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ІЗ РЕЦЕНЗІЇ АКАДЕМІКА
МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА

А вторка назвала книгу «Монографічною збіркою статей». Це звучить незвично,

але доволі точно. Монографія чи збірник статей? І те, і друге. До книги увійшли
статті різного обсягу та різного характеру — від творчих портретів до глибоких
роздумів про природу і напрями розвитку сучасного мистецтва взагалі й українського мистецтва зокрема. Розмах сюжетів почасти пояснюється рисами особистості авторки: Ольга Петрова, по-перше, художник, і всі проблеми технологічні вона
знає, сказати б, ізсередини. По-друге, вона теоретик, — культуролог і філософ,
професор, доктор наук, і компетентність її як фахівця широкого профілю поза всяким сумнівом. Нарешті, по-третє, Ольга Петрова — активний учасник подій, про які
вона пише, подій не лише в галузі мистецтва, а й у громадському житті нашої країни,
і участь її пов’язана була з ризиками не лише в професійній кар’єрі, а й у самому фізичному бутті.
Тому презентована праця є не тільки мозаїкою вражень і збіркою рецензій, не тільки характеристиками колег за мистецьким цехом, а аналізом тенденцій руху і розвитку, пошуку, а часом і деградації цілих напрямів культурного життя і художнього осмислення дійсності. Назва першої зі статей — «Дві моделі художньої свідомості в мистецтві України на зламі XX–ХXI століть» — досить адекватно відображає загальний
зміст пропонованої читачеві книги.
Праця Ольги Петрової розгортає перед читачем широку панораму мистецького
життя — і не тільки мистецького. Нинішні покоління вже не пам’ятають, із чого починалися визвольні громадські рухи, в які приморозки вони вилилися, звідки починалася явна і неявно боротьба за свободу. Про художників 1960-х можна сказати,
що вони були першими. Ідеологічні погроми епохи «зустрічей керівників партії
з інтелігенцією» (вже не ждановського розливу, а часів хрущовської «відлиги»)
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спрямовані були на всіх, хто писав незрозумілою, а, отже, непідконтрольною мовою;
тому негучний, здавалось би, абсолютно камерний «формалізм» викликав таку партійну лють. І дійсно, художник у своїй майстерні почувався вільною людиною, і перші ж виставки нефігуративного мистецтва справедливо були розцінені як непослух
партійній диктатурі. Немов струмки з-під танучого снігу, пробивалися крізь замерзлу кору вчорашньої зими все потужніші потоки. Цей настрій непереможної весни
відновлює в своїх есеях-спогадах художниця, і розумієш, наскільки в ньому є потреба
сьогодні, коли юний романтизм стикається уже не просто з владою, а із владою ринку. «Шокуюче мистецтво: від бунту до ринку» — така назва однієї із статей відображає суть справи.
Ольга Петрова розкриває зміст того тренду в художній — і не тільки художній —
самосвідомості людини межі XX і XXI століть, який лякає глядача і читача своєю
схильністю до вульгарності, бруду і жахів, своїм відвертим еротизмом на грані з простою непристойністю. Біль надмірно чутливого мистця, огида, яку треба відринути
разом з усім, що на темному дні душі невпинно нагадує про себе, — ось що рухає пошуками краси через розкривання вульгарності буття, зривання всіх завіс. З погляду
автора, переважання теми бруду в свідомості творця може мати двоякі наслідки:
або приниження людини, або відкидання, відринення страшного в бутті, бодай навіть
уявного, такого, як у «бунті» Альбера Камю.
Життєствердна сила добра діє і в нашому суспільстві, яке втратило відчуття ілюзорної мети («світла в кінці тунелю») і тим не менш шукає орієнтири в хаосі повсякденності. І в цьому сенсі мистецтво необхідне суспільству як «третє око», що вводить
додатковий вимір людського буття.
Сьогодні не існує адміністративних обмежень мови і тематики художньої творчості, внаслідок чого відсутні і чітко виражені нормативи прекрасного і доброго, а, отже,
на мистецький «товар» може поширюватися ринковий підхід без розуміння «справжньої» вартості продуктів інтелектуальної праці. Аналогічні процеси відбуваються
і поза сферою образотворчого мистецтва.
Оцінки і уподобання авторки належать до тієї ж хисткої сфери, що і вся духовна
діяльність, і тому не мають вигляду зверхнього однозначного присуду. Книга Ольги
Петрової не вимагає від читача зайняти ту ж позицію, що й авторка, і в цьому розумінні
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вона розумною мірою суб’єктивна. Місцями книга має вигляд словника чи довідника,
і це не вада, а чеснота: адже авторка розкриває широку панораму сучасного стану художнього мислення українського суспільства нашої доби. Тут, як кажуть, «не прибавить и не убавить».
На закінчення хочу виразити глибоке задоволення від того, що завдяки професору
Ользі Петровій широке коло читачів буде уявляти собі, що відбувається сьогодні в художньому світі України.
Мирослав ПОПОВИЧ
директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,
академік Національної академії наук України,
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Читачеві, який бажає відчути поступ художнього процесу в сучасній Україні, пропо-

нується збірка статей, написаних упродовж 2005–2015 років. Послідовне знайомство
із творчими портретами художників та аналітично-критичними розвідками збірки
надає змогу відчути живий пульс сучасної художньої практики. Книга не претендує
на енциклопедичну вичерпність, утім, тексти акцентують мистецькі явища, які віддзеркалюють співіснування тенденцій поставангарду (ретроавангарду), постмодернізму та актуального мистецтва в Україні на зламі ХХ–ХХІ століть. На цьому порубіжжі відбувалася низка політичних, соціокультурних потрясінь, які прямо чи опосередковано впливали на світогляд художників, трансформуючи суб’єктивний творчий світ
кожної особистості.
Герой авторських есеїв — митець, істота, яка провадить невпинну рефлексію. Він
пережив ейфорію визволення від норм соцреалізму у перші роки Перебудови, навчився ходити й навіть літати без чужих підказок і настанов. Він живе у сюрреалістичному царстві нещиростей, де в дзеркалах відбивається горизонт, на лінію якого
постійно відсувається те, що було обіцяно соціуму на Агорі Незалежності у місяці
Помаранчевої революції та трагічної Революції гідності.
З 1989 року, у час перерозподілу матеріальних цінностей і ролей колишньою владою, для художника почалась нова практика життя з усіма складностями нескінченного переходу, але з єдиною перевагою — свободою самореалізації. Солодке й одночасно жорстке слово «Свобода». Лишаючись міражем у сферах суспільного життя, свобода постукала в майстерні художників задовго до її офіційного визнання. У статтях
розділу «Архів» подано образи вільних художників 1970–1980‑х, які за часів творчої
примусовості створили «мистецтво неслухняних» (вираз О. Якимовича) всупереч
безальтернативному соцреалізму.
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Талант як явище богодане вмирає поза Свободою. Художник і ремісник, котрий
бездоганно виконує замовлення, зовсім не синоніми. Символом вільної творчості й дотепер лишаються Віктор Некрасов, Микола Лукаш, Алла Горська, Василь Стус, Сергій
Параджанов, Віктор Зарецький, Анатоль Лимарєв та інші лицарі художницької честі.
Статті розділу «Архів» присвячено тим, хто в роки жахливих ідеологічних утисків
(1960–1980‑ті) дбав про культуру, як селянин дбає про землю. Г. Хижняк, С. Пара
джанов, Е. Семан, П. Савчин, Е. Катков, Л. Медвідь та інші і тоді працювали у проміжку абсолютної особистої свободи. Обираючи образотворчі системи (імпресіонізм,
неофольклоризм, експресіонізм, нефігуратив, фовізм), художники, не питаючи дозволу, переступили через рогатки вбогої ідеології, зруйнували принцип естетичної покори та прислужування радянській системі. «Боже Вільний, Боже, я вільний, на добраніч, Свободо моя» — писала тоді Ліна Костенко.
Покоління митців 1960–1980‑х у дуже ризикованій власній неслухняності зберегло колосальну силу сугестії для молодої України, для бунтівного покоління 1990‑х.
«Естетику зусиль» шістдесятників, як і прогресивних художників 1970–1980‑х, важко переоцінити — вони не дали перетворити Україну на безрідну територію.
Зухвала особистість, яка порушує усталені правила унормованого мистецтва
та підриває аксіоми естетики, бере на себе завдання динамічної трансформації мистецтва. Цей психотип художника народився не сьогодні і навіть не за часів класичного
авангарду. Він існував в мистецтві завжди. Підривним було мистецтво Леонардо
да Вінчі, Рембрандта, Веласкеса, Гойї, Шагала, Кандинського — всі вони були авангардистами у вимірах власної доби. Вочевидь бунтівна «концепція тотальної недовіри»
(за В. Беньяміном), якою так захопилися українські художники на межі ХХ та ХХІ століть, завжди живила митців незагнузданих, самовільних. Такі особистості Нового часу
(ХV–ХІХ століття) рухали мистецтво вперед у просторі історії.
Що ж до порубіжжя ХХ та ХХІ століть, то зона свободи розширилась та згодом
утвердилась як система силою молодіжного бунту наприкінці 1980‑х. Мистецтво молодих не вписувалося в жодну з поточних схем — в українському мистецтві починалася ера постмодернізму (та засвоєння світової постмодерної практики) з особливим
акцентом на суб’єктивному — ірраціональному модусі.
В умовах Перебудови держава вперше зняла залізну правицю з горла мистецтва.
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Було не до художників. Колишні ідеологи притьмом звільнялися від компромату, ділили гроші компартії та комсомолу, продавали заводи, відкривали рахунки в офшорних
зонах… Реалізм, модернізм — кому яке діло. Не до того було крадіям державного
майна.
Право на суб’єктивне самовираження, за яке покоління художників 1930‑х, а пізніше 1960–1980‑х, заплатило долями в сталінських-брежнєвських концтаборах та психушках, а іноді й життям (А. Горська), впало в руки молоді 1990‑х, як яблуко з райського саду.
Як можливостями Свободи скористалися молоді бунтівники? В аналітичних статтях розділу «Мистецтво відкритого твору» унаочнено лабіринтний шлях художньої
молоді в умовах нічим не обмеженої творчої свободи. Мистецтво почало розвиватися
в системі ризоми.
Одних аура Свободи обдарувала відчуттям розпростаних крил. Про таких митців
йдеться у третьому розділі «Третє око». У мистецтвознавчих портретах художників
2010–2015 років репрезентовано поліваріантну модель актуального творчого процесу. З широкого кола нині активних митців вихоплено індивідуальності, які, працюючи
в системах ретроавангарду (модернізму) та постмодернізму, не зраджують ідеалів
прекрасного в мистецтві. У книзі насамперед проаналізовано мистецтво не концептуального, а почуттєвого типу із очевидними симпатіями художників до цінностей гуманізму. Читач відчуває складну діалектику (взаємодію та заперечення) дуалізму «модернізм — постмодернізм-трансавангард».
Інша група митців, сповідуючи тотальне вивільнення від будь-якої традиції, зокрема й від класичного авангардизму, занурилася у світ нігілізму та навіть цинізму. На те
й свобода вибору. Адепти підривної концепції та «антропології недовіри» захоплені
філософією потворного у мистецтві, ідеями театру абсурду і смерті, широкою зоною
ірраціонального-підсвідомого. Епатаж як активний мистецький інструментарій нівелює, на думку представників «актуального мистецтва», донедавні (радянські) естетичні табу. Моделі «розірваної свідомості» і розтерзаних людських життів художникам постачає соціум із подвійною мораллю. В цих об’єктивних умовах сни, неврози,
художня маячня перетворилися на своєрідний «неомімезис» для небезпечних диваків від мистецтва. Під тиском суспільного дискомфорту та трагедійної сучасності
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народжується й нова художня мова ефірно-комп’ютерного буття. В цих умовах медіатичної міфології — екзистенціональна парадигма замінюється віртуальною. Водночас
особистісна позиція художника, його діяльність набувають особливої значущості.
Саме ця ідея є стрижневою для збірки «Третє око».
Ф. Ніцше, віддаючи привілеї образності художньої творчості перед раціоналістичним мисленням, бачив єдиний варіант спасіння західної цивілізації від деградації
у мистецтві та у розвитку уявлення. Чи лишився сенс в існуванні художника-автора
в добу «смерті авторської культури»? Для митця такого питання не існує, бо він народжений людиною, для якої «буття творчості» є формою існування. І якщо художник як частина суспільства опиниться поза буттям раціоналізованого світу, він лишиться тим, чим був завжди — віссю культури. Соціум декого із фігурантів цієї книги
відкидав на маргінеси (Савчин, Семан, Лимарєв, Мінько, Лерман, інші), але все одно
художників неможливо було позбавити ролі учасників доби — лишивши їм місце спостерігачів. Митець дуалістичний за власною природою. Він унаочнює парадоксальність людського буття, водночас є і «учасником», і «спостерігачем».
Художник як «космічна антена» взмозі не дати загубитись діалогу між учора і завтра. Він двоїстий, але в його розірваності, розакцентованості між традицією та бунтом реалізується унікальність художнього бачення — з цього виникає автор. Саме
про таких йдеться у книзі.
Ольга ПЕТРОВА

