (але не смислів) буде стерта, а це 

рівнозначно феноменологічній редукції — усередині утвориться пустота, у якій і 

може виникнути смисл, проникнувши з «нічого» [179]. 

Твір живопису починає цікавити лише як чистий, позбавлений просторової 

та історичної прив‘язки феномен. Примордіальна модель реалізується в системі 

«від реципієнта до митця». Живопис уособлює втілення феноменологічної 

редукції: зображення постає очищеним від зайвих шумів візуальним 

концентратом, який відкриває чисту свідомість — компоненти досвідної 

свідомості та феномени її психічного життя перестають бути предметом уваги. 

Про це свідчить відсутність обізнаності як у стилі / напрямі, так і контексті 

створення роботи, зате виразними стають параметри інтроспекції та факти 

переживання індивідуального досвіду, не пов‘язаного безпосередньо із 

зображенням. Примордіальна модель також властива дитячому сприйняттю, не 

обтяженому культурним досвідом та спеціальним мистецьким знанням. 

Тактику такого сприйняття намагався розтлумачити М. Гайдеґґер на лекції 

«Ідея філософії та проблема світогляду» 1919 р., де проводив унікальний аналіз 

власного переживання простої дерев‘яної кафедри в університетській аудиторії 

(як коричневих поверхонь, ящика, пюпітра і, врешті, як академічної трибуни) 

[146, c. 140—141]. Гайдеґґер поставив за мету зрозуміти, що є «первинною 
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установкою» сприйняття навколишнього світу, не зіпсованою «теоретичною 

установкою» (яка вже давно ввійшла в матрицю нашої свідомості та заважає 

бачити світ, визначаючи його образ в нашій уяві). У цьому разі філософ повівся 

аналогічно художнику, який спонукає публіку за допомогою деструкції 

семантичного поля (мови) поринути в саму суть того, що реально відбувається й 

парадоксально перебуває за «фасадом» очевидного. 

Схожим є досвід сприйняття інсталяції Дж. Кошута «Один і три стільці» 

(1965), коли ситуація стає винятково тавтологічною (чому присвоїти 

онтологічний статус: реальному стільцю, його фотографії, чи опису з 

енциклопедії). Немає жодних формальних зачіпок, здатних потішити око. 

Навпаки — реципієнт швидше зазнає перцептивного дискомфорту: зір не 

стикається з візуальним образом, який міг би спровокувати перехід в уяву, 

викликати асоціації. Аналогічну ситуацію можна відстежити й у стосунку до 

монохромного живопису, що спонукає до концентрації уваги на самодостатності 

цього моменту сприйняття, поза відсиланнями до образу, що може бути 

ідентифікований та який швидко призводить до своєрідної депривації зорового 

органу. Останній — від нестачі візуальної інформації деконцентрується стосовно 

видимих предметів, що стає причиною активізації «внутрішнього» сприйняття. 

Цей процес можна порівняти з тим, коли реципієнт опиняється перед білою 

стіною, та його увазі не залишається нічого, окрім як сфокусуватися на самій собі: 

увага спрямовується на увагу, перцептивне коло замикається, і, при належному 

ступені концентрації реципієнт переживає стан своєрідного «інформаційного 

колапсу». 

Для класичної ж моделі сприйняття характерною є ідея мистецької трансляції 

авторського задуму адресату-реципієнту. Ключова роль належить автору. Тому 

методи взаємодії спрямовані на декодування й адекватність прочитання 

реципієнтом початкового авторського задуму. Процес сприйняття відбувається в 

системі «від митця до реципієнта». У проведеному опитуванні така модель 

проявила себе через ідентифікацію глядачами зображення як реально дійсного 

об‘єкта, констатацію певної авторської оповіді, відсутність проекції формальних 
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компонентів живопису (плям, ліній, кольору і т. д.) на опосередковані якості 

(ритм, колорит, експресію, порядок / хаос, статику / динаміку і т. д.) та 

неможливість здійснити власну інтерпретацію. Це стосується як абстракції 

«Живописного заповідника», так і наративного живопису «Паризької комуни». 

Про два типи живописців говорив ще К. Малевич: одні були 

«предметниками» й зображували побут, інші — «безпредметниками» або 

абстракціоністами, акцентуючи на різниці між мистецтвом творення та 

мистецтвом повтору. Безпредметність, зведена у філософський концепт, 

визначається як діонісійська — у той час як Аполлонічне начало є принципом, 

який породжує образи [122]. Напружений перетин їхніх начал проходить 

наскрізною лінією всієї світової історії, а в Україні кінця 1980-х — середини 1990-

х його уособленням стають саме практики «Живописного заповідника» й 

«Паризької комуни». У цей час відбулась легалізація різновекторних пластів 

культури, що ввібрали як вітчизняний, так і зарубіжний естетичний досвід. 

Паралельно існували класичні стилі та сучасні художні напрями, створюючи 

ситуацію багатошарового постмодерністського «псевдо-палімпсесту» [110, с. 

295]. Гіперцитування і множення смислів нерозривно співіснують із поверненням 

до естетики старих майстрів, видаючи в такому жесті елемент гри. У світлі 

протистояння модернізму та постмодернізму — поєднання старої форми й нового 

смислу вводить художника в суперечку та зобов‘язує обрати власну позицію. 

Невпинні зміни відбуваються в естетиці візуальності, яка відкидає концепцію 

художнього часопростору як дублювання життя, натомість моделює 

гіперреальність — нескінченну множину віртуальних симулякрів, відкритих 

конструкцій, хаотична неоднозначність яких утворює ефект «мерехтіння 

смислів», розмивання кордонів між реальним та уявним.  

З огляду на те, що згадані моделі взаємодії формують загальний культурний 

інтерактивний дискурс, необхідно зазначити, що кожна ланка цього ланцюга 

постає відправною точкою культурної системи координат. Відбувається 

взаємопроникність у формі взаємодії як зі світом мистецтва, так і з іншими 

ланками, а необхідною умовою самоорганізації, самоуправління в межах системи 
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та накопичення нею інформації є наявність каналу зворотного зв‘язку [177]. 

