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ФІЛОСОФІЧНІСТЬ ЯК ВІДМІТНА РИСА 
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Підвищення філософської наси
ченості сучасного мистецтва настільки 
явне та стале, що перетворюється в 
його специфічну рису. Особливо 
наочно це проявляється в такій формі 
мистецтва сьогодення, як проекти. 
Кожний проект мас свою концепцію,

мистецтва, інсталяції, об’єкти, які 
набувають особливий зміст, часто

ного проекту с робота з свідомістю 
людини, розкриття таємного, глибо
кого змісту повсякденності, дотик до 
глибинних витоків життя, з якими 
лрапіе нероздільно поєднатись наша 
душа. Так, наприклад, у проекті 
“Мистецтво Шепоту”(автор та кура
тор Анатолій Слойко), показаному в 
липні-серлні 2001 р. в Центрі сучас

ного мистецтва у м. Києві, головним 
була організація простору, в якому 
людина могла б по-іншому осягнути 
свої зв’язки зі світом, саму себе. Істо
рично шепіт розумівся як тс, що не 
можна вимовити вголос, щось інтим
не. Водночас автор проекту хотів, щоб 
ми відчули як зміну ментальності 
людини посгготалітарного простору, 
коли почали казати друзям вже від
крито те, що насправді відчуваємо та 
вважаємо правильним, так і зміну 
загальної парадигми людини нового 
тисячоліття, коли шепіт розуміється як 
уміння і хотіння насолоджуватися 
інтимним, почуттям, приватним.

Відкривається проект скульпту
рою “Машина Шепоту”, яка схожа на 
величаного павука: чорний панцир на 
коротких ніжках і дванадцять білих 
рукавів-шлангів, із яких тільки шість



голос іншої людини Э одного кінця 
шланга на протилежному. Одначе 
треба докласти зусиль, щоб знайти 
пару, і тоді ви отримаєте винагороду, 
відчувши не тільки шепіт, але й тембр, 
інтонацію, настрій співрозмовника й 
у відповідь можете прошепотіти свої

Після гри з “Машиною Шепоту" 
нам пропонують переглянути двад
цять п'ять чорно-білих фотографій губ 
та вух, які мають назву “Ландшафти

знайти щось рідне, знайоме?
Потім “Кімната Тиші” -  зовсім 

порожня з білими стінами, вся запов
нена денним світлом, в якому немовби 
миттєво омиваєшся, і тільки на вікні 
забута газета і засохлі квіти -  деталь, 
яка пробуджує в пам’яті спогади літніх 
прогулянок, закоханості, відчуття 
безтурботності, щастя, які переповню
вали нас в молодості і кудись зникли з 
роками. Ми звикли до того, що з 
плином часу втрачаємо свою доскона
лість (гірше бачимо, чуємо, втрачаємо 
рухливість, шкіра наша не така елас
тична як замолоду), а тому в нас живе 
постійна потреба у відродженні. Наш 
спогад у даному разі (в інших -  окрема 
дія ігрової ситуації, яку прогнозують 
інсталяції, хспскінги) стає складовою 
частиною твору мистецтва і тому 
досконалим. Тобто, ми через пережи
вання духовно входимо у міфічний 
час, де кожне явище постає як минуле, 
теперішнє і майбутнє “в якості стану, 
що триває, а не завершеного періоду 
[4)". Плин часу переривався і конкрет
ний момент Ь профанного приєднався 
до міфічного Великого часу. Раніше це
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здійснювалось за допомогою ритуалу, 
зараз -  мистецтва. Це гостре пережи
вання у міфічному часі процесу від-

паралізує креативні здібності людини, 
а, навпаки, спираючись на ідеальну 
модель мистецтва, архетнп відтворен
ня, надає їй упевненості в собі, спону
кає до діяльності. В сучасному мис
тецтві художнє мислення синтезоване 
з міфологією, виражає емоційно- 
естетичну спрямованість свідомості.

