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ТеКСТ в СучаСному образоТворчому миСТецТві:  
мовний Та праКТичний аСпеКТи

анотація. У статті йдеться про особливості форми та змісту текстів, пов’язаних з мистецтвом в сучасному 
світі, особливості існування таких текстів в сучасному суспільстві. Аналізуються тенденції в цій області. 
Раніше мистецтво в світі знаходило відгук у текстах певних письменників – мистецтвознавців і вчених, 
чия близькість до художньої творчості та мовні здібності надавали їм особливої ролі. Такий розподіл мис-
тецької праці між тими, хто в основному пише про мистецтво (критики та мистецтвознавці) та тими, хто 
створює, демонструє, збирає, фінансує або продає мистецтво (художники, музейні директори, меценати, 
колекціонери) на сьогодні майже зник. Тепер спостерігається розподіл між тими, хто пише про мистецтво 
із захопленням, та тими, хто мусить це робити. Особливе місце займають тексти журналістів, які працю-
ють в сфері мистецтва. Розглядається досвід створення таких текстів. Робиться висновок про необхідність 
забезпечення авторами текстів про мистецтво їх належного сприйняття та досягнення довіри аудиторії.
Ключові слова: мистецтво, форма, тенденція, популяризація, міжкультурна комунікація.
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TexT in conTemporarY Fine arTs: linguisTic and pracTical aspecTs
summary. The article deals with the peculiarities of the form and content of texts related to art in the modern 
world, the peculiarities of the existence of such texts in modern society. Today’s finest artist writers to counter cult 
of brevity, attempting to slow down the art experience not only by demanding that their audience put in copious 
reading time but also, for example in thoughts via the skilful shaping of the written word. The standard artist’s 
statement – concise, to the point, in plain words – offers a shortcut to extracting meaning from art. The 21st-century 
art world generates industrial quantities of writing. In the 21st century writing reflects an artist’s intellect, powers 
of observation and timely critical thinking. Once upon a time the art world harboured a cast of designated writers – 
art critics and scholars – whose proximity to art making and facility with language gained them a special place. 
That age-old division of art-writing labour between those who mostly write about art (the critics and art historians) 
and those who primarily make, display, collect, fund or sell art (artists, directors of museum, collectors) has broken 
down. The split now divides those who are inclined voluntarily towards art writing - those who love to write, who 
are keen to improve and to have their texts read, whatever their usual role - and those who are conscripted into it: 
reluctant art writers who are obliged to write a lot, in today’s art system. Arts journalists have to be the best of two 
worlds. They have to have passion for arts but also have to be hard core professionals in the journalistic department. 
They have to get the right information and pass it on both proficiently and on time. Grammar and proofreading have 
to be superb in order to be taken seriously by the audience and the notions of reliability and trust must be achieved. 
Primarily, arts journalists have to be able to notice an artwork or an art professional that deserves to be talked 
about and provide the basic data about them – information such as where the artwork can be bought, found, or 
viewed and the factual description of the work is the starting point. The conclusion is made on the need for authors 
to provide texts about the art of their proper perception and achievement of audience confidence.
keywords: art, form, trends, popularization, cross-cultural communication.

Постановка проблеми. В сучасну інформа-
ційну епоху спостерігаються зміни у великій 