Функціонування залежить від того, як система зреагувала: як митець зумів 

сприйняти скеровану йому інформацію, відгукнутись на неї, утіливши в живопис, 

якою була інтенсивність і масштабність реагування реципієнтів. Кількість 

інформації, надбана живописцем унаслідок взаємодії з іншими індивідами та 

системою культурного середовища, зі свого боку зумовлює відповідний рівень 

його організації. У той час акт спостереження, по суті, теж стає актом творення. 

Глядач, відповідно, уже не може розглядатися як пасивний суб‘єкт, який не 

впливає на об‘єкти власного спостереження.  

Висновки до розділу 4  

З огляду на запропоновану гіпотезу щодо сприйняття живопису 

реципієнтами, розроблено ряд варіантів взаємодії в системі «митець – живопис – 

реципієнт», які представлені чотирма комунікативними моделями між суб‘єктом і 

об‘єктом сприйняття: примордіальною, класичною, некласичною та 

постнекласичною. Кожна модель опирається на домінантні, на певних історичних 

етапах культурно зумовлені конвенції щодо сутності мистецтва та механізмів 

його сприйняття реципієнтом, оскільки зміни в живописі взаємопов‘язані зі 

змінами в науці та сфері культури. Засвідчено, що кожна наукова парадигма 

зумовлювала особливий світогляд і, відповідно, сприйняття живопису.  

Аналіз вищезгаданих варіантів взаємодії складових дав змогу виявити 

функційне призначення живопису — бути, згадуючи основні визначення 

мистецтва: не «образним осмисленням дійсності», «видом культурної діяльності, 

що задовольняє любов людини до прекрасного»,  «способом самовираження 

художника» і т. д., а інструментом трансгресії як передумови конституювання 

смислу, ментального феномена. Живопис у самій першооснові може виконувати 

особливу функцію, орієнтовану на дієво-трансформативну роботу зі смислово-

інтелектуальною стороною людини — з її мисленням, свідомістю та несвідомим. 

Опора на основних наукових результатах суміжних дисциплін 

мистецтвознавства, культурології, нейроестетики; філософії, історії та психології 

мистецтва дала можливість вивчити та проаналізувати феномен сприйняття 
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живопису з позиції різновекторних підходів, у контексті різних парадигм і 

комунікативних систем. Подальша систематизація та синтез отриманих 

результатів уможливили укладення інформаційної системи сприйняття живопису, 

де твір постає свідченням світоглядних змін у суспільстві та інструментом у 

культурних процесах. Так унаочнюється процес функціонування за принципом 

зворотного зв‘язку динамічної системи «митець – живопис – реципієнт», котра 

може розвиватися в одній із чотирьох моделей взаємодії. Тут кожна ланка зокрема 

становить власне систему, котра розгортається структурою елементів, а з іншого 

боку – сама вона як динамічне утворення є включеною на рівні з іншими 

відповідного рівня ланками в систему культурного інтерактивного дискурсу, який 

вони в комплексі й формують. 

Дослід з опитуванням реципієнтів мав на меті вивчення причиново-

наслідкових зв‘язків у процесі сприйняття живопису, що уможливило практичне 

моделювання феномена й умов його перебігу. Проведене опитування дало змогу 

апробувати достовірність гіпотези щодо зміни моделі сприйняття реципієнта 

залежно від особливостей живопису та представити результати у вигляді матриць 

сприйняття творів живопису угруповань «Живописний заповідник» і «Паризька 

комуна» та їхнього зведеного порівняльного графіка. Аналіз результатів 

засвідчив, що в реципієнтів виразно проявляється зміна моделі сприйняття — від 

некласичної до постнекласичної — залежно від презентованого живописного 

твору–наративу чи живопису-відкритої структури-об‘єкта. Перший 

представляють твори художників  «Паризької комуни», а другий — живописна 

практика митців «Живописного заповідника». Також зафіксовані й індивідуальні 

прояви примордіальної і класичної моделей сприйняття живопису з комплексами 

притаманних їм специфічних ознак. 
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ВИСНОВКИ 

1. Проаналізована джерельна база та стан наукової розробки теми засвідчили, 

що в українському мистецтвознавстві проблема сприйняття живопису досі не 

була предметом спеціального комплексного дослідження. Серед наукових праць 

із зазначеного питання виявлено лише такі, що стосуються вузької специфіки 

конкретних дисциплін у вивченні сприйняття живопису, тому не дають 

комплексної інформації про цей феномен. Теоретичне осмислення та 

узагальнення наукових розробок дало підстави стверджувати, що дослідники 

розподіляють естетичний досвід на емоційний та когнітивний або беруть до уваги 

лише наративну складову з композиційними закономірностями живопису. 

Спеціальні комп‘ютерні програми аналізують і враховують суто формальні 

характеристики або рейтингові параметри живопису. Відповідно, наявні відомі 

алгоритми чи моделі сприйняття системно не враховують увесь комплекс 

складових живопису, параметрів і контексту взаємодії з твором. 

2. Відзначено, що сферою поєднання мистецтвознавства, психології та 

філософії мистецтва є теоретичне поле естетичної реакції глядача, включене в 

систему «митець – живопис – реципієнт». Естетичний досвід слід розуміти як 

багатокомпонентну психофізіологічну, поведінкову особистісну реакцію людини 

на візуальні стимули живопису, який володіє специфічними естетичними 

властивостями. 

Висвітлено типологію естетичних реакцій реципієнта на візуальні стимули 

живопису. Це перцептивна, когнітивна та інформаційна теоретичні моделі. 

Естетична реакція, згідно з перцептивними теоріями, не є індивідуальною, а 

зумовлена властивостями стимулів живопису. Увага зосереджується на способах 

свідомості інтерпретувати стимули від певних параметрів твору та впливі цих 

інтерпретацій на поведінку людини. Найсуттєвішим у живописі призначається 

здатність евокації естетичного досвіду. Це визнається критерієм та мірою цінності 

твору. 

Згідно з когнітивними теоріями, естетичний стимул викликає емоційні та 

афективні реакції порівняння з теоретичними знаннями, здійснює пошук 
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відповідників, висуває гіпотези, концепції та категорії, оцінює живопис через 

відповідність припущенням та знанням. При сприйнятті реципієнт не тільки 

репродукує отримані образи, а й активно вносить нові суб‘єктивні значення і 

створює візуальні моделі, що представляють комплекс реконструкції первинно 

сприйнятого об‘єкта та його суб‘єктивного емоційно-смислового забарвлення й 

оцінки на основі індивідуального досвіду та знань.  