Розділ I

Можливості
відкритого твору

ВІД НОРМАТИВНОСТІ
ДО ТВОРЧОГО ПЛЮРАЛІЗМУ
Живопис 60–80‑х ХХ століття

О. Петрова
Цілунок Юди. 1989

Мистецькі зрушення 1960‑х

С

вобода творчості, яку було задушено сталінським терором на початку 1930‑х, cтрімко набирала сил у час короткої хрущовської «відлиги» 1960‑х у колах інтелектуалів
та молодої генерації художників. У порадянщеному суспільстві, що яке тридцять років
проіснувало під тиском репресій, починалося пробудження вільної думки та творчої
ініціативи покоління, яке увійшло в історію культури як «шістдесятники». Вони руйнували психологічну модель тоталітаризму, при якому все, що не вкладалося в прокрустове ложе ідеологізованого соцреалізму, вважалося другорядним, почасти — шкідливим, навіть — формалізмом. З-за «залізної завіси», яку дещо відхилив Хрущов,
у культурний контекст радянського простору свіжим подихом увірвалася донедавна
закоркована література і мистецтво Європи. Зі сталінських таборів поверталися вцілілі інтелектуали, вони несли інформацію про класичний авангард 1920–1930‑х. До ра
дянського глядача прийшли кіношедеври Ф. Фелліні, І. Бергмана з аурою підсвідомості
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І.‑В. Задорожний
Мої земляки. 1964

та карнавалу. З часопису «Вопросы философии», інших видань до читача поверталися постаті П. Флоренського, М. Бердяєва, М. Гумільова, згодом — філософія модер
нізму та постмодернізму. Нарешті можна було читати Ф. Кафку, Т. Манна, Г. Г. Мар
кеса, В. Набокова та інших. Український часопис «Всесвіт», українська школа перекладу, очолювана Григорієм Кочуром, московські часописи, зокрема «Иностранная
литература», відкривали інтелектуальні галактики, не знані в СРСР. У Москві відбулися виставки Ф. Леже, А. Матісса, П. Пікассо, Р. Гуттузо. «Геологічний зсув» живопису
в бік свободи відбувався, коли у 1958 році на VI Всесвітньому фестивалі глядачі СРСР
вперше побачили абстрактні полотна, а 1959 року ознайомилися із творами модерністів А. Колдера, В. де Кунінга, Дж. Поллока, М. Ротко на Національній виставці
США у Москві.
У республіках СРСР підносилися ідеї національного самоусвідомлення. Духовною
поживою для шістдесятників стали нелегально поширювані твори О. Солженіцина,
А. Сахарова, інших авторів «самвидаву», в Україні — М. Грушевського, М. Бердяєва,
І. Кошелівця, інших авторів української діаспори. Національно свідома молодь зачитувалася поезією та прозою «Розстріляного відродження». Євген Сверстюк згадував, як «по пам’яті цитували “Недугу” Плужника, “Сині етюди” Хвильового, твори
Маланюка» [1].
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Змужнінню шістдесятництва як опозиції тоталітаризму
передувала низка міжнародних катаклізмів: події в Чехо
словаччині 1968 року, коли «Празькою весною» радянські
танки розстрілювали людей, раніше — придушення повстання у Будапешті, ганебні наслідки Карибської кризи,
коли Хрущов поставив світ перед загрозою ядерної війни.
Каталізатором визвольних настроїв в Україні було її колоніальне становище, тотальна русифікація та курс Кремля
на злиття всіx націй в єдиний радянський народ. В аурі національного самоусвідомлення в Україні до культурного обігу
поверталася репресована творчість 1910–1930‑х, «бойчукіс
тів», О. Архипенка, О. Богомазова, О. Екстер, інших. За спонтанністю неочікуваного офіціозом вибуху новації 1960‑х
можна співвіднести із радикалізмом класичного авангарду
1920‑х. В Україні, так само як у Москві, в прибалтійських художніх осередках, у Вірменії, сформувалося художнє підпілля.
Нефігуративний (абстрактний — за термінологією 1960‑х)
живопис в Україні, який був гранично конфронтаційним
щодо рекомендованого мистецтва, потайки оживав в одесь
ких, ужгородcьких, львівських, харківських та київських майстернях. Першопрохідцями стали: К. Звіринський, подружжя
Романа та Марґіт Сельських, Є. Кремницька, Ф. Семан,
П. Бедзір (Західна Україна); кияни: Г. Гавриленко, О. Дубовик,
В. Ламах, Е. Котков, В. Барський, А. Сумар; одесити — Т. Ба
санець, В. Стрельников, Л. Ястреб, В. Хрущ, інші. Їхню творчість мали змогу бачити на «домашніх виставках» лише посвячені. Виставкові зали для абстракціоністів лишилися закритими до кінця 1980‑х.
Першою оприлюдненою ластівкою «відлиги» в українсь
кому мистецві став «Суворий стиль», хоча цей напрям був
радше компромісним, ніж революційним. Його можна вважати

В. Рижих
Реліквії Бреста. 1968

Від нормативності до творчого плюралізму

Ф. Семан
Сліпий. 1964
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О. Лопухов
Війна. 1970

А. Коцка
Гуцулка. 1970
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модифікацією соцреалізмy при спробі звільнити мистецтво
від зайвої бравурної пафосності тематичної картини. У полотнах І. Григор’єва, В. Рижих, О. Орябінського, І.‑В. Задорож
ного, Ю. Малішевського, А. Сафаргаліна, К. Філатова, О. Ац
манчука, А. Рибачук, В. Мельниченка непорушними лишалися жанрові принципи та життєподібність реалізму. Пробуд
ження лише починалося. Стилістично «суворий стиль» був
сформований на кшталт монументального панно, переважно
із фронтальним розташуванням персонажів та сплощеним
простором. Підкреслено буденні сюжети, герої писані в монотонно-землистій гамі із геометризацією форм. У цьому був
перегук авторів «суворого стилю» із принципами сезанізму
та кубізму — так визначалася новизна. Отже, діалоги із класикою авангарду було започатковано. Зрозумілою була нега
тивна реакція догматичного, соцреалістичного мейнстриму,
бо він відчув, як розсуваються межі дозволеного. На перешкоді новаціям стояло керівництво Спілки художників України.
Супротив офіціозу був шаленим — це спричинило численні
творчі та життєві трагедії в художньому середовищі України
1960–1980‑х. Якщо ж повернутися до андерграундного абстракціонізму, то війна (очевидна у одних, прихована у більшості) між офіцiозом та партизанською інноваційністю була
щоденною формою співіснування. Маестро Валентин Реунов
сказав: «Сірі, вбогі люди, які чомусь завжди ставали деміургами і керманичами в мистецтві України, у мене та у цілого покоління вирвали з життя десятиліття» [2, с. 10].
Зоною великого напруження лишалися стосунки представників радянського безнаціонального соцреалізму та художників, які відродили та обстоювали «фольклорний напрям». Відомо, що кожного, хто дбав про національне, особливе, за радянської влади таврували як націоналіста. Треба
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І. Григор’єв
Легенди
київського футболу
1967–1976

було мати мужність, стійкість переконань, щоб відроджуючи традиції Л. Курбаса,
М. Бойчука та його школи, О. Архипенка, розвивати «фольк-стиль» 1960–1970‑х.
До старшого покоління носіїв національної пам’яті А. Ерделі, Б. Манайла,
Е. Контратовича, А. Коцки приєднувалась молодь західних регіонів України:
В. Микита, Е. Медвецька, Ф. Семан, Є. Кремницька, Л. Пушкаш, В. Патик; а в Києві —
А. Горська, В. Зарецький, Л. Семикіна, В. Баринова-Кулеба, Т. Яблонська, І. Марчук.
Ті, хто підносив ідею національної самобутності, отримував шалений супротив.
Робіт «фольк-стилю» не брали до експозицій, їх навіть нищили. Дозволеним був
«шароварний фольклоризм», який, як туземний колорит колонії, репрезентував
Радянську Україну на декадах дружби в Москві. У жовтні 1964 року, коли місце
М. Хрущова в Кремлі посів Л. Брежнєв, Україною прокотилася хвиля арештів шістдесятників. У такій наелектризованій атмосфері робили нове мистецтво побратими з покоління Алли Горської. Вона була очевидним лідером художньо-етнічного руху
та жертвою системи.
Поряд із інноваційними живописними системами 1960–1980‑х тривала й творчість реалістів. Уникаючи тематичної картини із зображенням опереточно-піднесеної
революційної міфології, надзвичайно професійні художники старшого та середнього
покоління знаходили мистецько-екологічну нішу в жанрах пейзажу, портрета,
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1970‑ті. Мистецькі тенденції «внутрішньої еміграції»

Т. Яблонська
Життя продовжується. 1971

натюрморт у. У 1960‑х (а дехто до 1980–1990‑х) інтенсивно працювали: Григорій
Мєліхов, Олексій Шовкуненко, Онуфрій Бізюков, Петро Сльота, Сергій Шишко,
Дмитро Шавикін, Сергій Григор’єв, Карпо Трохименко, Ілля Штільман, Сергій По
дерв’янський, Борис Рапопорт, Федір Захаров, Михайло Дерегус, Григорій Хижняк.
Музей має поважну колекцію, якою репрезентовано реалізм: В. Баринову-Кулебу,
М. Бароянца, В. Бернадського, Г. Боню, А. Борецького, О. Бурліна, М. Варенню,
В. Волкова, Є. Волобуєва і ще багатьох. У творах вчителів, так само і в творах їхніх учнів В. Реунова, В. Козика, З. Лерман, Ю. Луцкевича, А. Лимарєва, В. Рижих, Т. Голем
бієвської, інших з покоління 1960–1970‑х pеалізм не був пасивним, повторюваним.
Художники жили в пошуковому стані. В нових образах та стилістичних відкриттях
бився пульс доби зламів. Євген Волобуєв стверджував: «Реалізм — це таке сильне,
живуче чудовисько, яке постійно потребує жертв у вигляді невпинних, безперервних
поошуків нової форми, інакше він робиться безсилим» [3]. Новації реалісти знаходили у долученні до системи імпресіонізму, як це було у Є. Волобуєва, Тетяни та Олени
Яблонських, або в опануванні експресивного фовізму як у випадку М. Глущенка.
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Уже з другої половини 1960‑х лібералізм «відлиги» відійшов у небуття.
Брежнєвські ідеологи поновили сталінську тоталітарно-репресивну систему, пристосовуючи її до потреб соціалістичного міфу. Варварським нищенням у 1974 році полотен московських живописців на виставці, що одержала назву «бульдозерної»,
з Кремля було дано сигнал партократам всіх республік СРСР: непримиренно боротися з інакодумством. Поновилися арешти дисидентів та переслідування «самвидаву».
Керівництво Спілки художників України «вичищало» власні ряди від вільнодумців.
У листі до О. Заливахи 5 грудня 1969 року Алла Горська писала: «Опанасе, мене позбавлено авторства, бо “даси каяття, дамо авторство”. Працювати можу, а ось імені носити не можу. Перехожу на нелегальну роботу…» [4, с. 99]. Невдовзі товарищів
А. Горської було заарештовано… Україною прокотилася хвиля репресій. Суспільна
атмосфера після другої черги арештів у 1971 році була гнітючою як для літераторів,
так і для художників. «Межова ситуація» (за термінологією екзистенціалізму) пропонувала: андерграундне інакодумство, «внутрішню еміграцію» — самоізоляцію у майстерні або конформізм, за якого жертвують творчим «Я». До конформізму залучилася основна маса «заробітчан» від мистецтва. Обдаровані та самостійні митці схилялися до «внутрішньої еміграції». В українському мистецтві остаточно окреслилися
контури двох культур: для заробітку — офіційна тематика, в майстерні — творчі пошуки. Двоїстість та розкол свідомості віддзеркаляться у зламі цілісної картини світу,
у схильності до іронії та клоунади.
Професійні відкриття та інноваційні пошуки покоління 1970‑х пов’язані із роботою у міжреспубліканських творчих групах (Седнів, Сенеж, Гурзуф). Обмін інформацією, зародження нових дружніх зв’язків, напружена праця — все це розширювало обрії, було ковтком свіжого повітря. Українці Ю. Єгоров, В. Будніков, З. Лерман,
Ю. Луцкевич, Л. Дульфан, В. Pеунов, В. Рижих, С. Пустовійт, В. Стрельников, інші
переймали формальні новації художників Литви, Вірменії, Грузії. У «внутрішній еміграції», де цінували щирість та художню майстерність, українська молодь xовалася
від абсурду партійних настанов та штучної бадьорості офіцiозу. В художніх осередках, а згодом і в експозиціях з’явився «тихий живопис» як бунт проти фальшивої
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В майстерні. 1974