Закінчується проект “Мистецтво 
Шепоту” інтерактивною мсдіа-інста- 
ляцією з аудіо- та відеосупроводом 
“Підслухана сповідь”, яка пропонує 
нам пограти в одкровення: післухатн 
чужі секрети, таємниці і самому від
критись людям. Цс зовсім темна, за 
контрастом з попередньою, кімната, 
стіни якої обшиті чорною тканиною, 
і, не дивлячись на її великі розміри, в 
ній тісно та душно. Єдине джерело 
світла - великий екран, на якому люди 
похилого віку та діти, закохані та 
домогосподарки, військові та дівчата 
довірливо повідомляють щось одне 
одному на вухо: що -  мн не чуємо. 
Тільки музика то з напруженням, то 
медитативна, то з відлунням дзвонів 
звучить контрапунктом настрою 
кадрів, і виникає відчуття таємниці. У 
центрі кімнати стоїть невелика скляна 
кабіна для сповіді: в ній стілець, 
столик з мікрофоном, комп’ютерна 
“миша”, за допомогою якої на екрані 
з маленькими картинками вух та губ 
можна вибрати ті, які сподобались, і 
зупинити курсив. Піде відлік секунд 
(від ЗО до 0), коли ви зможете вис
ловити потаємне або почути чиюсь 
сповідь. Потім можна послухати і 
свою, яка вже належить відчуженим
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вустам, одні з яких нагадують ніжних 
різнокольорових метеликів, інші -  
неприємну посмішку. В грі зі своєю 
душею, потаємним, пізнанні себе через 
інших постійно приходить відчуття 
легкості та простору, єдності з усіма

Мистецтво постмодернізму по
вертається до глибинних витоків 
архаїчного світогляду, співвідно
ситься з принципом космічного по
чатку, на відміну від класичного 
принципу “гармонії природи”, який 
проявлявся в досконалості форми. 
Головне для нього дати моисливість 
людині ловною мірою відчути обме
женість і трагічність чуттєвого буття, 
піднятись над ним, відчути свою 
універсальність. Невидимий зв’язок 
внутрішнього світу особистості з 
безкрайністю світу природного, істо
рія та сучасність, традиційні духовні

люються сучасним мистецтвом.
Ігрова природа інсталяцій, хепе- 

нінгів, лсрформансів незвичайно 
загострює відчуття своєї істинності, 
коли всі перепони, які відокремлюють 
самість людини від оточуючого, без-

те, що було недавно таким чужим і 
далеким, видасться близьким, рідним, 
нероздільним. Почуття простору 
перероджується, і все видається безпо- 
ссредньоз’сдманим між собою і всюди 
єдиним. Залишається відчуття дотику 
до внутрішніх таємниць буття.

Наприклад, в інтерактивній ін
сталяції Альбн д’Урбано і Ніколаса 
Райхельта “Доторкнись до мене” 
(Київський Міжнародний фестиваль 
кеда- мистецтва, жовтень 2001 р.) на 
екрані, що світиться, представлений

ФІЛОСОФІЯ ----------------------
портрет жінки, який міг би належати 
пензлю художника епохи Відрод
ження. Глядач, торкаючись зображен
ня, пальцем обводить її вуста, очі, ніс, 
і через декілька секунд на екрані 
портрет незнайомки перетворюється 
на його власний портрет. Перша мить
- шок, сміх, вона -  я, минуле -  теперіш-

Ця ж думка про єдність світу 
наявна і в іншій комп’ютерній інсталя- 
ІДІЇ цієї виставки “Дигітальннй Фуку- 
варай” Хіроші Матоба (Японія), яка 
передбачає гру вдвох. Як тільки-но ви 
сідаєте з партнером за комп’ютер, у 
різних кінцях його екрана з’являються

що складаються з безладного сполу
чення частинок, куди поміщені ще й 
фрагменти портрета партнера. Оби
раючи фрагменти свого зображення, 
кожний прагне створити цілісний

портрета вставити в портрет партнера
-  і ви отримаєте “дивовижний пор
трет”. Світосприйняття сучасної 
людини під впливом колосального 
потоку інформації стає еклектичним, 
калейдоскопічним, хаотичним, а 
мистецтво - колажним, коли з різно
планових фрагментів складаються 
своєрідні портрети, твори, зовсім не 
турбуючись про сенс цілого.

У подібних інсталяціях, де руй
нуються форма, межі, незвичайно 
загострюється відчуття своєї справ
жності, єдності з усім, наближення до 
таємниці. Це дуже важливо, тому що 
філософія постмодернізму фіксує 
сприйняття дійсності сучасною люди
ною як ілюзорної, фантомної, за якою 
бачимо іншу, істинну реальність. 
Перформанси, хепснінги, інсталяції,
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літ”, але класичне мистецтво акцент 
>бнло на вивченні складових цього 
’язку: або реальності, або людини, і 
іму головний принцип класичного 
чстсцтва був мімстичний, відобра- 
альний, що репрезентує світ. У мис- 
цтві XX сторіччя він змінився на 
>инцип створення умов, простору, 
іту вигаданого, символічного, ілю- 
рного, віртуального, в якому б ці 
’язкн усвідомлювались, заглиблю- 
їлись, - світу, в якому людина в кін- 
івому результаті почувала б себе