В інформаційних моделях естетичний досвід розглядається як сукупність 

потоків художньої інформації, що обробляється. Її сприйняття нероздільне з 

індивідуальною пам‘яттю, досвідом і знанням. Методи теорії інформації 

визначають художнє «повідомлення» як «упорядковану множину елементів 

сприйняття», об‘єднаних у певну структуру.  

3. Встановлено затребуваність у дослідженні саме міждисциплінарного 

наукового підходу — у зв‘язку із багатокомпонентністю факторів, задіяних у 

феномені сприйняття живопису. Комплексно проаналізовано та узагальнено 

результати розробок з позицій мистецтвознавства, культурології, нейроестетики, 

філософії, історії та психології мистецтва. 

Сприйняття живопису в когнітивній психології розглядається як складний 

психічний процес, що призводить до виникнення чуттєвого образу. Його суть 

полягає в такій обробці інформації, в результаті якої відбувається психічне 

конструювання об‘єкта із сенсорних і когнітивних елементів. Концептуальне 

кодування у процесі смислотворення є результатом інтеграції та перекодування 

перцептивної інформації, одержуваної під час сприйняття живопису. Реципієнт 

творчо конструює через уяву власні відповідні образи, які можуть і не збігатися з 

баченням автора. 

Серед блоків концепцій сприйняття визначено декілька основних теорій. 

Згідно з теоріями звіряння за еталоном і впізнавання за прототипом, сприйняття 

живопису відбувається в процесі зіставлення перцептивної інформації, що 

зберігається в короткочасній пам‘яті з наявними в довготривалій пам‘яті 

когнітивними еталонами. Відповідно до гештальт-теорії, у процесі сприйняття 

структура відомостей про живопис постає у вигляді структури цілого —  
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гештальта. У контексті розвитку когнітивної психології відбулось об‘єднання 

блоків теорій і зроблено висновки щодо багаторівневості сприйняття живопису. 

Проблема структури та функціонування самої практики живопису перебуває 

в центрі уваги філософії мистецтва. Як артефакт, живопис може бути осягнутий 

тільки в процесі «художньої ідентифікації», яка залежить від усієї історії 

художнього розвитку, від конкретно-історичного місця твору в системі художньої 

культури та від мистецької інформованості того, хто здійснює ідентифікацію. 

Межі осмислення живопису формуються усією сукупністю теорій мистецтва, і це 

створює умови для більш об‘єктивної оцінки живопису. Саме можливість 

відчитати, вилучити або створити власний смисл надають статус «твору» 

живопису, властивості якого перебувають не в зовнішніх ознаках, а в зоні 

взаємовідносин між реципієнтом і живописом. 

Наукові підходи нейроестетики є важливим інструментом при формуванні 

загальної «карти сприйняття» живопису. Вони стосуються нейронних механізмів 

емоцій і фізіологічних основ естетичного досвіду, проте фіксують переважно ту 

чуттєву складову, що приносить насолоду споглядання, хоч не меншим 

естетичним впливом володіють і твори протилежного емоційного забарвлення. 

Дані експериментів зі стимуляції мозку засвідчили активізацію різних його 

ділянок при сприйнятті фігуративного живопису та абстрактного. Отож, їхній 

вплив на свідомість здійснюється на різних фізіологічних рівнях і має цілком 

відмінні механізми перебігу. 

4. З‘ясовано, що в кінці 1980-х — середині 1990-х років в Україні склалась 

унікальна ситуація, коли серед способів презентації реальності через живопис 

окреслились дві стратегії. Для стратегії «висловлювання» важливе сформульоване 

послання, яке реципієнт зчитає та інтерпретує. Це сфера наративного живопису, і 

медіум тут відіграє другорядну роль. Цю нішу зайняло саме київське угруповання 

«Паризька комуна», а домінантними ознаками творчості  визначено 

фігуративність, активне послуговування цитатами зі світового мистецтва,  

експресивність, метафоричність, дитячий дискурс, апелювання до низової 
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культури, «кінематографічність», де текст виступає важливою складовою 

образотворчості. 

Другу стратегію — «досвіду», представляє київське мистецьке угруповання 

«Живописний заповідник». У цьому разі живопис є інструментом трансформації 

чуттєвого сприйняття. Його цінність визначається досвідом реципієнта, ситуацію 

для якого створює живопис. Матеріальність візуального образу та речевість 

самого живопису в абстракції «Живописного заповідника» тотожні. Важливим 

залишається лише те, що формує об‘єкт: відбувається точний збіг між 

зображенням і зображеним — між знаком і денотатом. 

Учасники угруповання з‘ясовують питання, що стосуються онтологічної 

проблематики живопису. Предметом живопису «Живописного заповідника» є сам 

живопис, а також процес його творення та досвід сприйняття реципієнтом. Увага 

фокусувалась на кольорі, структурі та площині. При нанесенні фарби 

виконувалась певна ритуальна дія, при якій простір і час зливалися в екзистенції 

митця. Угруповання передусім працювало з витоками, базовими основами 

живопису, а не культурними смислами або соціальними умовами.  

Визначено, що саме наратив «Паризької комуни» та абстракція 

«Живописного заповідника» київської «Нової хвилі» виразно представили кожну 

стратегію та утворили дві парадигмальні лінії, котрі досі формують українську 

візуальність.  Їхні твори становлять оптимальну базу для моніторингу змін у 

сприйнятті живопису, а такий діапазон живописної форми уможливив 

відстеження різних моделей сприйняття реципієнтами. 

5. Розроблено такі інтегративні моделі сприйняття живопису: примордіальну, 

класичну, некласичну та постнекласичну. Принцип закладений відповідно до 

загальної періодизації наукового знання: із урахуванням для кожного історичного 

періоду унікальної парадигми світосприйняття та науково-технічного апарату. 

Зафіксовано поперемінне фокусування уваги на таких складових у системі 

«митець – живопис – реципієнт»: авторському висловлюванні, самому живописі 

та сприйнятті реципієнта. Вступаючи у взаємодію, вони формують «цілісні 

утворення» — унікальні моделі сприйняття із власними принципами розвитку, 
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формами зв‘язку, інформаційною наповненістю, де функціонують уже як частини 

системного цілого. 

