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Музично-театральне мистецтво розпочало продукувати суспільні інтереси, 

попити, культивуючи традиції, визнаних світовою театральною спільнотою, 

мистецьких осередків. Відтак, оновлена, і пріоритетно-потужна оперна трупа 

під керівництвом амбіційного і титулованого в урядових прошарках директора 

сформувала раціональний і детермінований потребами часу вектор свого руху, 

розвитку та популяризації. Відхід від анахронічних тенденцій в організації та 

веденні театральної справи проектували молодим оперним виконавцям нові 

горизонти оперного становлення та закріплення у практиці жанру ХХ століття. 

Орієнтири на соціальне відродження дало перспективи популяризації та зміни 

стереотипів щодо вітчизняного мистецтва як в оперному жанрі, так і в практиці 

інших виконавських форм. 
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CТРIТ-АРТ ЯК МИСТЕЦТВО ПРЯМОГО ДIАЛОГУ МИТЦЯ З 

СОЦІУМОМ 

 

У наш час стріт-арт як мистецьке явище стрімко розвивається, не 

оминаючи у своєму формотворчому процесі й України. Якщо у багатьох 

країнах виставки, присвяченi стріт-арту, проводилися ще з 1970-х рокiв, то на 

теренах нашої держави до стріт-арту, що стосується певної соціальної 

проблематики, а не виконує лише функцiю естетизації навколишнього 

середовища, ставляться з осторогою, а, iнколи, взагалі вважають актом 

вандалізму. 

Такі дослідники, як А. Тилік, З.Кайс-Красовська, Н. Самутіна, Є. Бажкова, 

Дж. Остін, Ж. Бодрійяр, А. Вацлавек розглядають стріт-арт не тільки як 

мистецьке явище, а й як явище соціально-культурне. Кожен з них пропонує 

своє бачення цього виду творчості, його походження та розвитку, але усі 
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дослідження починаются саме з визнання наявності комунікативної функції 

стріт-арту, її ролі в самому зображенні. 

Так, Ж. Бодрiйяр у своїй книзi «Символiчний обмiн та смерть» присвячує 

цiлий роздiл стрiт-арту, вважаючи його цiлком позбавленою мистецького 

наповнення новою формою протесту проти диктатури. Вуличне мистецтво, на 

його думку, є iнструментом кардинальної змiни в культурному життi другої 

половини XX столiття, єдиним у своєму родi культурним феноменом, 

пiдривним для тиранії капiталiстичної знакової системи i певним її 

антогонiстом, адже несе у собi дещо дике i супротивне мiсту та його устрою: 

стiни, покритi багатошаровим мереживом написiв, перестають бути рiвними 

стiнами, а вагони метро перетворюються зі звичайного транспорту на 

безформних звірів [1]. 

На вiдмiну вiд Ж. Бодрiйяра А. Вацлавек вважає стрiт-арт і графiтi засобом 

ідентифікації особистостi та однією з невiд’ємних ланок у комунiкативному 

ланцюгу художника iз мiстом та соцiальними групами, що його оточують, але, 

як i попереднiй автор, не виключає присутностi протестного характеру творiв 

цього напрямку, акцентуючи діалог глядачiв безпосередньо з творами, їх 

реакцiю на них [2]. 

З. Кайс розглядає стрiт-арт як вiдбиток його мiсцезнаходження, що 

репрезентує мiсто та його устрiй за умови, коли людина не взаємодіє з твором, 

а виступає лише як глядач [3]. 

У свою чергу А. Тилiк стверджує, що художники, якi займаються саме 

соцiально-критичним стрiт-артом, здiйснюють так званi напади на соцiальний 

устрiй міста, владу та символічний порядок, намагаючись повернути 

середовище у його первинний, не олюднений збалансований стан. Він 

констатує присутнiсть певних дiалогових iгор, які ведуть представники цього 

мистецького напрямку i порівнює це явище з ситуацiонiстами 1950-60 рр. [4]. 

Метою статтi є привернути увагу саме до соцiально активних творiв стріт-

арту та їх впливу на навколишнє середовище, актуалізувати їх проблематику та 

видозмiну у часових промiжках, обґрунтувати їх доцiльнiсть у середовщi мiста, 

виявити їх комунiкацiйну спроможнiсть та наявнiсть безпосереднього дiалогу 

на рiвнi твiр – глядач. 

Першi роботи, що були пов’язанi iз стрiт-артом, як прийнято вважати, були 

виконанi ще у 1970-х роках у США, але вiдомi також набагато старшi твори, що 

їх дослiдникки вважають протографiтi. Так, наприклад, Є. Бажкова, М. Лур’є та 

К. Шумов, стверджують, що термiном графiтi користувалися як назвою одного 

з видiв настiнного малярства, а згодом як археологiчним термiном, що означав 

приклади зображень певної інформації шляхом написання або нанесення 

рисунку на стiни [5].  

Якщо розглядати першi написи 1970-х у США то, на перший погляд, 

простi та наївнi фрази типу «Кiлрой був тут» (англ. Kilroy was here) здаються 

актом вандалiзму, невдалим жартом, але, поглянувши на них з точки зору 

психологiї, ми знайдемо у цих словосполученнях намагання лишити дещо по 

собi, спробу iдентифiкувати себе як особистiсть, знайти себе у великому свiтi та 

лишити щось по собi. Важливо, що це були першi спроби налагодити діалог 
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художника, митця з мiською публiкою, яка вiдрiзняється вiд публiки галерейної 

в першу чергу своїм рiзноманiттям у просторi мiста – її буденного iснування. 