У сучасному мистецтві ствер- 
кується відмінний від класичного

»уміння Часу, що сприяє трансфер
ній світогляду європейської цивілі- 
ції. Відходить у минуле механічне 
»уміння часу як тривалості. Ще 
Бергсон та М.Прусг на початку XX 
оріччя звернули увагу на суб’єктив- 
ій час як час-переживання, спрямо- 
ний особистістю на себе, неповтор- 
ій, унікальний і самонінний. Він 
вжди міфологічний, характсркзусть- 
космізацісю, що відрізняє його від 
іпереднього розуміння часу та пов'я- 
є з архаїчним і східно-традиційним 
ітовідчуттям.

Інсталяції, хснснінгн. перформан- 
, як раніше ритуали, вводять людину 
міфологічний час. Так, наприклад, 
імп'ютерна інсталяція Каміла У тер
ка та Ролі Ачпува (США) “Тсксто- 
ій дощ" (Київський Міжнародний 
стнваль медіа-мистецтва, жовтень 
01 р., Центр сучасного мистецтва) 
ляс собою великий, на всю стіну, 
ран, по якому, мов краплі дощу, 
дають літери. Як тільки глядач зу

пиняється перед екраном, з’являється 
його проекція, і літери змінюють свою 
траєкторію падіння, огинаючи пос
тать людини. Неусвідомлено людина 
починає змінювати лозу, витягувати 
руки, зупиняючи літери, і поступово 
помічає, що рухи стають повільніши
ми, ритмічнішими, виникає бажання 
граціозно повернути голову, вирів
няти осанку. Активно переживаючи в 
грі різноманітні ситуації, учасник 
інсталяції працює з простором, часом, 
ритмом, не помічаючи цього, і прой
мається відчуттям того, що світ в ціло
му, кожне окреме явище були з самого 
початку досконалими. Те, що втраче
не з плином часу, хочеться відновити. 
Архетип відродження часто просте
жується через смерть фізичну чи духов
ну (проход ження через катарсис у мис
тецтві, коли людина забуває сама себе) 
- основну в міфології всіх народів. 
М.Еліаде відмічав, що навіть у есхато
логічних міфах, у яких зображено кі
нець світу через втрату ним доскона
лості, що притаманна йому від почат
ку творення, “головне не кінець світу, 
а впевненість у новому початку [4,11)“.

Художня образність мистецтва 
XX століття будується не на відоб-
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(які притаманні і науці, і технічній 
творчості), а на виразних, експресив
них його здатностях, які реалізуються

дивного, алогічного, неможливого, ах 
втілення духовно-психологічного 
еквівалента нелізнаваного, неосягнен- 
ного в житті природи і людини на пев
ному етапі їх історичного існуванні.

Цим самим мистецтво добудовус 
картину світу, вироблену філософа-
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до потрібної цілісності і завершеності, інсталяції < 
шо відповідає безмежності прагнень дозволяє п| 
людського духу, в якому невпізнанне 
постає як днвне, чудесне, фантастичне, 
проте суттєве смислоутаорюючс нача
ло В ЖИТТІ ЛЮДНІІН і в мистецтві, яке 
“наближає красоту до істиннн".

У XX сі
жнього мистецтва вбачають не у 
відображенні явищ і подій повсякден
ного життя, а в розкритті через них, 
за їхнім порогом глибинних таємниць 
світобудови (невимірних у своїй нео
сяжності масштабу окремого суб’єкта, 
і в прояві у творчому акті невимовно- 
безкінечного, несподівано-парадок
сального), переживаної, але незрозумі
лої багатогранності світу, деяких 
вищих сил сущого. І тут міф, притча,

магають виразити світ і наше особисте 
буття в своїй незавершеності, непізна
ності і безмежності.

і факти буття (дійсні ч

збігаються за своєю структурою з 
подібними структурами, що відбува
лися тисячу років тому, і тепер актуалі
зується минуле, виникає відчуття

До того ж, в інсталяціях не перед
бачається швидке повернення до 
початкового, істини. Технологія су
часного мистецтва побудована на 
ретельному пригадуванні найдрібні-

почуттів, якими мн жили в минулому 
і з якими пов’язували майбутній доб
робут. Завдяки ц> 
до кінця усвідомк 
мнм опанувати його, отримати ре 
не звільнення від кармінного закляття 
і по-іншому побудувати майбутнє.