У контексті примордіальної моделі взаємодії живописні твори як маркери 

творчості та сама творчість у цілому формують певний ментальний механізм, при 

якому увага реципієнта спрямовується всередину себе, редукуючи компоненти 

досвідної свідомості. Живопис постає об‘єктом інтроспекції. Відбувається 

активація внутрішніх ресурсів, результатом чого може стати зміна модусу 

сприйняття реципієнта й факт переживання індивідуального досвіду, не 

пов‘язаного безпосередньо зі зображенням. 

Витоки класичної моделі взаємодії походять з ідеї трансляції авторського 

задуму у формі художнього послання сприймачу твору живописними засобами. 

Реципієнт виступає в якості адресата, орієнтованого на отримання певного 

повідомлення та встановлення вихідної інтенції автора. Єдність у думках митця та 

його реципієнта становить критерій судження стосовно живопису. Сприйняття 

тут потрібно розцінювати як активну реконструкцію твору. 

Некласична система взаємодії передбачає суб‘єкта сприйняття з культурою 

художнього бачення, яка дозволяє осягнути формальні структурні особливості 

твору, проаналізувати їх відносно цілого та відрефлексувати власну позицію. При 

оцінюванні живопису суттєвим є лише те, що доступне безпосередньому 

сприйняттю: субстрат художнього твору і процес створення.  Смисл може бути 

розкритий настільки, наскільки реципієнт володіє відповідною технікою аналізу 

живопису та його структури, особливістю її впливу на емоційно-афективний стан. 

Постнекласична парадигма переносить увагу із самого живопису та втіленої 

в ньому творчості у площину реципієнта. З позиції такого підходу живопис стає 

«мистецьким твором» не з моменту його створення, а лише з моменту сприйняття 

іншою свідомістю, яка виступає одночасно у двох ролях: реципієнта й 

повноправного співавтора. Здійснювана інтерпретація стає художнім об‘єктом, а 

деконструкція твору — домінантним прийомом художньої комунікації. Смисл 

може бути «вкладений» у живопис реципієнтом.  
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Проблематику різних типів взаємодії в межах системи «митець – живопис – 

реципієнт» важливо трактувати як різну міру прояву інтегративних моделей у 

різних ситуаціях сприйняття і взаємодії особи з художньою інформацією. 

Сприйняття в цьому контексті може організовуватись згідно з будь-якою 

стратегією взаємодії з живописом — навіть незалежно від візуальних 

особливостей. Реципієнт здійснює організацію майбутньої системи, ініціюючи ту 

чи ту модель сприйняття. Такі моделі варто розуміти як окремі способи пізнання 

та отримання художньої інформації. 

6. Застосування методів теорії інформації при формуванні інформаційної 

системи сприйняття живопису зумовлене тим, що передача художніх повідомлень 

здійснюється засобом різних систем знаків і мов. Знак постає носієм художньої 

інформації, а мова — її кодом. Художня інформація виникає в процесі взаємодії 

та становить певну міру відповідності результатів сприйняття до поставленого 

запиту митцем-передавачем коду та особливостей самого живопису. 

Живопис надає число рішень проблеми передачі смислу. Параметри твору, 

що обробляються на різних рівнях сприйняття, формують специфічний художній 

досвід. Розроблена інформаційна система сприйняття живопису — спроба 

врахувати весь комплекс складових, параметрів і контексту взаємодії з твором. 

Відповідно, зазначена система репрезентує активацію різних специфічних 

процесів у реципієнта — і латентних, і усвідомлених. Вони охоплюють реакцію 

на візуальний подразник, чуттєвість, емоційність, інтроспекцію, інтелектуальну 

діяльність та інші. У результаті укладається індивідуальний набір вищевказаних 

параметрів унаслідок їхнього проходження або блокування інформаційними 

каналами системи сприйняття. Кожен такий набір дає змогу ідентифікувати 

конкретну інтегративну модель сприйняття живопису. Емпіричне дослідження 

засвідчило, що зміна моделі сприйняття реципієнта відбувається з урахуванням 

характерних особливостей живопису. 
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ДОДАТОК А 

Глосарій 

Специфіка дослідження творів живопису з подальшим формуванням 

відповідних інтегративних моделей сприйняття передбачає з‘ясування 

термінологічних аспектів, а також означення необхідного понятійно-

категоріального апарату. 

Абстракція. В українському мистецтвознавстві, як зауважує Ганна Рудик, 

прослідковується стала тенденція ототожнення дефініцій «абстракціонізм», 

«нефігуративність» та «ненаративність» [144, с. 43].  Однак існує різниця, яка 

вносить відмінності у смислове наповнення кожного терміна. «Абстракція» — від 

лат. abstractio — відсторонення, віддалення, виражене в прагненні відмовитися від 

близького до дійсності зображення форм і об‘єктів у живописі, які все ж у 

суб‘єктивній інтерпретації ще можуть існувати [73, с. 26]. Суть полягає в 

авторській стратегії чи особистій світоглядній системі художника. Цей термін 

також застосовується до мистецтва, яке використовує візуальну мову форми, 

кольору та лінії, які не мають жодного джерела в зовнішній видимій дійсності. 

Бачення. Форми бачення — це те, що розділяють усі як члени певної 

спільноти. Те, як ми бачимо і як потім переосмислюємо наш візуальний досвід, 

задається й формується не лише художньою традицією або рівнем освіти, але 

також політичними й соціальними відносинами, економічними умовами 

існування і місцем індивіда як представника певної статі, класу, нації в 

ієрархічному суспільстві [182]. 

Відкрита структура-об’єкт. Суттєвою зміною традиційного підходу до 

живопису «як картини» стають твори — «відкриті структури-об‘єкти», які 

взаємодіють із простором і є його невіддільною частиною, а для реципієнта 

набувають статусу об‘єктів споглядального процесу. Картина ж — це конструкція 

із власною пластичною структурою, яка обмежена рамою, що відгороджує 

зображення від навколишнього простору. Це так зване «вікно», через яке глядач 

дивиться на світ, показаний художником. Традиційно у свідомості поняття 

«живопис» є ідентичним поняттю «картина». А існування «картини» пов‘язане з 
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ходом історії та прогресу і значить — з лінійністю часу, з «текстом». Живопис 

довго слугував оболонкою «влади наративу», що триває й досі, хоча з істотною 

зміною функції картини. Картина, яка була головною формою репрезентативного 

мистецтва, стає частиною мовних практик у сучасному мистецтві. Залишилися 

основні елементи картини: підрамник, полотно, фарба, рама, які стали об‘єктами 

вивчення аналітичного живопису. Із ними, їхньою взаємодією із простором і 

працюють групи живописців у всьому світі. І це вже не картини, а «колірні 

об‘єкти». Вони — так звані «речі в собі». 