Досліджуючи стрiт-арт соцiально-критичного або фiлософського 

наповнення, що, зазвичай, створюється нелегально, а розцінюється 

законодавством найчастiше як акт вандалiзму, а не мистецький твiр, можна 

прослiдкувати багатограннiсть та варiабiльнiсть засобiв вираження, таких як 

абстрактнi та фiгуративнi композицiї, влучнi шрифтовi та доцiльнi або навпаки 

абсурднi за своїм розташуванням та формою, об’єкти, що змушують задавати 

безлiч питань до себе та оточення. Завдяки розташуванню цих творiв у 

вiдкритому мiському просторi художники отримують можливiсть розкрити 

суть його малих і глобальних проблем найрiзноманiтнiшим соцiальним 

группам, залучивши до цього колосальну кiлькiсть людей, кожен з яких має 

повне право знищити або лишити твiр художника таким, яким вiн був 

створений, тим самим тiльки пiдсилюючи художнє значення твору. 

Так, наприклад, американська художниця Кендi Чанг задіяла в своєму 

стрiт-арт проекті не одне мiсто або регiон, а 70 країн i понад 1000 мiст [4]. 

Проект пiд назвою “Before I Die” («До того, як я помру») привернув до себе 

увагу мiльйонiв людей своєю комунiкативною вiдкритiстю. По сутi, його 

створили самi люди, які виступали активними глядачами, художниця лише 

вiдвела певне мiсце, обрала тему, що є актуальною для кожного, i дозволила 

кожному написати на стiнi те, чого вiн хоче. За кiлька днiв iснування поле для 

написiв заповнювалося щирими та вiдвертими текстами найрiзноманiтнiших 

людей рiзних соцiальних статусiв, що свiдчить про їх готовнiь вести дiалог. 

Розглядаючи саме цей проект, можно помiтити, як влучно i ненав’язливо 

художниця піднімає питання людських цiнностей, бажань та вибору. Кендi 

Чанг кидає виклик людям, які лишають свiй слiд в її проектi. Художниця 

ставить питання, а мiсто, приймаючи її гру, дає їй свою вiдповiдь. 

Нестабільне соціально-політичне середовище України провокує митців 

стрiт-арту до саме такої активності, що свiдчить про рiшучiсть та прагнення 

змiнити застарiлий стан речей або бодай звернути увагу на iснування певної 

проблеми.  

Так, за часiв Помаранчевої революції у 2004 роцi сформувалося творче 

об’єднання «Р.Е.П.» («Революційний Експериментальний Простір»), що 

затвердило себе в першу чергу як группа акцiонiстів у постмайданній Українi. 

Його представники шляхом соцiально-критичних та сатиричних хепенiнгiв, 

перформансiв та акцiй намагаються загострити увагу на конфлiктностi та 

неоднозначностi становища, спотворенні сутностi дiйсностi інформацією. Вони 

прагнуть пробудити притуплене критичне мислення у широких мас населення [6]. 

У 2017 роцi на тлі бойових дiй на сходi України та анексiї Криму з’явилася 

группа художникiв “BEZ\DNA”, що працює виключно зi шрифтовими 

композицiями гостросоцiального змiсту. Ці твори, cпрямовані на критику 

людських вад та порокiв, є рефлексією щодо мiсця людини у свiтi, складних 

релiгiйних прблем. На вiдмiну вiд «Р.Е.П.» вони працюють анонімно. Незначна 

кiлькiсть творiв художникiв лишається на довгий час, адже обранi авторами 

локації не випадковi й часто разташовуються на стiнах певних державних 
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установ, громадських центрiв чи фасадах будiвель, тим самим визначаючи 

короткий термін свого iснування, що лише додає їм цiнностi [7]. 

Деякі представники стрiт-арту дослiджують бiльше соцiальну та 

фiлософську проблематику. Так, у київських художниць сестер Фельдман, які 

працюють з 2016 року, простежуються теми екології, соціальної 

відповідальності. Декоративнi урiвноваженi композицiї виконують не лише 

комунiкативну функцiю та актуалізують важливi питання, а й слугують засобом 

естетизації навколишнього простору. Навiть розташованi на майже 

зруйнованих будiвлях її роботи лишаються не спотвореними, що свiдчить про 

розумiння проблеми, яку висвiтлюють художницi, та прийняття цих творiв 

соцiальними групами як мистецтва, а не акту вандалiзму. 

Вищенаведене дає підстави для висновоку, що стрiт-арт є повноцiнним 

мистецьким напрямком з багатою історією та корiнням, актуалізує важливі 

глобальні питання соціуму, багатогранну проблематику та має колосальний 

вплив на суспільство шляхом діалогу. Стріт-арт також виконує естетичну 

функцiю засобом створення складного ансамблю з безлiчi написiв та малюнкiв. 

Українськi представники стрiт-арту характерні неповторною свiжою манерою 

виконання, що є вагомим внеском у розвиток свiтового культурного процессу. 
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