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достоинству, по-видимому, добился передачи графиней М.Г. Разумовской 

заказа на «Помпею», проявил много терпения, когда автор не укладывался в 

обозначенные сроки, а после завершения полотна столько сделал для его 

популяризации и в России, и за границей, заслуживает вечной благодарности 

ему со стороны всех тех, кому дороги отечественное искусство и традиции 

духовного содружества Италии и России [1, с. 116]. 
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Сучасне мистецтво у своїй основі постмодерністське, з чого випливає тісна 

взаємодія мистецтва і людської спільноти, де основним процесом творчості 

виступає взаємодія митця і людини-глядача-учасника-елемента процесу 

творчості. У даній доповіді розглядається одна з форм взаємодії мистецтва і 

суспільства – мистецька інсталяція в її соціокультурному аспекті. Актуальність 

даної тематики зумовлена такими проблемами: сучасне мистецтво є суспільно 

орієнтованим, соціально активним. Однією із форм взаємодії мистецтва і 

суспільства є інсталяція. Мистецтвознавча наука повинна належно оцінити 

місце і значення інсталяції в сучасному мистецтві, як елементу впливу на 

суспільство, передбачити і накреслити шляхи розвитку явища інсталяції в 

сучасному мистецтві. 

Сучасні арт-системи набувають такого поширення, що виникають спроби 

вважати їх певним квазіінструментом влади «пост демократичного» 

суспільства. Утім це лише оціночні погляди, оскільки мистецтво і суспільно-

політичне життя все ж існують окремо (хоча не виключеними є і окремі 

поєднання й гібридні форми). 

Упродовж 2000-х років відбувається зацікавлення митців тими 

можливостями, які «пропонує» сучасному мистецтву дизайн. Відтак, у багатьох 

випадках мистецькі твори стають подібними до товарних об’єктів.  
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Сьогодні сontemporary art надає перевагу теперішньому на противагу 

майбутньому і минулому. 

Мистецтво інсталяції є невід’ємною частиною сучасного образотворчого 

мистецтва України. Виникнення й розвиток інсталяції пов’язаний як із 

підвищенням рівня особистої виконавської майстерності художників, так із 

зростанням якості національного культурного середовища. Робота авторів 

творів, виконаних у жанрі інсталяції, також неможлива без реалізації глибокого 

філософського осмислення проблем минулого, сьогодення і майбутнього.  

Власне це і стало можливим наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, коли 

українські митці почали звертатися до інсталяції, оскільки саме вона 

найбільшою мірою відповідала не лише їх особистим естетичним запитам, але 

й духу епохи, в рамках якого відбувається духовне вираження індивідуальних 

почуттів і майстерності художника. 

Саме інсталяція перетворюється на ключовий фактор розвитку різних сфер 

культури, тим самим відіграючи помітну роль у розбудові національної 

культури. Саме інсталяція у сучасному мистецтві допомагає сфокусуватися і 

донести ідею та усвідомлення глобальних проблем прихильникам різних 

жанрів мистецтва, глядачам різних вікових категорій і соціальних груп. З часу 

оголошення незалежності починається розвиток самостійної до культурних 

цінностей, створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури. 

Як вже зазначалося, інсталяція є художньою технікою, у рамках якої 

відбувається використання трьохвимірних об’єктів, що мають своєю метою 

зміну розуміння простору людиною. Термін «інсталяція» в англійській мові 

з’явився дуже давно – ще в XV столітті. З появою різноманітних технологій – 

відео, а пізніше й комп’ютера – виникли й різні види інсталяцій, котрі зараз 

мирно співіснують з іншими мистецтвами, наприклад, живописом чи 

скульптурою, не поступаючись ним.  

Простір інсталяції може включати різні типи речей та зображень, 

циркулюючих у нашій цивілізації: картини, малюнки, фотографії, тексти, відео, 

кінофільми, магнітофонні записи, віртуальна реальність, Інтернет тощо. 

Рік за роком глядачів вражають винахідливі та творчі мистецькі інсталяції, що 

з'являються в музеях, на вулицях та у природних ландшафтах у всьому світі. Вони 

складаються з скульптурних творів, об'єктів та проекцій. Інсталяційні проекти 

грають з простором, щоб кинути виклик нашому традиційному сприйняттю 

мистецтва. Інсталяція зазнає докорінних трансформацій, стаючи жанром із 

особливою залежністю від соціального та культурного життя суспільства. 

Втім варто зазначити, що на даному етапі розвитку інсталяції практика 

випереджає теорію, і таку ситуацію необхідно вважати нормальною лише до 

певної межі. Для багатьох музеїв стає звичним стан, коли не предмет, а 

аудіовізуальні та інші ефекти стають головною цінністю.  
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