Візуальність. Те, як людина сприймає твір живопису, не є результатом лише 

природного фізіологічного процесу (зору), але конституюється й історично. Для 

опису цих процесів у мистецтвознавстві та культурології застосовується поняття 

«візуальність» — як технологічний або структурний процес бачення [78, с. 67]. 

Візуальність «критикує» як формалізм у мистецтві, так і загальнокультурну 

центральність зорового сприйняття. Незважаючи на те, що «бачення» (зір) 

трактує погляд як фізичну дію, а «візуальність» — як соціальне явище, ці поняття 

не протиставляються: бачення водночас є соціальним та історичним феноменом, а 

візуальність залежна від роботи тіла та психіки. Але при цьому не можна вважати 

їх ідентичними. Різниця в термінах свідчить про відмінності всередині 

візуального: між поглядом і його техніками, між баченням і його дискурсивними 

детермінантами. Існують відмінності між тим, як людина бачить, як володіє цією 

здатністю, як її змушують бачити, та як вона в цій ситуації сприймає побачене чи, 

навпаки — приховане від погляду. Термін «візуальність» — один із ключових у 

фундаментальній праці Гела Фостера «Повернення реального» (1994) [186]. 

Візуальна реальність із урахуванням повсякденних автоматизмів 

візуального сприйняття постала як культурний конструкт, який надається 

внаслідок цього прочитанню й інтерпретації так само, як і літературний текст. 

Завдяки цій стратегії візуальність перестала сприйматися як вторинний або 

підпорядкований вимір соціальних і культурних практик. Водночас уже 

загальновизнаною тезою є криза мистецтвознавства, яка полягає не лише в тому, 

що мистецтво активно розвивається та вимагає часто принципово нового 
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інструментарію для наукового аналізу, а й у тому, що відбувся так званий 

«візуальний поворот» у сучасній гуманітаристиці, котрий прийшов на зміну 

літературоцентричній парадигмі [182, с. 15]. Ці обставини формують нові 

виклики перед мистецтвознавством як наукою.  

Денотат. Ю. Лотман визначає денотат «позначуваним об‘єктом» [105]. Це 

об‘єкт думки, що відображає предмет дійсності і є позначуваний мовним виразом 

(ім'ям). Об‘єкт, замінником якого виступає знак, називається його денотатом, 

тобто знак є ім'ям цього об‘єкта. Інформація, яку повідомляє знак, є його 

значенням. Ч. Морріс формує знак у структуру з чотирьох складових: власне знак, 

його репрезентація, означуване (десигнат) та інтерпретанта (сенс). Десигнат, який 

реально існує, Морріс називає денотатом [118]. 

Евокація (лат. evocatio «викликання») — провокування естетичного 

переживання (досвіду), ключовий термін естетичного перцептуалізму [7, с.129]. 

Визначальними рисами мистецтва послідовники називають його властивості, 

котрі можна осягнути шляхом безпосереднього (специфічно естетичного) 

сприйняття. Основною мірою цінності та критерієм твору призначається його 

здатність провокування (евокації) естетичного переживання (досвіду). 

Емпатія (грец. співпереживання) — осягнення емоційного стану іншої 

людини співпереживанням. У феноменології Гуссерля емпатія — процес 

конституювання «іншого Я», вчування. Емпатія може бути емоційною, 

когнітивною та предикативною (передбачати переживання іншого). Феноменолог 

Г. Шпет розвинув оригінальну концепцію «герменевтичної» або «соціальної» 

інтуїції [193]. Як герменевтична, вона є осягненням смислу, а як соціальна — 

емпатією. Ця емпатія не просто співчуття чи емоційне співпереживання, а прямий 

досвід Іншого в його конкретному бутті. 

Ентропія — це міра невпорядкованості системи. Будь-яка система 

поступово переходить до свого найбільш вірогідного стану, й у процесі в ній 

наростає хаос, а значить — збільшується ентропія. Кінцева мета системи, — те, 

для чого вона запрограмована — в оптимізації глобальних відношень її «входів» і 

«виходів», тобто ефективності. Навіть коли порушується функціонування 
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системи, на думку Ліотара, мовиться лише про внутрішнє впорядкування, 

результатом якого є лише вдосконалення «життя» системи; єдиною 

альтернативою такому зростанню ефективності може стати ентропія, тобто 

занепад [264]. 

Інтенціональність (лат. intentio «намір», похідне дієслова intendere «бути 

скерованим на певну ціль») — одне із ключових понять феноменології, 

центральна властивість людської свідомості: бути спрямованою на об‘єкт. Сам 

термін, що сходить до середньовічної схоластики, було введено в науковий 

дискурс філософом Францем Брентано [29]. У феноменолога Жана-Люка Маріона 

йдеться про те, що спрямування на об‘єкти веде нас назад до нашої свідомості, 

оскільки «ніщо не може проявитися, поки спочатку себе не віддасть». Він називає 

це «самовіддача даності» [111]. 

Когніція. Стратегічно важливим для заявленого дослідження є поняття 

«когніції», центральне в когнітивній науці, що, згідно зі словником когнітивних 

термінів [95, с. 81], поєднує в собі значення двох латинських слів: «cognitio» — 

пізнання, пізнавання й «cogitatio» — мислення, міркування. Означає пізнавальний 

процес або сукупність психічних (ментальних, розумових) процесів — 

сприйняття, категоризації, мислення, мовлення та ін., що служать для обробки  

інформації. Включає усвідомлення і оцінювання самого себе в навколишньому та 

побудову особливої картини світу — усього того, що складає основу для 

поведінки людини. Когніція включає всі процеси, у часі яких сенсорні дані 

трансформуються, надходячи до мозку, і перетворюються в ментальні 

репрезентації різного типу (образи, пропозиції, фрейми, скрипти, сценарії і т.п.), 

щоб утримуватися за необхідності в пам‘яті. Іноді когніцію визначають як 

обчислення (computation) — обробку інформації в символах, її перетворення з 

одного виду в інший — в інший код, в іншу структуру. 