кількості галузей діяльності людей. Нові явища ста-
ють характерними і для образотворчого мистецтва. 
Нові особливості з’являються як у формі, так і у зміс-
ті творів образотворчого мистецтва, а оцінці творів 
мистецтва. Широкі інформаційні можливості впли-
вають також на форму та зміст текстів, пов’язаних 
з образотворчим мистецтвом, на роль таких текстів 
у суспільстві, на особливості поширення предметів 
образотворчого мистецтва та популяризації мис-
тецтва за допомогою різних текстових матеріалів. 
Нових особливостей набувають і випадки співвід-
ношення текстів, пов’язаних з образотворчим мис-
тецтвом, та інших форм популяризації мистецтва 
(музеї, виставки, зустрічі з художниками і мисте-
цтвознавцями, колекціонерами творів мистецтва, 
фахівцями, комерційна діяльність яких пов’язана 
з предметами образотворчого мистецтва). 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В різні історичні періоди образотворче мистецтво 
відігравало різні ролі. Такі ситуації знаходили своє 
відображення і у текстах, в яких розглядались різ-
номанітні проблеми мистецтва. В епоху середньо-
віччя спостерігався чіткий поділ образотворчого 
мистецтва на різні види, у текстах практично не 
розглядали взаємозв’язок різних видів образотвор-
чого мистецтва. Якщо ж такі види взаємозв’язку 
і розглядались, то це були скоріше окремі етапи 
розвитку майстерності художників або створення 
окремих творів. Наприклад, малюнок розглядали 
як основу живопису та скульптури, архітектура 
також поєднувалась з живописом та скульптурою, 
де останні виконували функцію оздоблення творів 
архітектури, були одним з важливих джерел емо-
ційного впливу споруд на глядачів. В епоху від-
родження мистецтво починає набувати об’єднуючі 
особливості. В своїх творах про образотворче мисте-
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цтво художники, філософи, вчені намагаються за 
допомогою мистецтва відтворити цілісну картину 
світу, розглядають мистецтво як засіб оточити лю-
дину красою та гармонією в усьому. Саме в той час 
художник відходить від функції вузькоспеціалізо-
ваного ремісника і починає захоплюватись різно-
маніттям напрямків пізнання та творчості. 

Подібна ситуація в образотворчому мистецтві 
спостерігається з середини ХХ століття, коли мис-
тецтво знов починає набувати інтегруючих функ-
цій. Таке різноманіття розглядається у багатьох 
джерелах (Арнхейм; Роден; Воронов) [2; 4; 6]. 

невирішені раніше частини загальної 
проблеми. Цікавим може бути аналіз форми 
та змісту текстів про мистецтво в інформаційну 
епоху, дослідження ролі та місця таких текстів 
в сучасному суспільстві.

Тому ціль цієї статті – розглянути особли-
вості форми та змісту текстів, пов’язаних з мис-
тецтвом, в сучасному світі, особливості існування 
таких текстів в сучасному суспільстві.

викладення основного матеріалу. Образот-
ворче мистецтво само собою є своєрідною мовою, 
зрозумілою для представників різних мов і куль-
тур завдяки своїй візуальній формі. За винятком 
незначних елементів зображень, характерних для 
країн і місцевостей з великими відмінностями 
у природі та культурі, більшість творів мистецтва 
сприймаються в цілому багатьма людьми. Для ро-
зуміння творів мистецтва різних країн та культур 
достатньою є також наявність загальних теоретич-
них знань, які дозволяють відповісти на питання: 
як розуміти живопис, як розуміти скульптуру, як 
розуміти народне мистецтво, архітектуру тощо? 
Але все більш спостерігається тенденція, коли твір 
образотворчого мистецтва з’являється як носій 
певної ідеї, яка потребує не тільки візуального зо-
браження, але і відповідний текст або сукупність 
текстів (Попова) [7]. Такі тексти відображають 
і прагнення автора більше розповісти про вкладені 
у даний твір мистецтва ідеї, і думку громадськості, 
фахівців, впливових осіб про відповідний предмет 
мистецтва. Наявність цих текстів може приверну-
ти увагу глядачів до твору мистецтва, підвищити 
ступінь задоволення власників цього твору. Тексти 
про мистецтво також використовуються на ринку 
творів мистецтва для залучення клієнтів, а також 
як додатковий важливий фактор для визначення 
матеріальної вартості (ціни продажу) конкретного 
твору образотворчого мистецтва.

Твір образотворчого мистецтва може також слу-
жити носієм, ілюстрацією або прикрасою певної 
ідеї. В цілому, образотворче мистецтво є складним 
явищем, яке знаходиться під впливом різнома-
нітних факторів та само впливає на навколишній 
світ. У зв’язку з виникненням електронних засобів 
інформації та Інтернету образотворче мистецтво 
стає ще більш пов’язаним з різноманітнішими 
письмовими та усними текстами на різних мовах. 
«Мистецтво ХХІ століття переживає феноменаль-
ний бум як у Мережі, так і за її межами, потреба 
у супроводжувальних текстах дуже велика. З кож-
ним днем стає все більше арт-шкіл, спеціальних 
магістерських програм в області мистецтва, між-
народних виставок, комерційних галерей, худож-
ніх агентств, сайтів художників… І для кожного 
виду діяльності у цьому зростаючому «арт-всесвіті» 
потрібні свої тексти» (Уильмс) [5, с. 130]. Все це 

додатково свідчить про актуальність тематики, 
пов’язаної зі змістом, формою, призначенням тек-
стів про образотворче мистецтво.