І.‑В. Задорожний
Маруся Чурай. 1977

бравурності пізнього соцреалізму. Я. Левич, Г. Григор’єва, О. Агафонов, Л. Медвідь,
О. Отрощенко, Г. Бородай, І. Макарова-Вишеславська, З. Лерман, М. Вайсберг та інші були авторами непоказних сюжетів. У центрі уваги опинилася «маленька людина». Л. Медвідь, Л. Рапопорт створювали образ стражденної людини на життєвому
понежів’ї, на зламі. «Тихий живопис» непокоїв офіціоз, викликав роздратування.
У цьому ліризмі влада відчувала небезпеку, бо карнавальна машкара, хистка межа між
банальним та трагедійним підривали засади офіційного оптимізму. В метаформах
Л. Медвідя аж надто відкрито прочитувався «абсурдизм совецького способу буття». Офіційна критика вважала нескорених митців «отщєпєнцами», які уникають
творів про космічну еру соціалізму та героїв-переможців. Останні були бажаними
у виставкових залах.
Пошуки живописців 1970‑х помітно змістилися до розробки пластичної форми
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Г. Неледва
Портрет художника Віктора Рижих. 1972

О. Петрова
Автопортрет з Арлекіном. 1974

та камерних сюжетів. У полотнах З. Лерман, О. Отрощенко, Г. Бородай, І. МакаровоїВишеславської, Г. Неледви, В. Рижих, М. Вайнштейна, Є. Звєздова, І. Завадовського,
Ю. Луцкевича, А. Лимарєва, Л. Рапопорт, Ю. Малішевського та інших чільне місце
посіла тема людських стосунків, портрети колег по фаху, музикантів, світу художників.
Під впливом мистeцької атмосфери, що панувала у майстренях, живопис 1970‑х еволюціонував до лірико-сповідальної станкової картини. Йдеться про роботи І. Гри
гор’єва, М. Вайнштейна, Ю. Єгорова, О. Орябінського, особливо — В. Рижих.
Демонстративно непоказні сюжети перетворювалися на поетичне дійство.
Жанр портрета в 1970‑х репрезентовано як ліричний «портет-картину» контрастну щодо офіційних «портретів-уславлень». Ю. Луцкевич, В. Рижих, Г. Неледва,
Е. Медвецька, Л. Медвідь, С. Пустовійт, Л. Рапопорт, М. Вайнштейн, В. Микита обдарували українське мистецтво цілою галереєю образів інтелігенції.
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Т. Сільваші
Середина літа
1983

Могутнім річищем у живопис (поряд із графікою) 1970‑х — початку 1980‑х
увійшла творчість митців, для яких національна ідея була стрижневою. До лідерів національно-художнього руху 1960‑х долучилися молодші — Ф. Гуменюк, А. Антонюк,
І. Остафійчук, Є. Найден, нова генерація закарпатців та живописців Львова: І. Марчук,
Ю. Герц, В. Габда, Г. Булеца, Б. Буряк, Ф. Семан, М. Шинчук та iнші. Свідомі митці чинили опір манкуртизму-розмиванню національної ідентичності України. На відміну
від «внутрішньої еміграції» «тихого живопису», «неоренесансу» та «неосецесіону» — фольклорний напрям у мистецтві 1970‑х мав виразні громадянські інтонації.
Під впливом новацій у мистецтві молоді, чиї твори що далі, то вагомішими ставали
навіть в офіційних експозиціях, еволюціонувало й мистецтво корифеїв. Яскравим був
фовізм Миколи Глущенка, «фольк-стиль» Т. Яблонської, а в середині 1970‑х — її глибокі, філософські полотна «Тиша» (1978), «Безіменні висоти» (1969), «Вечір.
Стара Флоренція» (1973), її пейзажні сюїти. Уславлений пейзажизм України репрезентували карпатці Й. Бокшай, В. Габда, А. Коцка, Б. Кузьма, В. Микита, З. Шолтес
та плеяда кримських живописців: В. Бернадський, В. Вінтаєв, В. Волков, Ф. Захаров
та багато їхніх колег — киян, харків’ян, одеситів.
У пошуках мистeцької «екологічної ніші» молодь та вже зрілі митці знайшли позитивну програму в «діалогах» із класичними системами: В. Реунов, відчувши обтяжли-
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вість державного замовлення, знайшов свій шлях та перемогу над компромісом у натюрморті, писаному в стилі бароко. Чуттєво-вітальна лінія бароко та експресивного
колоризму визначала розробки Ю. Луцкевича. Г. Григор’єва опанувала пластичну тему
естетської «срібної доби», зокрема поетику Борисова-Мусатова. В системі «естетичних ширм» 1970–1980‑х чільне місце посіла стилізація під сецесіон. Провідником
напряму був В. Зарецький. Українська гілка стилю Г. Нарбута, С. Городецького,
Ф. Кричевського набула молодої сили. В. Зарецький, передчуваючи постмодернізм,
казав, що майбутнє мистeцтва — за еклектичним маскуванням спадщини.
Живі тенденції художнього процесу перебували поза офіційною системою все ще
всевладного соцреалізму. «Зароговілі члени виставкомів» (вираз Л. Медвідя) всіляко
перешкоджали появі інноваційних робіт в експозиціях. Соцреалізм часів В. Щер
бицького, деформований ознаками занепаду, все ще диктував правила буття. Шлях
молоді до вистaвкових зал пролягав через московські експозиції та публікації у часописах «Творчество» та «Декоративное искусство СССР». Чимало фактів засвідчують толерантне, навіть зацікавлене ставлення творчої інтелігенції Росії до талановитої
української молоді. Та й московська влада наприкінці 1970‑х вже дбала про міжнародну репутацію «соціалізму з людським обличчям» перед Заходом. У Москві навіть було
відкрито салон андерграундної творчості. Що ж до художнього середовища, то після
резонансної постанови ЦК КПРС (1976) «Про роботу з творчою молоддю» митці
негайно використали «ліберальне кокетство» партійної верхівки для звільнення
від тиску домінування мейнстриму. Українських митців Одеси, Львова, Києва ліпше
сприймали в Москві, ніж в Україні.

1980‑ті. Час зірваної свідомості
Української залізобетонної ситуації ліберальні жести Москви стосувалися мало.
У Києві трималися «генеральної лінії партії» аж до розпаду СРСР. У колах митців
молодої генерації атмосфера офіціозу не сприймалася, підсилюючи дуалізм свідомості. Життя кількох поколінь художників за принципом «подвійного стандарту» породжувало в їхній творчості неоднозначні метафори, закодовані образи, часто гірку
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Л. Дульфан
Цілунок Юди. 1970‑ті

А. Лимарєв
Портрет скульптора Михайла Грицюка
1982

іронічну клоунаду. Ті ж самі тенденції — у фільмах А. Тарковського, в театрах (на Та
ганці та інших). У полотнах Л. Медвідя, в ранній творчості Т. Сільваші («Несподіване
пробудження», 1981), у сюрреалістичних роботах С. Базилєва, Л. Подерв’янського,
С. Шерстюка, Д. Нагурного «підтекст», який потребував дешифрування, був важливішим за «текст».
Друга тенденція пов’язана з інформацією про технічні та мистецькі новаціїї великого світу — вони просочувалися через напівзруйновану стіну між СРСР та Заходом.
Молодь доби космічної ери та НТР вільно почувалася у проблемах простору–часу,
у теорії відносності А. Ейнштейна, у деформаціях цивілізаційних процесів. Очевид
ний лідер молодіжного руху Т. Сільваші визначав, що в його творчості «стартовим
майданчиком було філософське судження, з якого у творчому польоті підноситься
образотворча енергія». Д. Нагурний — митець футурологічного мислення — марив
ідеями майбутнього. В його полотна головним «героєм» стало зображення «простору–часу» та «тяглості подій» (за А. Бергсоном). Ідеї техноцивілізації у 1980‑х надихали багатьох митців України.
Про реалізм як метод у творах генерації 1980‑х говорити не доводиться. Фігуратив
зберігається, але змінюється спосіб його трансформації. За прообраз править не побачене в люстрі (модель, запропонована Аристотелем, а у ХVІ столітті Леонардо
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да Вінчі), а міражі задзеркалля. Що далі, то послідовніше молодь опрацьовує можливості мистецтва як втілення «ландшафту душі». Попри тиск «застою», позначеного новою
хвилею арештів інакодумців, відбулася світоглядна революція.
В мистецтві вона позначилась кардинальною зміною у пластичній мові. Зауважимо: знищили себе ті, хто ставав на шлях
компромісного загравання із владою. Тоді Л. Ястреб, лідер
одеського андерграунду, писала: «Ніколи до наших днів на художників не падав тягар виключного стоїцизму в ім’я прекрасного, як зараз» [5, с. 196].
Останні п’ятнадцять років ХХ століття були часом неспокою, наближення Чорнобильської катастрофи, або, за терміном М. Бахтіна «потрясіння основ та неготового буття».
Художники Л. Рапопорт, С. Базилєв, Д. Нагурний, Л. Медвідь,
Г. Неледва прийшли до новацій модерністського мислення,
передчуваючи травми та розломи «чорнобильської ери».
В мистецтві посилюються тенденції сюрреалізму та експресивної деформації.
Що ж до Спілки худоників України, то вона всіляко затулялася від небажаної новизни, від незрозумілих особистостей
молодої генерації. Єдиний мистецький часопис «Образотворче
мистецтво» був напрочуд реакційним. Українські художники
Одеси, Львова, Києва шукали та знаходили підтримку серед
прогресивного мистецтвознавчого загалу Москви: А. Кантора,
О. Костіної, Г. Плєтньової, О. Якимовича, Г. Недошивіна, інших. До молодих українських митців уважно придивлялися
авторитетні комісії з Москви, очолювані Таїром Салаховим.
На меті було «висмоктування» талантів із переферії — усталена культурна стратегія в СРСР.
1978 року в Москві було презентовано графіку А. Чеби
кіна та живопис Т. Сільваші. Після вдалої «проби пера»

В. Маринюк
З червоним квадратом. 1977

З. Лерман
Репетиція. 1970‑ті
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М. Гейко
Композиція. 1980‑ті