Наративу ототожнюють поняття «розповіді» або «сюжету». Він походить 

від латинського «narrare» — «мова оповіді». Термін з‘явився в історіографії  при 

розробці концепції «наративної історії», що розглядає історичні події в контексті 

розповіді про ці події. Наративний живопис, зі свого боку, має форму розповіді 
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або представляює історію чи момент в історії, що триває, як послідовність подій, 

які розгортаються з часом [273]. Наративний живопис розповідає історію за 

допомогою образів. Особливість наративу в тому, що він не намагається 

об‘єктивно оцінювати те, що сталося: подія стає нерозривно пов‘язаною з 

інтерпретацією реципієнта. 

Ненаративність, на відміну від інших нефігуративних практик, декларує 

повну відмову від оповідності будь-якими засобами. Живопис відзначається 

звільненням від раціонального начала й абсолютною трансцендентністю, постає 

так званою «автопрезентацією», самоосвідченням «живопису як такого». 

Нефігуративність цілеспрямовано позбавлена запозичень об‘єктів 

довколишнього світу. Живопис базується на принциповому відході від 

репрезентації природних форм або  матеріальних речей, а вибір формальної мови 

диктується авторським світоглядом. Метою є створення певних колірних 

взаємовідношень або геометричних форм для евокації індивідуального 

переживання в реципієнта.  

Патерн (англ. Pattern «візерунок, зразок, шаблон; форма, модель) — схема-

образ, що діє як посередник уявлення, або чуттєве поняття, завдяки якому в 

режимі одночасся сприйняття й мислення виявляються певні закономірності. 

Патерн — повторюваний шаблон або зразок, і його елементи повторюються 

передбачувано. На думку Р. Арнхайма, бачення — це не механічний «запис» 

елементів, а швидше осягнення значущих структурних патернів [14]. 

Фігуративний живопис, іноді означений як фігуративізм, продукує твір, що явно 

походить із реальних об‘єктних джерел і, за визначенням, є репрезентативним. 

Термін часто протиставляється абстрактному живопису. З моменту появи 

абстрактного живопису термін «фігуратив» вживається для позначення будь-якої 

форми сучасного живопису, яка зберігає чіткі посилання на реальний світ [233]. 

Хоча, у наш час фігуратив став поширеним терміном для позначення будь-якого 

живопису, що представляє фігури тварин чи людини. 
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1.1.1 Інформаційна модель сприйняття живопису Абрагама Моля 

1.1.2 Модель етапів естетичного досвіду Гельмута Ледера 
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1.1.3 Модель естетичного досвіду Слободана Марковича 

1.1.4 Модель естетичного досвіду Слободана Марковича 
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1.1.5 Ахмед Ель-Гаммаль. Алгоритм визначення рівня цінності живопису 
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1.1.6 Ахмед Ель-Гаммаль. Алгоритм визначення рівня цінності живопису 
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1.1.7 Ахмед Ель-Гаммаль. Алгоритм визначення рівня цінності живопису 
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1.1.8 Ахмед Ель-Гаммаль. Алгоритм визначення рівня цінності живопису 
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1.1.9 Ахмед Ель-Гаммаль. Алгоритм визначення рівня цінності живопису 
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1.1.10 Ахмед Ель-Гаммаль. Алгоритм визначення рівня цінності живопису 
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3.2.1 Арсен Савадов, Георгій Сенченко. «Печаль Клеопатри». 1987  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

принца Бальтазара Карлоса. 1635 

 

 

 

3.2.3 Віра Мухіна. 

 «Робітник і колгоспниця». 1937 
3.2.2 Дієго Веласкес. «Кінний портрет 

принца Бальтазара Карлоса». 1635 
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3.2.6 Георгій Сенченко. «Сакральний пейзаж Пітера Брейгеля». 1988 

 

 

3.2.7 Пітер Брейгель. «Урожай сіна». 1565 

3.2.4 Євген Вучетич  

«Батьківщина-Мати кличе!». 1967  

3.2.5 Сальвадор Далі «Сон, викликаний 

польотом бджоли навколо граната, за секунду до 

пробудження». 1944 
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3.2.9 Маркіз де Сад. Жюстіна. 

Ілюстрація до видання. 1791 

3.2.8 Юрій Соломко. «Ранковий туалет». 1991  
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3.2.10 Юрій Соломко.  

«Поцілунок крадькома». 1991 

3.2.12 Юрій Соломко. «Лаокоон». 1994  

3.2.11 Жан Оноре Фрагонар. 

«Поцілунок крадькома».  

1787-1789 

3.2.13Агесандр, Полідор, Афінодор.  

«Лаокоон та його сини». 50 р. до н.е.  
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3.2.14 Олег Голосій. «Жовта кімната». 1989 

3.2.15 Франсіско Гойя. 

«Розстріл повстанців в ніч на 3 травня 1808 року». 1814 
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3.2.16 Олег Голосій. «Психоделічна атака блакитних кроликів». 1990 

 

 

 

 
 

3.2.17 Кузьма Петров-Водкін. «На лінії вогню». 1916 
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3.2.20 Олександр Гнилицький. «Танок смерті». 1993 

 

3.2.19 Клод Моне.  

«Етрета, скеля д'Аваль. Захід». 1885 

3.2.18 Олександр Гнилицький. «Зефірчик». 1990 
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3.2.21Павло Керестей. «Художник, намалюй мені картину».  

(3 із 10 частин). 1990 

3.2.22 Караваджо 

Мікеланджело Мерізі. 

«Нарцис біля струмка». 

1598-1599 

3.2.23 Дмитро Кавсан. «Чи не Сусанна я». 1990 

3.2.24 Джорджоне.  

«Венера, що спить». 1510 
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3.2.25 Дмитро Кавсан. Гама зісковзування (диптих). 1990. 