Безперечно, що форма багато в чому залежить 
від змісту текстів. Але в мистецтві, де особливо 
часто прагнуть до оригінальності, виразності, не-
звичності, особливо у деяких напрямках сучасного 
образотворчого мистецтва, багато чого є незрозумі-
лим і потребує пояснення та розшифровування, що 
не завжди можуть зробити навіть мистецтвознав-
ці, які спеціалізуються у цій області (Уильмс) [5]. 

Але не тільки тексти про сучасне нетради-
ційне, «модернове» мистецтво пов’язані з труд-
нощами для розуміння. Тексти про класичне 
мистецтво, а також тексти з теорії мистецтва, хоч 
і менше, але також можуть мати місця, важкі 
для розуміння. Багато термінів мистецтва мо-
жуть мати декілька значень, а певні поняття мо-
жуть мати декілька термінів (Беда) [3].

Люди, які мало знають про конкретний вид мис-
тецтва, можуть сприймати окремі терміни як мало-
зрозумілу, але красиву екзотику, своєрідну музику, 
пов’язану з естетично привабливими зображення-
ми та з усією, на їх думку, престижною та високо-
культурною галуззю мистецтва. Незрозумілі, але 
красиві за формою (звучанням) терміни можуть по-
роджувати у слухача та читача асоціації, пов’язані 
як зі складністю твору мистецтва, так і з індиві-
дуальними уявленнями, які виникають у люди-
ни в залежності від її особистих знань та досвіду. 
Фахівець в області мистецтва однак може пропус-
ками малозрозумілі для нього терміни, якщо це 
не заважає одержанню інформації, необхідної для 
розв’язання конкретних задач. Властива багатьом 
текстам надлишковість інформації також дозво-
ляє зберігати інформативність тексту за наявністю 
певної кількості малозрозумілих елементів.

З середини ХХ століття в багатьох країнах сві-
ту спостерігається значне економічне зростання 
та покращення матеріального становища людей. 
Відповідно змінюються їх потреби. У структурі по-
треб значне місце починає займати задоволення 
духовних потреб. У зв’язку з цим спостерігається 
тенденція, коли все більше людей проявляють за-
цікавлення до предметів образотворчого мистец-
тва. В залежності від освітнього та культурного 
рівня людей, а також від матеріального стану, 
люди приділяють увагу творам мистецтва різного 
художнього рівня та матеріальної цінності. Люди 
цікавляться не тільки безпосередньо творами 
мистецтва. Виникає потреба у більш широкій ін-
формації про такі твори, про авторів художніх тво-
рів, про події, пов’язані з творами мистецтва, про 
роль мистецтва в суспільстві. Спеціалізовані тек-
сти в галузі мистецтва створюються для підкрес-
лення значення та цінності як окремих творів, 
так і мистецтва в цілому. Поряд з традиційними 
видами образотворчого мистецтва (графіка, жи-
вопис, скульптура) набуває значення декоратив-
но-ужиткове мистецтво. Спостерігається значний 
інтерес до художнього оформлення та художнього 
конструювання предметів побуту та дозвілля.