Г. Неледва
Із світу долішнього — у світ горішній
(фрагмент). 1989
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в 1980 році українці Т. Сільваші, С. Гета, С. Базилєв,
С. Одайник та інші зробили сенсацію інноваційним живописом на молодіжній виставці в Ташкенті. Московські експерти
ввели до професійної термінології поняття «український
ренесанс». Учасників «ташкентської групи» негай
но
запросили експонуватися у Москві, втім, через негативну
реакцію Києва, нудне зволікання керівництва СХ в Україні
виставка «Молоді художники України» відбулася лише
через п’ять років. Розлам між офіційним мистецтвом та вільним художнім мисленням набув конкретності.
Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 року лишила
страшні опіки в душах, тілах та в долях українців (навіть
в Європі). Апокаліпсис, що відбувся вдома, унаочнив трухлявість «брежнєвщини». Життя вимагало перебудови. І якщо «перебудова» М. Горбачова більшою мірою була декоруванням соціалізму під демократію, то у свідомості народу, зокрема, в середовищі митців, зміни були революційними.
Мистецька ситуація 1986–1991 років унаочнила кардинальну трансформацію художнього мислення у напрямі до творчого плюралізму. З репресивного соцреалізму останній покров було зірвано чорнобильським виром. На перше місце
нарешті вийшла та друга культура, яка тридцять років побутувала у напівдозволеному стані.
В умовах «гласності» відроджувалися демократичні інститути: «Український культурологічний клуб», осередки
чорнобильців, жертв Голодомору 1932–1937 років, УНА
УНСО та інші. У Києві 1987 року відбулася неформальна виставка «Погляд» (у колах Політехнічного інституту). На
решті глядачі побачили український нефігуратив 1960–1980‑х
та твори, що засвідчували зрілість національної ідеї.
У різних за стилістикою художників — П. Гайдамаки,
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О. Гнилицький
Героїчний канон. 1988

О. Бородая, О. Бабака, В. Григорова, Н. Денисової, Л. Довженко, О. Дубовика,
Ю. Шевченко — спільність була у позиції нонконформізму. Відбувся кидок до повної
свободи та вільного самовираження. Заявив про себе мультикультуралізм (термін
А. Боніто Оліви), в якому було ліквідовано стильові та жанрові обмеження. На виставках панує еклектична мішанина усіх систем художнього мислення як образ зірваної,
постчорнобильської свідомості. Продуктом естетики постмодернізму була декларована Костянтином Реуновим та Олегом Тістолом «вольова грань національного постеклектизму». Автори вільно трансформували національно-архетипове задля створення інноваційного. Вони формували український варіант деконструкції, предтечею
якої ще у 1970‑х був С. Парад жанов у власних колажах.
Нове мистецтво України на межі 1980‑x i 1990‑х піднімалось над прірвою соціальних та культурних уражень нації. Звідси особливий інтерес до етнічних джерел у акціях «Погляду» та «Шляху» (Львів — 1988).
Поряд із національно ангажованим мистецтвом у другій половині 1980‑х набирала
сили гостро-екстремальна гілка творчості, так звана «нова хвиля». Картина «Печаль
Клеопатри» А. Савадова та Г. Сенченка (1987) поряд із «Вольовою гранню…»
К. Рeунова, О. Тістола ознаменували початок українського трансавангарду. На виставках «Седнів ’88 та ’89» (куратор Т. Сільваші та А. Чебикін) до художнього процесу
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ввійшло нове покоління живописців — В. Бажай, М. Гейко, С. та О. Животкови,
С. Панич, О. Голосій, М. Кривенко, П. Лебединець, А. Криволап, Д. Кавсан, Г. Ви
шеславський, О. Рижих та інші. Пошуки молоді були демонстративно волюнтаристські — як відповідь на ще не забуті утиски. Живопис розподілився між полюсами —
психоделічним та творчістю митців-пластиків (традиції «живописного поля», мінімалізму, експресивного нефігуративу тощо). Збагачений модерністським світобаченням український живопис розчахнув двері у 1990‑ті.
1. Сверстюк Є. Українська література та християнська традиція // Сучасність. —
1992. — № 12 (41).
2. Подано за: Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії. — К., 2004.
3. Волобуев E. Цветом и словом. Живопись, воспоминания. — К., 2003.
4. Горська А. Чарівна тінь калини. Листи, спогади, статті. — К., 1996.
5. Басанец Т. Ответственность за время // Черный квадрат над Черным морем. —
Одесса, 2001.
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рт-салони 2008–2009 років, експозиції Музею сучасного образотворчого мистецтва України (С. Цюпка), Арт-центр В. Пінчука, «Гурзуфські сезони» О. Авраменко
та багато іншого унаочнюють потужну мистецьку хвилю в творчості українських артистів. Постмодернізм, модернізм, реалізм співіснують на рівних.
Художній плюралізм є продуктом справжньої творчої свободи, яка виразно контрастує з попереднім досвідом мистецтва України. Шлях до мистецтва, не регламентованого нічим, крім авторської програми, був по‑шекспірівськи драматичним, якщо
озирнутись на 1970–1980‑ті. Середнє і старше покоління художників ще добре пам’ятали нормативність соцреалістичного методу і жандармське око заідеологізованих
виставкомів. Для митців межі ХХ–ХХІ століть, які сьогодні є репрезентантами представницьких виставок як удома, так і за кордоном, реалії буття покоління 1960–1980‑х
(предтеч 1990‑х) сприймаються не інакше як історичною далечиною — «міфом
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про несвободу». Втім, без протистояння окремих художників
(тоді — маргіналів) системі соцреалізму пошукова хвиля вільної творчості наприкінці 1990‑х була б неможливою. Саме
маргінали, яких мейнстрим тримав за парій, виконали місію
«чистильників» — вони забезпечили прорив до світових мо
делей мистецького бачення. Заборонена у 1960–1980‑х творчість нефігуративістів Одеси, Києва, Львова, експресивна
творчість Є. Звєздова, А. Лимарєва, Л. Рапопорт, С. Панича,
Г. Неледви, сюрреалістичні метафори Л. Медвідя, «вольова
грань національного постеклектизму» К. Реунова та О. Тіс
тола та багато іншого втілювало вибухову силу свободи, сигналізувало про народження «нової картини світу». Пошуко
ве мистецтво 1980‑х підносило як національно-інноваційну,
так й бунтівну, екстремальну «нову хвилю» у творчості
О. Голосія, Д. Кавсана, В. Раєвського, А. Савадова, В. Цаголо
ва, інших.
У 1990‑х ідеї та програми суб’єктивного художнього мислення, виплекані європейською філософією «Франкфуртсь
кої школи», Ф. Ніцше, А. Бергсоном, М. Гайдеґґером, Ж. Дeр
рідою, іншими так само, як авангардистами «другої хвилі»
та постмодерністами, стали надбанням української естетичної думки та художньої практики. Художники України на початку 1990‑х пережили потужну «ін’єкцію свободи», в «алкоголях» якої інколи позбувалися не лише баласту традицій,
а й продуктивних рис школи. Свобода прийшла в майстерні
художників років на п’ять раніше від її офіційного оголошення. У 1987–1990 роках у московському Манежі (тоді — головному виставковому залі СРСР) Україну репрезентували
вже не «ленініанці», а молоді В. Раєвський, А. Савадов,
К. Реунов, О. Голосій, П. Керестей, С. Панич — художники
несподівано розкуті. Українське мистецтво увійшло до фази
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Психоделічна атака кролів
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критичного протистояння із нормами, які виродилися та душили живу творчість.
Це був стан біфуркації — кризи, переходу. І хоча фаза переходу є короткою (тоді хаос
намацує новий розподіл сил, має футурологічне значення), втім, напрочуд продуктивною для творчості. Вибух та існування на межі стовідсотково активізувало творчу
енергію бунтівної молоді.
Після розвалу Радянського Союзу очевидним був розпач донедавна всевладних
ідеологічних структур. Вони, як суспільні одиниці, позбулися ролі керманичів. Поява
на мапі світу незалежної України інституційно оформила права демократичного
устрою в соціумі, зокрема — в мистецтві.
Зауважимо біфуркаційну роль Чорнобильської катастрофи (26.04.1986). Вона
лишила страшні опіки у душах, тілах та долях українців. Апокаліпсіс, що відбувся
не у старозавтні часи, а у нас вдома, беззаперечно унаочнив трухлявість брежнєвщини. Страшне випробування атомом, що вибухнув, зобов’язувало до змін. Кризовий
стан системи визначив життя країни на межі. В права вступав Хаос. Ще з міфологічних
часів хаосу надавалося велика роль і не лише в руйнації старих систем мислення,
але й в народженні нового «космосу» (інноваційного світоустрою).
У критичному постчорнобильському стані «перебудова» М. Горбачова (а в Украї
ні — Л. Кравчука) була радше декоруванням соціалізму під демократію. Натомість,
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у свідомості громадян, зокрема, у мистецькому середовищі, зміни дійсно були революційними. Мистецтво відреагувало власною мовою на ситуацію «переходу» до нової
мапи світу. Віяло художніх можливостей, стильових новацій, незвичних, часто шокуючих способів втілити бурхливий внутрішній світ митця, його індивідуалізм — все,
що донедавна гинуло у потаємному підпіллі, одержало право на життя. Плюралізм вибухнув водночас, докорінно змінюючи художню ситуацію в українському мистецтві.
Виразною пам’яткою евристичного бачення та народження нової індивідуальної пластичної мови і донині лишається есхатологічний, біблійний цикл полотен Галини
Неледви. «Тільки спалах інтуіції освітлює нагромадження фактів», — зауважив Тейяр
де Шарден. Цикл полотен як травма від чорнобильської катастрофи став авторською
співбесідою Г. Неледви із «Книгою Буття». У композиціях відстань між небом та землею не така вже й велика. Простір полотен пронизано астральним світлом, він — частина загального та неосяжного. Втілення космічної безмежності було дивовижею
для сучасного українського мистецтва. Смислові коди циклу побудовано за принципом
суб’єктивного метафоризму. «Діалоги» з Біблією ведуться мовою кольору.
У 2009 році новій генерації художників та навіть мистецтвознавців назва
«Седнів ’89» навряд чи нагадає про напружене життя бунтівної молоді, що опиралася
соцреалістичному мейнстриму. Втім, саме виставка «Седнів ’89» стала прологом
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свободної творчості 1990‑х. Експозиція була іронічною. Вона
приваблювала гострим поглядом на світ, новизною форми.
Вона сигналізувала про смерть старої нормативності, яка існувала з 1930‑х та аж до початку 1990‑х. Нове покоління —
В. Бажай, О. Бабак, М. Гейко. С. та О. Животкови, М. Кри
венко, П. Лебединець, А. Криволап, Л. Маркосян, І. Янович,
Д. Кавсан та багато їхніх колег, які ще вчора були маргіналами
з точки зору художнього мейнстриму, «межовими особистостями», запропонували соціуму «самоактуалізацію майбутнього». В ситуації зламу, в аурі хаосу, що народжував новий
космос, «Седнів ’89» звільняв мистецтво від шор академічної
нормативності, від стереотипів пластичного та громадянського мислення. Ця виставка, як окремий атом в розлогому
мистецтві України, доводила, що «нове життя» через перехід
реалізується там, де активізується хаос. Якщо хаос несе із собою вітальну стихію життя, культура (мистецтво) оновлюється. Динамічні моменти розвитку — це і є ті біфуркаційні моменти. В цей період ситуація неодмінно розвивається оптимістично та прогностично. Футурологічне значення нової генерації українських митців ставало дедалі очевиднішим.
У пошуках української молоді не було ані хуторянства, ані
агресивної провінційності. Ще з кінця 1970‑х, а тим більше
у 1980‑х, вона проходила власні «університети». Художній
досвід андерграундної України кореспондував із досвідом художніх осередків Прибалтики, Грузії, Вірменії, дисидентів
Москви. Особливий вплив на молодь справили московські
виставки світових метрів: Г. Юккера, Р. Раушенберга, Я. Ку
неліса, Д. Розенквіста. У майстернях та «домашніх клубах»
проводилися хепенінги. За спостереженням Гліба Ви
шеславського, в той час, як офіційний Київ все ще намагався
утримати владу, «у ті часи Москва являла собою чудернацьку