3.2.26 Олександр Ройтбурд. «Класики та сучасники». 1993 

3.2.27 Джорджоне. «Три філософи». 1509 
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3.2.28 Леонід Вартиванов. Плеяда. 1989 

 

  

3.2.29 Олександр Гнилицький 

«Поклик Лаодикії». 1988 

3.2.30 Олександр Гнилицький 

«Дискусія про таємницю». 1988 
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3.2.33 Юрій Соломко. «Симетрія шляху». 1989 

  

3.2.32 Дмитро Кавсан.  

«Спроба менуету на руїнах». 1989 

3.2.31 Дмитро Кавсан.  

«Дари волхвів». 1989 
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3.2.38 Василь Цаголов. «Зейнаб». 

Із серії «Гума почуттів» .1992 

3.2.39 Василь Цаголов.  

Із серії «Гума почуттів» .1992 

3.2.40 Арсен Савадов, Георгій Сенченко. 

 Із серії «Втрачений рай». 1991 

3.2.41 Олександр Гнилицький  

«Франкенштейн». 1992 
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3.2.42 Олександр Гнилицький  «АГ 

(із життя футуристів». 1990 

3.2.43 Олександр Гнилицький  «Чу». 

1990 

3.2.44 Олександр Гнилицький. 

 «3D рибки». 1991 

3.2.45 Ілля Чичкан. 

  «Віра. Надія. Любов». 1993 
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3.2.46 Олег Голосій. «Сергій». 1991 

3.2.47 Олег Голосій. «Постріл». 1991 

3.2.48 Леонід Вартиванов.  

Із серії «Цей добрий світ». 1992 
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3.2.49 Олександр Гнилицький. 

  «Папа, що грає на арфі». Із серії 

«Клерикали» 1993 

3.2.50 Олександр Гнилицький.  «Папа-Лама». 

 Із серії «Клерикали».  1994 

3.2.51 Валерія Трубіна. «Херувими». 

1990 

3.2.52 Валерія Трубіна.  

«Прохолода небес». 1990 
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3.2.54 Валерія Трубіна. «Пейзажі снів». 1990 

3.2.53 Валерія Трубіна. «Цар-риба». 1989 

3.2.56 Олег Голосій. 

 «Сплячі в Гетсиманському саду». 1989 

3.2.55 Олег Голосій. «Страта». 1988 
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3.2.57 Олександр Гнилицький  

«Хвиля і хлопчик». 1990 

3.2.59 Максим Мамсіков  «Нора». 1993 

3.2.58 Олександр Гнилицький  

«Хвиля». 1990 
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3.2.61 Олександр Гнилицький. 

  «Космічний суп». 1991 

3.2.60 Олександр Гнилицький. 

  «Героїчний канон». 1988 

3.2.62 Олег Голосій. 

 «Ті, що втікають від грози». 1989 

3.2.63 Олег Голосій.  

«Смерть Миколи Березкіна». 1989 
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3.2.64 Олег Голосій. «24 сюжети та їх кенгуру». 1990 

3.2.65 Олег Голосій. «Вихід до моря». 1988 
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3.2.67 Арсен Савадов, Георгій Сенченко «Чорні мавпи». 1991 

3.2.66 Арсен Савадов, Георгій Сенченко «Без назви». 1991 

3.2.68 Олександр Ройтбурд. «Млість Якова і Рахілі». 1989 
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3.2.69 Олександр Ройтбурд. «Портрет. Дами. У білому». 1993 

3.2.70 Олександр Ройтбурд. 

 «Рух у сторону моря (Корабель дурнів)». 1988 

3.2.71 Ієронімус Босх.  

«Човен дурнів». 1495—1500 
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3.2.72 Олександр Ройтбурд. «То». 1988 3.2.73 Олександр Ройтбурд. 

 «Автопортрет». 1989 

3.2.74 Олександр Ройтбурд.  

«Без назви». 1990 

3.2.75 Олександр Ройтбурд.  

«Спроба божевілля або  

наздоганяючий гуркіт Ен-Софа». 1990 



276 
 

 

 

  

3.2.76 Олександр Ройтбурд. 

 «Життя короля (Людвіг)». 1992 

3.2.78 Олександр Ройтбурд.  

«Дама в білому». 1993 

3.2.77 Тіціан. «Портрет 

дами в білому». 1555 

3.2.80 Олег Голосій. «Добре». 1991 3.2.79 Олег Голосій. «Без назви». 1989 
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3.2.81 Валерія Трубіна. 

 «Зимовий спогад про адмірала». 1991 

3.2.82 Валерія Трубіна. «Paradise found». 1992 

3.2.83 Валерія Трубіна. «Пальма». 1993 3.2.84 Валерія Трубіна. «Morning glory». 1993 
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3.2.85 Валерія Трубіна. 

 «Котик поранений іде, вушко песика гризе». 1990 

3.2.86 Олег Голосій. «Шість слоників». 1991 

3.2.87 Олег Голосій. «Слони ғ1». 1991 
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3.2.88 Олег Голосій. «Летючі зайці». 1991 

3.2.90 Олександр Гнилицький  

«Народження Буратіно». 1991 

3.2.89 Олександр Гнилицький. 

  «Погодувати котика». 1991 
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3.2.92 Олег Голосій. «Монолог». 1989 

3.2.91 Олег Голосій.  

«Діти, що втікають від грози». 1989 

3.2.93 Олег Голосій. «Ельбрус». 1991 
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3.2.94 Дмитро Кавсан. 

 «Ті, що їдять крабів». 1990 

3.2.95 Дмитро Кавсан. «Я — Сонце». 1992 

3.2.96 Валерія Трубіна. 

«Декорації ненавмисного 

вбивства, або викрадення 

Савадова». 1989 
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3.2.97 Валерія Трубіна. «Улов». 1991 

3.2.98 Арсен Савадов. «Меланхолія». 1988 
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3.3.2 Олександр Животков.  

«Ангел з гілочкою», поч. 1990-х 

3.3.1 Олександр Животков. «Цитати». 1987-1997 

3.3.3 Олександр Животков. «Марія». 

1991 
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3.3.4 Олександр Животков. «Різдво». 1992 3.3.5 Олександр Животков.  

«Світлий образ». 1993-94 

3.3.6 Олександр Животков. 

 «Композиція з голубом». 1996 

3.3.8 Олександр Бабак.  