В такій ситуації набувають значення тексти 
про предмети мистецтва та про людей мистецтва 
(Уильямс) [5]. У зв’язку з появою значної кількос-
ті технічних засобів відтворення зображень тво-
рів образотворчого мистецтва з’являються тексти, 
в яких розглядаються особливості репродукцій та-
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ких творів (типографське виконання, фотографія 
на папері, електронні форми відтворення предме-
тів мистецтва). В таких текстах розглядають проб-
леми, як найбільш адекватно відтворити предмет 
образотворчого мистецтва у формі репродукції, 
при цьому передати на репродукції особливості 
фізичного матеріалу твору, які є засобами переда-
чі авторського задуму. Досліджують також харак-
терні особливості оригінального твору образот-
ворчого мистецтва, які неможливо відтворити на 
репродукції для масового використання за допо-
могою технічних засобів. Дискусійною є проблема 
популяризації оригінальних творів високого рів-
ня та середнього рівня. В одних випадках пропо-
нують відбирати конкретні твори образотворчого 
мистецтва високого рівня та розповсюджувати їх 
у формі копій або репродукцій. В інших випадках 
перевага надається оригінальним творам, можли-
во не високого рівня, які, однак, є унікальними за 
творчим задумом, виконані з традиційних матері-
алів, в яких відчувається рука художника.

Інтерес суспільства викликають також твори, 
пов’язані з особистістю авторів предметів образот-
ворчого мистецтва. Часто особистість автора, осо-
бливості його життя та діяльності привертають 
увагу до творів мистецтва. Такий твір мистецтва 
незалежно від його форми та художнього рівня 
може розглядатись та зберігатись як пам’ятна річ, 
нагадування про певні історичні періоди та події.

Твори традиційного національного декора-
тивно-ужиткового мистецтва все частіше пере-
тинають кордони своїх країн, викликають за-
цікавлення та здобувають прихильників серед 
представників інших народів та культур. Вони по-
повнюють музейні експозиції, приватні колекції, 
можуть служити для прикрашання приміщень 
та для ілюстрування ідей добра, які з’являються 
та набувають популярності у суспільстві. Твори 
традиційного декоративного мистецтва різних 
країн також можуть служити прекрасним симво-
лом об’єднання людей доброї волі всього світу, які 
прагнуть жити в атмосфері дружби та порозумін-
ня. Композиції з таких творів можуть прикраша-
ти приміщення, де відбуваються масові заходи, 
головною метою яких є підкреслення значення 
дружби та співробітництва різних народів.

Прагнення багатьох людей високої культури 
звернути увагу суспільства на цінність мистец-
тва та його значення для людини обумовлює ви-
никнення різноманітних текстів, присвячених 
проблемам збереження творів мистецтва. Така 
проблема пов’язана як з заходами держави у цій 
області, так і з підвищенням культурного, освіт-
нього та матеріального рівня людей. Не тільки 
держава, яка закріплює у своєму законодавстві 
обов’язок зберігати культурне надбання та спри-
яти розвитку мистецтв, але і будь-яка людина, 
яка має матеріальні можливості для збережен-
ня творів мистецтва (кошти для придбання 
конкретних предметів та для утримання при-
міщення з необхідними умовами), підтримують 
мистецтво. Це також стає тематикою текстів, 
пов’язаних з мистецтвом.

висновки. Таким чином, у зв’язку з розви-
тком інформаційних технологій в сучасному світі 
спостерігається значне зростання кількості тек-
стів, пов’язаних з образотворчим мистецтвом, які 
можуть мати різноманітні зміст, форму та при-
значення. Нові види мистецтва, зокрема ті, які 
виникають завдяки новим інформаційним тех-
нологіям можуть супроводжуватись сукупністю 
текстів, які мають незвичну, оригінальну форму, 
не завжди зрозумілу з боку фахівців та широ-
ких кіл прихильників мистецтва. Незважаючи 
на деякі незрозумілості, окремі тексти, пов’язані 
з мистецтвом, можуть в цілому задовольнити як 
фахівців, так і інших людей. Можна спостері-
гати формування нових моделей ставлення до 
мистецтва та до відповідних текстів. У великій 
кількості текстової, візуальної, звукової інформа-
ції та у реальному житті багато людей знаходять 
свою нішу, яка підтримується за допомогою тех-
нічних засобів інформації та зв’язку. 

Перспективним для подальших досліджень 
може бути визначення особливостей текстів про 
сучасне мистецтво різного призначення, зокре-
ма, особливості так званих «реальних» текстів, 
тобто текстів, створених для презентації у різних 
формах (усних, письмових, комбінованих), спів-
відношення текстів з візуальними зображення-
ми, а також з текстами інших тематик та призна-
чення в інформаційному просторі. 
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