О. Ройтбурд
Блудний син (за Рембрандтом). 1988
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картину… Серед моїх колег нескінченно точилися розмови про архаїчні рит уали
як основу мистецтва, про необхідність “смерті автора” заради справжньої творчості,
про перевагу акту творення як такого перед власним твором. По руках ходили саморобні — видруковані на машинці переклади Шпенглера та Фукуями. Їздили в Тарту
до Лотмана… Училися у Лонга, Мерца, Голдсворсі і, безумовно, у Бойса» [1, с. 20].
У 1980‑х читання творів К. Ґ. Юнга набуло значення самоосвіти для нової генерації
художників. Вивчали естетику А. Бергсона, психоаналіз З. Фройда, філософські розвідки А. Маслоу, Е. Фромма, М. Гайдеґґера, у списках знайомилися із лекціями
М. Мамардашвілі. Інтелектуальні враження переплавлялися у творче експериментаторство, де посилювався інтерес до пошуку підсвідомих моделей у культурі. Нова мапа мистецького світу поступово структурувалася. Хаос проростав інноваційним
космосом. Водночас спадщина соцреалістів в дуже екстравагантний спосіб набула рис
екзотичного антикваріату та високої ринкової коштовності.
Зауважимо, що з 1989 року художнє підпілля було легалізовано, а саме поняття
андерграунду вичерпалося. Змінився на протилежний статус маргінала, особистості
ламінарного штибу (із закинутістю, непотрібністю). Вчорашній маргінал опинився
в центрі суспільного інтересу. Постаті Івана Марчука, Матвія Вайсберга, Олега
Голосія, Ольги Петрової, Олександра Ройтбурда, Любові Рапопорт, інших — тому
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підтвердження. Подальший успіх та утвердження особистості залежали від систематичної праці, життя на художніх підмостках та від… піару. Дехто (Пінчук, Поярков)
досягав гіпертрофованих успіхів саме завдяки піару на художньому ринку, який ледь
ставав на ноги. Біля талантів розквітала й художня кон’юнктура. Зауважимо, що багато
хто з митців виявився неготовим до інтенсивної «ін’єкції свободи», зрозумівши останню як сваволю. Так, Василь Цаголов вдавався до позахудожнього радикалізму,
коли зняв штани на Хрещатику та справив велику нужду, або заявляв: «Ні в кого немає
такої ерекції, Лу». В таких акціях намічався крайній негативізм як одна із тенденцій
пошукового мистецтва, яке сьогодні називають «актуальним».
Наприкінці ХХ століття на полюсах художнього експерименту аурою свободи
кожен насолоджувався у власний спосіб. Варто пам’ятати, що мистецтво з давніх часів
та до сьогодні працює у дихотомії прекрасного і потворного. До авангардного, а тим
більше до поставангардного, бунту в мистецтві переважно домінувала «естетика прекрасного», коли в стані духовного піднесення митець (маленька модель Всесвіту)
розкривав духовні ресурси особистості та репрезентованої ним культури. Художник,
який розуміє мистецтво як самоутримання душі на рівні, що містить відблиск Бога,
не пристане до нігілізму, до тотального заперечення прекрасного. На цій позиції
в пост-постмодерністську добу лишається більшість митців України.
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За програмою «краса врятує світ» працюють прихильники українського нефігуративу та образотворчої метафори, всі ті, хто зачарований пластичними можливостями художньої мови. Тому невипадково Т. Сільваші — ініціатор творчого
угрупування «Живописний заповідник» (А. Криволап, М. Кривенко, О. Жи
вотков, М. Гейко) власний живопис називає «ненаративним кольорописом», себе — кольорописцем. Колір (відповідно до В. Кандинського) він вважає об’єктивною субстанцією, що розкривається як у процесі письма, так і в часі сприйняття, бо
світ постійно перебуває у становленні. Автор декларує: «Мій метод звільнює живопис; він не має на меті передати щось, він не відображує нічого, крім самого
живопису. Картини мають самостійне інтенсивне життя — самопредставлення,
де митець — лише медіум, провідник» [2]. Ця універсальна формула стосується
кожного «пластика», a його свобода втілюється у мандрах до «ландшафтів суб’єктивного бачення» внутрішнім зором. Краса в мистецтві підтримується як сфера
бажаного. С. Гай, В. Бажай, Т. Сільваші, П. Лебединець, А. Криволап, І. Янович,
Є. Рахманін, В. Цюпко, інші (очевидна більшість) ворожать над кольорописом,
дошукуються таємниць колористики у текстах В. Кандинського, О. Богомазова,
А. Матісса, інших. В їхніх полотнах категорія прекрасного втілюється у нерозділеності Істини, Краси і Добра.
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Ця програмна ідея лягла в основу колекції Музею сучасного образотворчого мистецтва України (фундатор — Сергій
Цюпко). Для тих, хто розуміє мистецтво і красу як синоніми,
хто розуміє творчість як індивідуальний спосіб духовного
руху, як роботу на межі можливостей таланту, як постійне
становлення, відкрили двері столичні галереї «Боттега»,
«Триптих», «Ра» і ще десятки в інших містах України.
Утім, шок свободи кинув окремих бунтівників до «естетики
потворного». Пошуки митців «нової хвилі» з автоматизмом
письма, з алогізмом сюжетів, іронічною грою з речами та персонажами, — ці розвідки були мозаїчними, спонтанними, з великою домішкою цинічного сміху (живопис В. Шерешевського,
І. Чічкана, фотосесії В. Цаголова, інших). На початку ХХІ століття мистецтво демонстративної антиестетичної форми, брутальних сюжетів кодифікувало себе як «актуальне».
Домінування нігілістично-глузливого відображення світу є очевидним.
Поняття «нігілізм» введено німецьким філософом
Ф. Г. Якобі в листі до Фіхте (1799). Явище нігілізму в розмаїтті
варіацій за останні 150 років постає безсумнівною реальністю.
Ідеологічним та світоглядним орієнтиром для розуміння нігілізму та його суспільних (зокрема, художніх) мотивацій є поняття «відчуженності особистості». Термін, що набув популярності
в інтелектуалів Європи після Великої французької революції
(1789–1799), а особливо завдяки роману І. С. Тургенєва
«Батьки і діти» (1862), означає (за Ф. Ніцше), «ревну віру
в невіру». Нігілізм означає знецінення будь-яких цінностей,
породжене трагічним розпадом світу на буття та сенс.
Філософи ХХ століття активно дискутували щодо сутності нігілізму. Так М. Гайдеґґер бачив заслугу Ф. Ніцше в осмисленні нігілізму як принципу, що походить з екзистенційної

Т. Сільваші
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філософії буття та пояснює останню. С. К’єркегор інтерпретує нігілізм як «відчай», як переживання духовної смерті.
А. Камю, Ж.‑П. Сартр, французькі екзистенціалісти,
та К. Ясперс (Німеччина) розуміли нігілізм як початкову буттєву данність. «Негативна діалектика» Т. Адорно та програма «Великої відмови» Г. Маркузе доводять домінантну роль
стратегій нігілізму в свідомості Європи ХХ століття М. Ма
мардашвілі вважав нігілізм своєрідним способом подолання
власної поразки. Американський філософ А. Данто зазначає,
що слово «нігілізм» означає «негативність та порожнечу».
Отже, думка дуалістична: А. Данто розрізняє «нігілізм порожнечі» та «нігілізм негативності».
Зрозуміло, що трагічне буття ХХ століття створило фундаментальне підґрунття для мистецтва нігілістичного типу,
для ствердження «негативної естетики» — якісно нового
мистецького бачення. Якщо Ф. Гойя свого часу репрезетував
потворне у серіях «Капрічос» та «Біди війни» як спробу
перебороти жорстокість світу, переструктурувати в художньому протесті аморальне в моральне, то М. Дюшан в «Пі
суарі» заперечував всі традиції мистецтва як такі. В Америці
на прочатку ХХ століття, за відсутності художніх традицій,
це виявилося нескладно. У Дюшана та його послідовників
твір втратив естетичну цінність. Натомість ваги набувала
концепція, відірвана від матеріального агента інформації.
Вимір «прекрасне–потворне» було скасовано та залишено
в архіві передмодерної історії мистецтв. Зрозуміло, що мистецтво «шокотерапії», з установкою на нігілістичне світовідчуття та цинічне глузування як із краси, так і з глядача, свідомо
творить неестетичне мистецтво. Мистецтво завжди цінувало
потворне з точки зору етичного способу скинути бридке. Ні
гілізм межі ХХ–ХХІ століть зробив потворне самодостатнім.
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Група митців, які ідентифікують себе з «актуальним мистецтвом», не є однородною. Насамперед за мірою таланту. Поряд з поодинокими міцними особистостями,
імітаторів новизни тут не бракує. Попри програмну асоціальність дехто демонструє
гостро критичний погляд на світ.
Печальною кометою увірвався в постмодерністську епоху Олег Голосій з його
сумнувато-гротескним суб’єктивізмом. В інтуїтивно-горячкуватих реакціях його покоління на пострадянське оточення та химерний світ фантазій талант Голосія заручився з мукою та болем. Ідеї маргінального, аутсайдерського мистецтва як протистояння
мейнстриму породили екстремальну молодіжну групу, яка за «Театр постмодернізму» обрала захаращений будинок на вулиці Паризької комуни (Київ). Чорнуха, алогізм, свобода від раціо, параноїдальний та психоделічний досвід посіли там чільне
мисце. «Ми, й тільки ми» — пронизливо звучало в забрьоханому будинку. Сьогодні
це відлуння чуємо у всіх акціях, організованих О. Соловйовим. Якщо андерграундні
О. Гнилицький, В. Цаголов, інші у творчих «іграх» розмивали всі морально-етичні
кордони, О. Голосій і тут лишався романтиком. Без будь-яких декларативних жестів
він посів місце визнаного лідера «нонстопового» малярства (термін К. Дьоготь), бо
кинув на стіл свіжі гральні карти. Провідник «гарячої лінії постмодернізму» ніколи
не вдавався до брутального цинізму на відмну від сателітів, які розтягнули по тусовках
Олегову евристичність. У полотнах з античної чи христянської міфології «Аттіс»
(героя кастровано), «Едип» (осліплено), Христос (розіп’ято) мистець вживається
в стан мучеництва, токається пензлем найтоншої тканини болю, вживає засоби,
до нього не вживані у мистецтві. Його емоційний надрив — споріднений «Крику»
Мунка або експресіонізму Барлаха. Як мистець він лишився людиною, що сформувалася у ситуації біфуркації, на зламі, на межі епох та контрастних моделей свідомості.
Його творчість — прорив з однієї культурної системи до іншої, до інноваційних пошукових актів на тлі соціальної відокремленості. «Цитатник» нігілізму, за яким
«Паризька комуна» створювала текст «нової реальності», Голосій сприймав
не як гру — аж надто реально. Аж надто часто він відчував себе персонажем, загнаним
до рингового кута (полотна: «Жовта кімната», «Вихід до моря», інші). Лідерство
Олега як аутсайдера-маргінала захоплювало його колег. Вони починали цей імідж
експлуатувати. У цьому абсурдистському театрі Олегу не до снаги було лишатися
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деміургом. Лідер гарячого «нон-стопу» став його реальною жертвою вседозволеності. Останні полотна Голосія синьо-чорні із нервовими спалахами пронизливих біло-жовтих зон. «Доведений до межі чорного, — писав В. Кандинський, — ультрамарин набуває голосу людської печалі». Інтенсивне синє спрямувало душу й волю митця
до холодної стихії. Синє накрило дев’ятим валом, натиснуло на клавіатуру підсвідомості і тоді… останній політ в Рай, чи в Пекло, в небуття.
На противагу крихкому світу Олега Голосія мистецтво Арсена Савадова, очевидного лідера гарячого, нерегламентованого постмодернізму, сповнене чоловічої агресії
та сили. В його проектах подекуди переважає цинічна гра та фізіологізм, але в «Донбасішоколаді» (1998), у «Колективному червоному» (1998–1999) очевидною є соціо
критична лінія, досить рідкісна під шатами постмодернізму. «Колективне червоне» —
виразна метафора країни із комуністичним мунулим, яке і досі тримає замертвілу руку
на горлі демократичної свободи. Буртальною сюжетикою та двозначними образами
автор рефлексує на подвійну мораль псевдодемократії в Україні. Тут чільні місця посідають вчорашні колгоспні «феодали» та пахани радянської партноменклатури.
Глумлива аура «Донбасу-шоколаду», атмосфера катакомбної приреченості та алогізму
в долі шахтарів України у фотоциклі А. Савадова — лише бляклий відбиток того трагізму, побутового ідіотизму, в який загнали шахтарів можновладці Незалежної України.
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В. Шерешевський
Квіти життя. 1999