Ця думка чудово простежується 
в проекті “Катакомби” (куратор О.Тн- 
таренко], показаному на І Фестивалі 
концептуальних проектів у Києві “Іні
ціатива “Проскт-01” в червні 2001 р. 
Сама назва “Катакомби” повертає нас 
у далеке минуле, коли дві тисячі років 
тому у катакомбах пробивало пагінці 
нове християнське світосприйняття. 
“Іконографії ще не було, навіть Хрис- 

і рибою, але 
> був весняний час пошуків, тонких

У мистецтві XX століття, і 
з підвищеною асоціативністю, ба- туп). Проект 
[втозначніетю, згущеною метафорич
ністю, таємною символікою, сам акт 
сприймання мистецтва с парадоксаль-

(О.Тктаренк 
адався з інсталяцій, 

зкульптур, розміщених у
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ережно спускатись стрімкими, 
півзруйнованнмн сходами. Перше

иосферу минулого XX сторіччя, з і мислення, пізнання і пізнаного, 
го революціями, тоталітарними Отримане таким шляхом філософське 

рук- значення перестає бути штучним про-

ним для приховування реальності - 
воно стає відкриттям через емоції і 
навіть не стільки відкриттям, скільки

їй камінь. Вільного проходу в
с, звідти лине структури такою мірою взасмопрони-
гла, манлива кають, що формується специфічна фі

зика і бовваніє освітлене, дзеркаль- лософсько-художня якість свідомості,
і плесо басейна. Якщо зачепити Поняття “естетико-логічне" мис- 
рший камінь, палиця пружинить, і лення, яке виражає ірраціоналізацію
ший камінь б’є тебе. Зупинитись уже предмета філософії, розчинення філо-
можна - все прийшло в дію: під софського способу освоєння дійсності

арами долі треба йти вперед. в художньому, все частіше застосо-
Дійснс звільнення неможливе без вусться при характеристиці сучасного

ітарсичного впливу мистецтва на мистецтва й філософії. В XX сторіччі
денну свідомість і підсвідомість. І закріпилась думка, що уявити явище
іно настає, коли після кімнати з ка- у всій його ск
нням потрапляєш в маленьку темну тях, як “живе конкретне цй
двальну кімнату без вікон, яка чи 
>сь нагадує катакомби із “Сталксра’
.Тарковського, більшу частину яко

формування творчих потенціалі!
. “Якщо філософія розвиває 

здібності теоретично міркувати, то 
>го вагання вступаєш у басейн -  мистецтво удосконалює здібності 
зисмна прохолода води в літній день бачити, чуттєво дивитись на евгг, це 
ронизус тіло, -  дзеркало басейна 
звите бризом, і коли ви нахиляєтесь 
ід колодязем, вн бачите своє розбите
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ГУМАНІЗМ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сучасний стан української духов
ності викликає сьогодні занепокоєння. 
Він констатує зростання життєвої 
апатії, байдужості, недовір’я і агресії. 
Навіть зі сфери культурно-духовних 
цінностей зникають моральні крите
рії та загальнолюдські прагнення.

чеиі" шоу-бізнссом популярні вико
навці, на суспільній арені покупець 
диктує свої умови творцеві, бездарний 
керує обдарованим.

Проте проблема ця не тільки 
українська. Неймовірне ускладнення 
соціального життя, пришвидшене 
зростання змін, що відбуваються в 
галузі наукових знань, зменшення в 
них ролі людського фактора й “тех
нофобія” в обгрунтуванні методології 
пізнання речей - тенденції глобально
го масштабу та універсальні за своїм

змістом, про яку б сферу людської 
діяльності не йшлося. Мозкова актив
ність взяла гору над багатьма іншими, 
не менш важливими способами світо
сприймання і конкретно-життєвої по
ведінки. Людство втратило здатність 
користуватися чуттєвим досвідом, 
його продуктивним потенціалом в

Не випадкове й зростання ваги 
теорій, в яких домінантні принципи 
світовідношення розглядаються не з 
точки зору зовнішніх ознак виразу, в 
внутрішніх, тих, що розкривають їх 
психологічне підгрунтя. Про цс свит- 
чить посилення уваги науковців до тих 
умов, що забезпечують потреби сучас-

Прагнсння жити у “людських 
вимірах” виявляє себе також і в тому,