диптих «Поганські канони». 1995 

3.3.7 Олександр Бабак. «Ритуальні дії». 1992 
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3.3.9 Марко Гейко. Триптих «Стан». 1994 

3.3.11 Марко Гейко. «Композиція». 1994 3.3.10 Марко Гейко. «Композиція». 1992 
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3.3.12 Марко Гейко. «Натюрморт з білою пляшкою». 1992 

3.3.13 Марко Гейко. «Натюрморт на білому». 1994 

3.3.14 Марко Гейко. «Натюрморт у Ч.Б. контрасті», 1992-1994 
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3.3.15 Тіберій Сільваші. «Теми і варіації». 1992 

3.3.18 Тіберій Сільваші. Із серії  «Близько опівночі» VII. 1994 

3.3.17 Тіберій Сільваші. Із серії  «Близько опівночі» IV. 1994 

3.3.16 Тіберій Сільваші.  

Із серії  «Близько опівночі» V. 1994 
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3.3.19 Тіберій Сільваші. Із серії   

«Близько опівночі» VI. 1994 

3.3.20 Тіберій Сільваші. Із серії  «Живопис». 1995 

3.3.21 Тіберій Сільваші. 

 Із серії  «Живопис». 1995 

3.3.22 Анатолій Криволап.  

Із серії  «Без назви». 1990-і 
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3.3.23 Анатолій Криволап.  

Із серії  «Без назви». 1990-і 

3.3.25 Анатолій Криволап. Із серії  «Без назви». 1992 

3.3.24 Анатолій Криволап.  

Із серії  «Без назви». 1990-і 
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3.3.26 Анатолій Криволап. Із серії  «Без назви». 1994 

3.3.27 Анатолій Криволап. Із серії  «Без назви». 1994 
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3.3.28 Анатолій Криволап. Із серії  «Без назви». 1995 

3.3.29 Анатолій Криволап. Диптих  «Без назви». 1995 
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3.3.30 Анатолій Криволап. «Композиція». 1995 3.3.31 Анатолій Криволап. «Композиція». 1995 

3.3.32 Анатолій Криволап. «Композиція». 1996 
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3.3.33 Анатолій Криволап. «Пульсуючі координати». 1994 

3.3.34 Микола Кривенко. «Тест зими». 1991 3.3.35 Микола Кривенко. «Тест весни». 1991 
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3.3.36 Микола Кривенко. «Зима снів» ғ2. 1992 3.3.37 Микола Кривенко. «Зима снів» ғ3. 1992 

3.3.38 Микола Кривенко. Диптих «Пам‘яті  Григорія Гавриленка». 1993 
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3.3.39 Олександр Животков. 

«Паризьке вікно» ғ1. 1992 

3.3.40 Олександр Животков. 

«Паризьке вікно» ғ2. 1992 

3.3.41 Олександр Животков. 

«Паризьке вікно» ғ4. 1992 

3.3.42 Олександр Животков. «Поля» ғ3. 1993-94 
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3.3.43 Олександр Животков. Пейзаж ғ1  із 

серії «Близькість та внутрішній затишок». 

1994 

3.3.44 Олександр Животков. Пейзаж ғ2  із 

серії «Близькість та внутрішній затишок». 

1994 

3.3.45 Олександр Животков. Із серії 

«Чорне та біле» ғ1. 1994 

3.3.46 Олександр Животков. Із серії 

«Чорне та біле» ғ2. 1994 

3.3.47 Олександр Животков. Із серії 

«Чорне та біле» ғ3. 1994 

3.3.48 Олександр Животков. Із серії 

«Чорне та біле» ғ4. 1994 
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3.3.49 Олександр Животков.  

Із серії «Чорне та біле» ғ5. 1994 

3.3.50 Олександр Животков. 

 Із серії «Чорне та біле» ғ6. 1994 

3.3.51 Олександр Животков. 

 Із серії «Чорне та біле» ғ7. 1994 

3.3.52 Олександр Животков.  

«Два голуби». 1994 

3.3.53 Олександр Животков.  

«Два голуби». 1996 
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3.3.55 Микола Кривенко. «Зимовий сум». 1993 

3.3.54 Микола Кривенко. «Лан». 1993 

3.3.56 Микола Кривенко. «Ніч». 1995 3.3.57 Микола Кривенко. 

 «Святий Іоанн з янголом». 1996 
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3.3.58 Марко Гейко. «Натюрморт». 1995 

3.3.59 Анатолій Криволап. «Натюрморт». 1996 3.3.60 Анатолій Криволап. «Варіант модуля». 

1997 
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3.3.61 Анатолій Криволап. «Хата». 1992 

3.3.62 Анатолій Криволап. «Композиція». 1996 

3.3.63 Анатолій Криволап. «Акт». Поч. 1990-х 



301 
 

 

  

3.3.64 Анатолій Криволап. «Композиція». 1994 3.3.65 Анатолій Криволап. «Композиція». 1994 

3.3.66 Тіберій Сільваші. «Сад безтурботності». 1995-2013 
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3.3.67 Олександр Животков. «Дороги». 1990-і 

3.3.69 Олександр Животков. «Гроза». 1995 3.3.68 Олександр Животков.  

«Осінній пейзаж. Туман». 1993 
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3.3.70 Олександр Животков. «Берег» із серії «Черне та біле». 1995 

3.3.72 Марко Гейко. «Живопис». 1994 

3.3.71 Марко Гейко. «Пейзаж». 1992 
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3.3.74 Марко Гейко. «Рівновага». 1996 

3.3.73 Марко Гейко. «Ніч у місті». 1995 



305 
 

 

  

3.3.76 Олександр Животков. Композиція ғ 1 

«Пам‘яті Г. Гавриленку». 1996 

3.3.77 Олександр Животков. Композиція ғ 3 із 

серії «Чорне та біле». 1996 

3.3.75 Олександр Животков.Композиція ғ5 із серії «Продовження». 1996 
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3.3.78 Олександр Животков. «Композиція ғ6». 1997 

3.3.79 Олександр Животков. 

Композиція ғ6 із серії «Вікно». 1997 

3.3.80 Олександр Животков. 

Композиція ғ7 із серії «Вікно». 1997 
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4.5.5 Перелік творів живопису для емпіричного дослідження 

4.5.6 Опитувальник, який було запропоновано учасникам емпіричного дослідження 
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