До речі, в, здавалося б, сюрреалістичних фотоверсіях нічого немає від підсвідомих марень, як не існує шизологізму. Твори А. Савадова — виразні метафори дійсності.
Шифри їх знайдемо, варто лише озирнутись навколо. Ганебне сьогоднення автор фотосерій цілком слушно асоціює із образом кривавої бійки та із безглуздістю смерті на кориді. «Колективне червоне» — образ «кривавого карнавалу» пострадянщини. Хіба
не є страшним символом пекла, в якому ми всі живемо, неідентифіковане тіло Георгія
Гонгадзе, відтята та зникла голова людини, яка була голосом совісті нації?
Образотворчі «гіпертексти» А. Савадова — жорстокий близький бій із цинізмом
нашої доби. «Естетика потворного» у серіях Савадова тотожна свідченню Ф. Гойї,
який казав, що малює жахи війни, щоб відвернути людство від варварства. На жаль,
не всі образи сучасної содомії, створені А. Савадовим, тримаються традиції «трагедійного гуманізму». У фотокомпозиціях «Книги мертвих» (2001), в інших він смакує
скотологічний вимір, фекальність «кишкової» сторони постмодернізму, перейнятої
в А. Арто, Р. Гобера, М. Келлі. Взірців у ХХ столітті не бракувало [3].
Лишаючись на позиціях «онтологічного нігілізму» (за М. Гайдеґґером), працює
Оксана Чепелик у намаганні розібратися у складних соціальних, психологічних проблемах доби. В іронічно-трагедійному проекті «Улюблені іграшки лідерів» та в інших
О. Чепелик мислить концептуально, репрезентуючи «поетику десакралізації»
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на високому художньому рівні. Досить часто нігілістичне перетинає межу — стає
цинічним. Не менш амбіційні, але без снаги О. Чепелик чи А. Савадова, прихильники
ігр у «потворне», клоновані адепти «Contemporary Art», у пошуках популярності
за будь-яку ціну знижують постмодерністський пошук до низькопробності. Про критерій духовності взагалі не йдеться.
На відміну від Г. Неледви, яка Чорнобильську трагедію побачила у масштабі біблійної катастрофи, Ілля Чічкан в акті злягання персонажів у протирадіаційних комбінезонах на тлі реактора вважає за можливе відрефлексувати загальнолюдську біду як людина інфантильна.
У серії полотен В. Шерешевського «День вчителя» (2008) об’єктом пересмішництва стали персонажі світової культурної класики. Карикатурні образи Бетховена,
Пушкіна, Гоголя, Брюллова, Рембрандта демонструють духовну обмеженість художника. Прийом пластичної трансформації класичних взірців було відкрито Пікассо ще
100 років тому. Те, що у Пікассо в «співбесідах» з Веласкесом та Гойєю перетворювалося на авангардний метафоризм, у Шерешевського — на безкриле зубоскальство.
Такий собі хуторянський місцевий постмодернізм. Англійський історик мистецтва
Герберт Рід констатує: «Експеримент лишається неосяжним полем для мистецького
шарлатанства» [4, с. 137].
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Прихильники художнього нігілізму, які позиціонують власну творчість як «актуальне мистецтво», повторюють шлях відкривачів «тотального мистецтва». Гасло
Дональда Джада «Якщо хтось будь-що називав мистецтвом, то це і є мистецтво»
або афоризм Еда Рeйнхардта «Кінець мистецтва і є мистецтвом» повторюють старанно, як аптекарський припис.
У широкому історико-культурологічному контексті «Aктуальне мистецтво» (гаряча лінія вітчизняного постмодернізму) утвердило не лише «естетику алогічного
та потворного», але, що є найважливішим — культ творчого вибору, свободи. Ціною
втрати категорії прекрасного.
Сьогодні процес набув парадоксальності. Колишні маргінали «Паризької комуни» як андерграундного угрупування покрилися золотим лушпинням «класиків»,
знайшли надійний фінансовий дах та успіх у мегазаможної української буржуазії.
Але в роботах О. Ройтбурда останніх років, в мавп’ячих серіях І. Чічкана (клоновані
полотна), в «Службовому романі» В. Цаголова, навіть у П. Макова з’явилося відчуття
втоми від самоповторів. Різнокольорові хутряні квадрати О. Пінчука — переспів
«Хутряної чашки» Мерета Оппенгейма, експонованої ще у 1936 році. «Кожен культурний акт, — писав М. Бахтін, знавець карнавалу, — сутністно живе на межі… віддалений від меж, він втрачає ґрунт під ногами, перетворюється на порожню гру, стає
пихатим та вмирає» [5, с. 35].
Світоглядні та художньо-методологічні суперечки творчого процесу, його поляризація між естетикою прекрасного та її антиподом загалом є реальним творчим здобутком в аурі свободи. Позитивним є сенс процесу з точки зору розуміння художника
як вільної особистості в демократичній країні. Тільки в полі свободи можливе народження Космосу з Хаосу та існування Хаосмосу.
1. Вишеславський Г. Альбом. — К., 2004.
2. Сільваші Т. З інтерв’ю. — К., 2000.
3. Петрова О. Мистецтво Арсена Савадова як розтин «суспільного тіла» // Пет
рова О. Мистецтвознавчі рефлексії. — К., 2004. — С. 346–250.
4. Рид Г. Краткая история соврменной живописи. — М., 2008.
5. Подано за: Панарин А. С. Реванш истории. — М., 1998.

ШОКУЮЧЕ ЯК МИСТЕЦТВО —
ВІД БУНТУ ДО РИНКУ

І. Чічкан
Романтик. 2011

У

продовж десятиліть існування СРСР та аж до завершення 1980‑х Україна, з точки
зору альтернативно-андерграундного мистецтва, мала образ пустелі із ледь помітними оазами творчої опозиції соцреалізму та його дозволеним у 1980‑ті модифікаціям.
Українські художники постійно наїжджали до Москви: офіційні — для участі у «декадах дружби», їхні нечисленні опоненти — щоб розчинитися у програмах бунтівних
московських неформалів. Тому зухвало-експериментальні роботи молодих українських художників на Всесоюзних молодіжних виставках 1987–1989 виявились стовідсотковою несподіванкою як для соцреалістичного керівництва в Україні, так
і для прогресивної, нонконформістської критики Москви (а така там існувала поряд
з офіційною). Інноваційні полотна Арсена Савадова, Георгія Сенченка, Валентина
Раєвського, Юрія Соломка, Олександра Гнилицького, Олега Голосія, Костянтина
Реунова, Олега Тістола вимогливі прихильники новацій мусили визнати «україн-
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ським Ренесансом». Це явище виникло як потужна маргінальна хвиля на тлі вседіючого соцреалістичного мейнстриму. В 1987 році відбулася Всесоюзна молодіжна виставка (Москва). Тоді мистецтвознавець О. Авраменко писала: «Черга бажаючих
відвідати експозицію перевершила нещодавні черги до Мавзолею. Влада намагалася
якнайшвидше закрити виставку. Втім, прецедент відбувся» [1, с. 34]. Аналогічні виставки пройшли у Тбілісі, Вільнюсі, Ризі, Києві. Твори молодих митців України в групах «Седнів ’88» та «Седнів ’89» (керівники Т. Сільваші та А. Чебикін) виявилися
провісниками вільної творчості 1990‑х. У час Перебудови, в ситуації політичної розгубленості ідеологів від мистецтва, у метушні змін, твори нового покоління пощастило експонувати в «Державному музеї українського мистецтва». У так звані «фараонів
ські зали» (доступні лише для відданих радянщині керівників Спілки художників),
увірвалося молодіжне мистецтво із бурхливою енергією новацій. Всупереч замовчуванню експозиції в пресі, резонанс від неї був значним, бо в художній процес України
увійшли не окремі особистості, а ціле покоління яскравих індивідуальностей: В. Ба
жай, О. Бабак, М. Гейко, С. та О. Животкови, М. Кривенко, П. Лебединець, А. Криво
лап, Л. Маркосян, С. Панич, І. Янович, Д. Кавсан, Г. Вишеславський та інші. Внеском
в ауру змін виявилася робота групи «Живописний заповідник», у програмі якого
було відродження традицій свободи класичного авнгарду, розчавленого ідеологічною
радянською машиною. Особлива увага митців групи зосередилась на культурі художньої форми.
Яскравою лінією в інноваційному мистецтві виявилася творчість «неофольклористів» — тих, хто шукав шлях у витоках національної культури: до джерельної бази
Трипілля, до образів народної демонології та ін. Архетипи праукраїнців у 1910–
1920‑х надихали авангардистів К. Малевича, О. Архипенка, Д. Бурлюка, О. Екстер.
Інтерпретації поганських та християнських міфів, їхні образотворчі метафори експонували О. Бородай, О. Бабак, Ю. Левченко, Ю. Луцкевич, С. Панич, О. Петрова та ще
багато митців Львова, Івано-Франківська, Києва. Потужні мистецькі сили творили
модерний міф української культури. На межі 1980–1990‑х із підпілля в зали увійшов
міцний одеський нефігуратив: В. Басанець, М. Степанов, В. Стрельников, Л. Ястреб,
В. та Р. Філіпенки та інші їхні однодумці. У Львові «підпільна академія» Карла
Звіринського — пропагандиста нефігуративу та вільної творчості загалом, вповні
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реалізувалася у виставкових залах. Сьогодні більшість із названих явищ та митців добре знані на виставкових майданчиках та в музеях світу. Всі вони піднеслися на вибуховій хвилі Перебудови.
На зламі 1980‑х — початку 1990‑х у київській ситуації найрадикальніші ідеї формувалися в групі «Паризька комуна», де очевидно евристичною була творчість Олега
Голосія. В стихійному об’єднанні згуртувалися: Л. Вартиванов, О. Гнилицький,
Д. Кавсан, О. Клименко, М. Мамсіков, Ю. Соломко, В. Магницький, В. Трубіна, В. Ца
голов, І. Чічкан. Особливим, навіть унікальним виявилося безконфліктне (без тиску
з мейнстриму) входження групи в художній процес. За свободу творчості ця молодь
не боролася — за них цю дорогу в нерівній боротьбі з ідеологами соцреалізму проклали митці 1970–1980‑х. В аурі політичного туману свобода впала до рук новаторів
як манна небесна. Отже, свобода суспільства дозволила групі «Паризька комуна»
увійти до активної експозиційної практики в формі скандалу. Опору знаходили у філософах постмодернізму, але з глибоко драматичних, повних аналізу та гіркоти текстів
Фромма, Дерріда, Батая, Беньяміна, інших мислителів ХХ століття механічно висмикували окремі пасажі, зручні для мотивації почасти однієї лише зухвалості.
Найрадикальніші художники, принципово налаштовані на скандал та епатаж, декларували тотальний розрив із традицією — позиціонували самодостатність. Це пояснюється жагою новацій, звільненням від догматів академічної освіти. Набував ваги
художній суб’єктивізм. Утім, лише поодинокі (А. Савадов, О. Голосій) презентували
самостійність нового мислення — більшість «гралася» із переспівами чужих знаків,
образів, концепцій. Молодь поспіхом «заковтувала» кліше світового постмодернізму, ще у 1960–1970‑х артикульовані авторами постструктуралізму: І. Хасаном,
М. Маклуеном, С. Зонтаґ, Ю. Крістевою, Ж. Батаєм, Ж.‑Ф. Ліотаром. Філософські
концепції некласичної філософії стали опорою для розвитку в українському художньому середовищі практики ірраціонально-підсвідомого живописного жесту, інших
проявів суб’єктивного плюралізму. У межах інноваційної парадигми К. Реунов
та О. Тістол у так званій «Вольовій грані національного постеклектизму» банальне
(за Ворхолом) схрестили із піднесеним (за Ліотаром). Інтуїтивно намацуючи метод
трансавангарду, автори декларували «боротьбу за красу стереотипів». І хоча термін
асоціювався із «поп-стереотипами» Енді Ворхола, у випадку Реунова-Тістола йшлося
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про стереотипи класичного мистецтва. К. Реунов створював колажі, поєднуючи живопис на цераті з фрагментами шпалер, реді-мейду та поп-арту, а також з образами
українського «козацького ренесансу» XVIII століття. Таким чином у постмодерністській трансформації оживала національна ідея. Це був той трансавангард, який
за Умберто Еко, є «пранням культури», маньєристичною грою. Так в українському
молодіжному мистецтві формувався варіант деконструкції.
Якщо наприкінці 1980‑х молодими митцями України до робочого вжитку було
введено великий формат композицій, спонтанний живописний жест (прийоми
Джексона Поллока), деканонізація картинності, багатозначні метафори, сюжетний
алогізм, то у 1990‑х ствердився принцип деконструкції, цитування, хаосології та концептуальних рішень. У порівнянні з європейським, український постмодернізм був
«нечистим» — межовим, тобто своєрідною мутацією типологічних рис модернізму
у переході останнього до постмодерністської антиформи. Особлива зацікавленість
екстраординарним, естетикою оголеності та еротикою спалахнула як реакція молоді
на заборонене — табуйоване в попередні десятиріччя.
Нове покоління митців буквально заковтувало інформаційне безмежжя модернізму та постмодернізму. Молодь була загіпнотизована найгострішими відкриттями некласичної філософії. В експозиціях «Косий Капонір. Мазепа» (1992), «Алхімічна
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капітуляція» (1994), «Погляди із варенням» (1996), «Парниковий ефект» та «Бренд
Українське» (дві останні — 1997), у низці проектів в Одесі, Львові, Івано-Франків
ську бачимо прояви «негативної естетики»: некрофілізм, фекалізація, маразмування.
Ідеологічну та фінансову підтримку куратори найрадикальніших проектів одержували в «Центрі сучасного мистецтва Дж. Сороса». Директор Центру — Марта
Кузьма (1992–1997) стимулювала жорсткі негативістські рішення. Це був курс
Кузьми, який вона послідовно проводила в тісній співпраці із О. Соловйовим,
В. Цаголовим, І. Чічканом. Так, приміром, «родзинкою» проекту «Косий Капонір.
Мазепа» було сорокахвилинне «батькування» (матерщина — рус.). Для реалізації
словесного дійства з Москви запросили «фахівця». В проекті «Алхімічна капітуляція», що був розгорнутий на палубі флагманського корабля (Севастополь), демонстрували об’єкти з анатомічного театру (немовлята у формаліні). На величезному
екрані В. Цаголов демонстрував статевий акт. І це ще було не вершинним у потоках
бруду та крові.
Після зникнення монстра на ім’я Радянський Союз, у судомному очікуванні кардинальних змін та нової картини світу, в атмосфері психологічного зламу (за Ю. Кріс
тєвою — в аурі травми), художня молодь реалізувала спонтанний прорив на рівень
постмодерністської свідомості. Дехто, лякаючись привабливих новацій, занурився
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у сферу так званого «дитячого дискурсу». Інфантильні образи, німфеточки, маленькі збоченці з’явилися у проектах
І. Чічкана, В. Кожухаря та інших. Аналогії знаходимо в американських проектах Д. Кунса, П. Маккарті, М. Келлі. Українсь
ка «зірка інфантилізму» І. Чічкан по‑простецьки зізнався:
«Я так і не навчився малювати руки та ноги, …а фотографія… одразу все є, це класно!». Саме його обрала Кузьма репрезентантом українського мистецтва в європейських та американських виставкових залах. Куратор багатьох проектів
1990‑х О. Соловйов разом із Кузьмою, вульгаризуючи ідеї некласичної естетики, пропагував тотальний нігілізм та жорстку боротьбу із проявом будь-яких симпатій до художньої
традиції. Категорії прекрасного не знайшлося місця навіть
в Архіві — вона сприймалася затертим знаком з «непотрібної доби розумової діяльності». Це була вже не гра в екстравагантне, а програмна підміна мистецького, художнього фізіологічним. У цій розігрітій аурі Цаголову та іншим категорія
«Ніщо», потрактована як «культурний нуль», дозволяла використовувати впливові відеометоди для безсоромної демонстрації табуйованого. В такий спосіб реалізувалася ідея
Ж. Батая про жахливе, сороміцьке як мистецьке. Персонажі,
що відправляли «малу нужду» та сексуальні маніяки в проектах Цаголова забруднили навіть інтер’єр палацу XVIII століття у Венеції. Такого самого ґатунку були хепенінги О. Гни
лицького, О. Ройтбурда, А. Казанджия, А. Панасенка, І. Гу
сєва, інших із обов’язковим порно, «лоліточками», одно
статевими зляганнями. Глядачам нав’язували образи
із баченої-перебаченої тематики гей-клубу (проекти В. Ко
жухаря, А. Савадова).
Це тотальне детабуювання закритих від стороннього ока
сюжетів зовсім не стосувалося ідеї піднесення інтуїтивного
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над розумовим А. Бергсона та К. Ґ. Юнга (їхніми спотворе
ними ідеями прикривали власне убозтво). Ці проекти — портрет морально нікчемної, інфантильної особистості. На думку українського філософа В. Личковаха, мотив маразмування
«перетворює метафізику у “фалоцентризм” — рефлексію
“фалічної стадії розуму”… де має місце сексуалізація тексту
та текстуалізація сексу. Тут “деррідаїзм” модифіковано у “філософію оргазму”» [5]. Між апологетами «потворного» в актуальному мистецтві України та класиками, які використовували естетику «негативного» (Руо, Сутін, Пікассо, Далі) лежить прірва.
Фінансовані «Центром сучасного мистецтва Дж. Соро
са» (точніше — Кузьмою як директором) найрадикальніші
проекти потрапляли на міжнародні виставки: Хорватія
(1999), Франція (1999), Німеччина (2000), в галереї США.
Після експозиції «Авангард — 22» Хорватія довго не приходила до тями від шоку. На паризькій виставці «Три погляди
на українське мистецтво» (Пасаж де Ретц) наші завзяті пропагандисти потворного тонкий еротизм в дусі Ф. Ніцше трансформували у порнографію. На фото С. Браткова дівчиська
із напівзнятими колготками між тоненьких суглобів стискали
баночки із чоловічою продуктивною рідиною. Ляльки в проекті О. Гни
лицького зазирали одна іншій під спіднички
та у напівзастібнуті штанцята. Маестро фотографії Б. Ми
хайлов в автопортретах демонстрував збуджений дітородний
орган. Усе це мусило втілювати спалахи підсвідомого, можливо, унаочнювати «концепцію шоку» (за Беньяміном), «табуйоване» (за Ж. Батаєм), а по суті було запереченням духовності та божественого начала в людині. В 1995 році О. Си
дор-Гібелінда вважав це «особливим модусом рафінованого
цинізму» [6, с. 13]. Але переконливим є визначення поета
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Л. Костенко: «Це оптика, поставлена на примітив ще з радянського часу» [3, с. 33].
Уточнюючи думку, зауважимо примітивне вичавлювання з себе комплексу заборон
та меншовартості часів радянського ханжества. До якої ж міри «неогерострати»
від мистецтва далекі від ментальності України, не резонують із диханням її культури,
якщо у широкому світі в такий спосіб репрезентують батьківщину! Агресивний негативізм київської групи в середині 1990‑х трансплантовано в художнє середовище інших міст України, насамперед Одеси. У мистецтві Одеси, ще з часів «Салонів
Іздебського» (1909–1913), культивована міцна живописна традиція, зокрема — нефігуративу. В середині 1990‑х роль руйнівника мистецтва, що артикулювало красу,
взяв на себе О. Ройтбурд, очоливши філіал «Центру сучасного мистецтва Дж. Со
роса». Стратегію центру було орієнтовано на «мистецтво об’єкта», арт-брюту, хепенінгів, інших інноваційних форм вираження. Щодо Ройтбурда — він ніколи не припиняв живописної практики.
Радикалізмом позначено також проекти львівських груп «Центр Європи» (1988)
та «Бонд Мазоха» (1993). Ініціатори актуальних акцій І. Подольчак та І. Дюрич практикували стратегію «мистецької провокації», яка не визначила загального мистецького клімату Львова. Найяскравіші інноваційні експозиції було виконано В. Бажаєм,
Р. Жуком, С. Гаєм, С. та І. Копистянськими, П. Старухом.
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У царині як документальної, так і постановочної фотографії центральне місце посідає Харків, а саме «Група миттєвого реагування» (Б. Михайлов, С. Братков,
С. Салонський та інші). Концептуальні принципи фотореакції на добу «зламу»
та «розламу» відіграли значну роль у розвитку інноваційного мистецтва пост
модерністів в Україні.
У річище деконструкції та шизо-хаосології скерувалася творчість Арсена Сава
дова, міцного як у задумах, так і в реалізації проектів. Сьогодні мистецтво, на думку
Ю. Крістевої, без фройдистської рефлексії не є можливим. Мистецтво послаблює
ошийник, який «символічно стискає витіснене <…> допомагає людині пом’якшити
власний фатум, що закликає її до агресії» (Ю. Крістева) [4]. В цьому контексті феномен А. Савадова є хрестоматійним. Його шокуючий фото-фало-постмодернізм сприймається відмовою від конформізму його батька («батьковбивство»), який як ілюстратор «творів» Брежнєва обслуговував партійну верхівку. Нонконформізм
А. Савадова заявлено у переконливо-мистецьких проектах (кінець 1990‑х): «Донбасшоколад», «Диспинсайдер», зокрема, в «Колективному червоному». Останнє —
безсумнівна метафора комуністичної минувшини країни, яка й досі тримає замертвілу
руку на горлі народу. Страхітливими сюжетами та двозначними образами автор
рефлексує з приводу подвійної моралі псевдодемократії в Україні, де правляча верхів-
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Ю. Пікуль
Із серії «Непомітні люди». 2012

ка — вчорашні «пахани» та постколгоспні «феодали». Проект «Донбас-шоко
лад» — втілення катакомбної приреченості та алогізму в долі шахтарів (контраст
людини з підземелля та балетної пачки). Фотоцикл «Донбас-шоколад» — відбиток
трагізму та побутового ідіотизму, тої атмосфери, в яку кинуто громадян України.
Соціальну чуйність А. Савадова втілено у формах трагедійного карнавалу. Сором сучасного буття, як і криваву історію СРСР, автор «Колективного червоного» асоціює
із образом кривавої бійні на кориді.
Коли йдеться про безсоромну оголеність соціальних вад, патологічний побутовизм, А. Савадов фокусує увагу на сучасній содомії. Антигуманізм дійсності дає митцеві мужність дивитись в обличчя жахаючим вадам. Він знаходить для їхнього втілення концепцію та переконливий метафоричний образ.
На відміну від активного постмодернізму Савадова (із соціальною складовою),
більшість із тих, хто власну творчість маркує як «актуальне мистецтво», залишилися
на рівні грайливого кокетування із категорією потворного, зосередившись на сюжетах психопатології, садизму, невротичних реакцій на світ.
Кризовий час 1990‑х, що відкрив доступ до архівів КДБ, інформація про голокости, голодомори, сталінські жертви підштовхували до розуміння концептуальних ідей
щодо «кінця історії», «кінця політики», «смерті Бога», «смерті суб’єкта», «кінця
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метанаративів». За філософією постмодернізму (зокрема, українського) на цьому
символічному «цвинтарі» спочив концепт «смерті автора». Уточнимо: ідеться
про вичерпане розуміння ролі автора як «деміурга». Сам же означений концепт інтенсивно працює (за Р. Бартом та Ж. Деррідою), його зміщено в бік глядача, якому запропоновано роль «співавтора». Глядач схоплює авторську ідею та опредмечує її в самому
художньому процесі хепенінгів, візуально-дійових акцій, ленд-арту та іншому.
Важливо підкреслити, що за період 1989–2011 років «актуальні проекти» в загальному творчому бюджеті України залишилися здобутком нечисленної групи, яка,
втім, є активною, агресивною та прагматичною, такою, що вміє фінансово забезпечити власні шокуючі експозиції. Домінантою в мистецтві України є творчість, що базується на категорії прекрасного, на пошуках пластичної форми, колоризму, культури
композиції. Традиції позитивного ставлення до понять «краса», «гармонія» складно
відстоювати на початку ХХІ сторіччя, коли суспільне життя України підштовхує
до песимізму та мистецького нігілізму в межовій зоні «свободи–несвободи». Тут
«актуальне мистецтво» із ледь прихованим знущанням із глядача, із акцентом на шокуючих рішенням — нібито на часі. Якщо Т. Адорно потяг митців до потворного пояснював переживанням несвободи, то український культуролог Т. Возняк стверджує,
що «більшість аморальних проявів — гарні» [2, с. 16]. Автор має на увазі «жахливу
красу» теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку [2, с. 17]. Мистецтвознавець
К. Дьоготь (Москва) тему «трешу», гидоти вважає найактуальнішою, бо — «навколо сміття». Втім, за М. Булгаковим, «безлад не в клозетах, а в головах».
Мистецтвознавець О. Голуб, реабілітуючи приголомшливий плагіат в «актуальному мистецтві», пояснює аналоги «мандрівних сюжетів» витратами інтернет-інформації та випадковими синхронностями. Для теоретичної переконливості цього концепту навіть залучено теорію архетипу К. Ґ. Юнга. Втім, все значно простіше: йдеться
про вичерпаність постмодерністського цитування та варіювання прохідних сюжетів
та тем. За спостереженням Б. Гройса, критерієм успіху є «позиція в чарті» (в команді
однодумців), а не індивідуальна репрезентація.
У процесі 20‑річної галасливої художньої практики мистецтво, яке позиціонувало
себе як бунтарське, як опір мейнстриму, зіслизнуло в бік епатажної популярності
та ринкового успіху у нуворишів, ласих до «полунички». Криза «актуального мисте-
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цтва» (спад енергії, самоповтори, кліше та ін.) очевидна. Вона розвинулась на шляху
від бунту до істеблішменту. Найталановитіший із піонерів радикального мистецтва
А. Савадов вважає (як на 2010 рік) прибутковість проекту критерієм його мистецької
значущості. Дискредитацією «актуального радикалізму» є теза І. Чічкана: «Сучасне
мистецтво в жодному разі не є епатажем. Цей час пройшов… Сьогодні це поважний
бізнес». Підтвердження цьому бачимо у продажах малохудожніх творів І. Чічкана неосвіченим товстосумам. Цього ж ґатунку — мода на «мавпочок» того ж автора.
1. Авраменко О. Після соцреалізму // Нова генерація. — К., 1992.
2. Возняк Т. Кожен — бо ангел — жахливий // «Ї». Незалежний культурологічний
часопис. — 2002. — № 25. — С. 16–17.
3. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. — К., 1999.
4. Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении / Пер. с фр. А. Костиковой. — СПб.,
2003.
5. Личковах В. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва [Електронний документ]. — Режим доступу: http:// www.silver-litopis.
cn.ua/rab/lichkovah/div.kult.doc
6. Сидор-Гібелінда О. Неіснуюча виставка. — К., 1995.

ЗВІЛЬНЯЮЧИЙ ЕФЕКТ
УКРАЇНСЬКОГО
ОБРАЗОТВОРЧОГО РАДИКАЛІЗМУ

В. Сай
Караоке. 2012

…Боги поверталися з вікового вигнання.
Піднявшись над натовпом, відкинувши голови
і розправивши плечі, вони звисока приймали наше покоління.
Хорхе Луїс Борхес

У

країнська складова у розгалуженій експозиції «Арсенале ’2012» довела, що «змінена свідомість» контемпорарі арту посіла чільне місце у творчих проектах як митців
з покоління 1990‑х, так і в їхніх послідовників (порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч).
Багатовекторність пошуку, сміливі асоціативні ходи, діалоги авторів із гіперреальністю, гостре відчуття есхатологічних, а почасти й апокаліптичних настроїв нашого часу та трансформація їх у гротескно-зухвалу гру, зарозуміла пасіонарність і ще безліч
інноваційних можливостей та фантазії артиста розсунули межі традиційних образотворчих ходів та способів мистецького вислову.
Художню картину української експозиції (як у приміщенні «Арсеналу», так
і на численних залах у містах України) можна відчути як ризому або як розповзання
ниток у протилежних векторах. Цілісності немає і не може бути у час розірваної
реальності, коли вже 20 років суспільство живе у стані тотального шоку. Очевидною
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є посттравматична свідомість у молодого покоління митців, яке сформувалося у ситуації відсутності гармонії буття.
Перш ніж заглибитись у ризому українського контемпорарі арту (радикалізму)
зауважимо, що домінантну роль як у якісному, так і в кількісному вимірах в Україні
відіграє мистецтво, яке опікується художньою формою, високим естетичним ре‑
зультатом творів та має евристично-позитивну програму. Дуже різні індивідуальні
світи художників об’єднані тим, що вони не заперечують категорії «прекрасного»,
продовжують традиції мистецтва як сфери «бажаного», ідеального. Ця творчість
непідвладна ерозії «розірваної свідомості» (живопис А. Криволапа, О. Животкова,
П. Лебединця, О. Дубовика, О. Петрової, В. Бажая, О. Демцю, С. Гая, С. Савченка,
О. Рижих і ще багатьох). Те ж скажемо про десятки скульпторів, графіків, майстрів
декоративного та фотомистецтва.
Таким чином, у сучасному мистецтві України визначилась демаркація між представниками актуального мистецтва (зокрема, його радикальної гілки) та домінантним
загалом, формальні пошуки якого поліваріантні, але позбавлені негативізму. Це мистецтво не тхне смертю, як «глибокі заморозки» Д. Херста, не мавпує, як персонажі
І. Чічкана, до того ж перехоплені у П’єра Манцоні. Проекти актуального мистецтва
ґрунтовано на топологічних засадах постмодернізму: деконструкції, розхитуванні
змістів, зазиранні у табуйовані зони, зневаги до культури художньої форми, профанації
та глузування з морально-етичних та естетичних традицій, тобто з культурності як позитивного феномена. Це задзеркалля естетичного є концептуальною ідеєю постмодерністської ризоми. Її треба вважати за вихідну константу, аналізуючи мистецький радикалізм. У проектах контемпорарі арту вагоме місце посідають сучасні технології: фото,
відеоарт, TV. У межах «Арсенале ’2012» привертали увагу відеоінсталяції високої художньої виразності: С. Петлюка «Сни про Європу», С. Рябченка «New age», групи
SOSkа «Поминки», О. Чепелик «Колайдер», інші). Фото- та відеоінсталяції справляють глибокий сугестивний ефект співучасті глядача у дійстві та відповідають радикальній ідеї Б. Гройса — поховати «культурні архіви», натомість перейти до комунікації.
«Сьогодні все має бути плинним, постійно змінювати форму, втрачати ідентичність,
ставати нерозрізненим, мультимедійним та інтерактивним… найціннішим є той, хто
швидко та радикально вміє децентровуватися та розчинятися…» [1, с. 13].

Звільняючий ефект образотворчого радикалізму
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Порівнюючи м’який, а інколи — ліричний контемпорарі арт, надісланий з Європи,
а особливо з країн Сходу (Австралія, Китай, Японія) з українськими експозиціями,
бачимо у вітчизняних колег очевидну установку на струс свідомості глядача, на шок.
Покоління молодих митців як жертви соціо-культурного безладдя є легкою здобиччю
для «гуру» від крайнього радикалізму (О. Соловйов, К. Дьоготь, В. Черепанін, О. Іва
шина та їхні послідовники). Хіба можна заперечити те, що світ зійшов з рейок: гармонія вмерла, як колись вмер Бог за Ніцше. Протиставити цьому можна високу духовність митця, для якого Богом є художня форма, висока фахова майстерність та лицарське ставлення до культурних традицій. Але «зачистка» культурно-змістового та мистецького шару, «промивання мізків» як метод, що ним користувались М. Кузьма
(Фонд Дж. Сороса), Центр В. Пінчука (а саме — О. Соловйов), зараз — той же
О. Соловйов у «Мистецькому Арсеналі» та його адепти в Одесі, і не в останню чергу
потужне фінансування радикальних проектів — все це стало передумовою інтенсифікації постмодернізму в його межових варіантах серед молодого покоління.
Саме галюцинарно-алогічні образи постцивілізаційної доби, що вивертають назовні
підсвідомість глядача, є об’єктом цієї розвідки. Не оминемо увагою проблему художнього плагіату, провінційності, антихудожнього кічу як агресивного нав’язування несмаку
та плебеїзації, очевидної у найрадикальніших проектах. Не моралізуючи, виходячи
з критеріїв, властивих постмодерністській некласичній естетиці, подивимося на цю «лабораторію» спокійно та неупереджено у низці рішень: «Апокаліпсис та Відродження
в Шоколадному будинку» (ідеолог — О. Кулик, куратор — К. Дорошенко); Г. Зінь
ковський «Наодинці із собою»; «Меморіал» (група SOSkа); Т. Камєнной «Апарат
формування особистості»; С. Петлюк «Дихання»; «Любіть Україну» (групова виставка «Боттега», куратор — М. Щербенко); «Криві дзеркала» (куратор — В. Бурлака);
і, безумовно, «Нове українське тіло» (ЦВК при НаУКМА, куратор — В. Черепанін).
Програмний екстремізм як свідома стратегія піддає сумніву онтологію культурності. У міркуваннях про інноваційну свободу постструктуралізму Б. Гройс виразно
оформив цей модус вседозволеності: «Кордони розречевлюються, поступаючись нескінченній, неструктурованій масі означників, які перебувають у нескінченному русі,
перетікають у часі. Вони не контрольовані, їх не можна обчислити… Саме в цьому полягає радісна, революційна думка постструктуралізму… Вільний той, хто постійно тече
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разом з означниками… він, в такий спосіб, уникає будь-якого
можливого контролю, нагляду та дисципліни» [1, с. 29].
І хоча йдеться про абсолютну свободу лише у межах інтелектуальної гри, цей текст представники контемпорарі арту
проектують не лише на творчі стратегії, але й на суспільну
позицію. Свобода самовираження абсолютизується, як і власний суб’єктивізм, хоч би яким ницим він був. Натомість якість
художньої продукції принципово значення не має. До того ж,
послуговуючись Дюшановим «Пісуаром» та тезою «мистецтвом є все, що художник за нього вважає», про художній
образ та форму можна не дбати. Інобуття візуальної контркультури програмно позбулося категорій «здоровий глузд»
(Сократ), традиція, гуманізм.
Хоч як актуальне мистецтво заперечує «картинність», все ж
старше покоління українського постмодернізму О. Ройтбурд,
В. Цаголов, А. Савадов, І. Чічкан зраджують контемпорарі арту
із живописом. Але порушення будь-яких принципів, навіть
їм притаманних, зараховується до сваволі вільного артиста.
У революційному озвірінні несеться натовп у полотні
В. Цаголова «Привид революції» (2012). Композицію марковано в дусі соціо-візуального «активізму». Завдяки декоративній деталі — вишитій хрестиком стрічці, що згори донизу
перетинає полотно, актуалізація теми революції обернена
до реалій сучасної України. Впізнаваними є вітчизняні персонажі. Розмірковував автор над природою всіх революцій
чи ні, але генеза «Привиду» сягає часів революційних збурень у Франції (кінець ХVIII — початок XIX сторіччя). Тоді
масове знищення аристократії плебсом стало моделлю стосунків із духовною інтелектуальною та родовою елітою
для Леніна, Сталіна, Гітлера. В. Цаголов у «Привиді революції» втілив ауру злості будь-якого насилля, про що М. Бердяєв
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ще на початку ХХ сторіччя казав як про надлом в царині духовності та культурності. Саме ці категорії заперечує актуальне
мистецтво. Випадання з культури — одна з типологічних рис
радикалізму. У «Філософії свободи» М. Бердяєв розкрив діалектику стосунків революції та культури. «Революційна
свідомість ворожа культурі. Вона походить від ворожості
до культу, у власному зародку ця свідомість є випаданням
з культу, із встановлених культом зв’язків. Від початку революційна свідомість була іконоборчою єрессю, повстанням проти культової етики» [2, с. 700].
Аксіологічна анархія контемпорарі арту, заявлена у 1930–
1940‑х в Америці та виплекана ще у 1960‑х лівацькими рухами
неомарксизму в інтелектуальному середовищі Європи (насамперед у Франції), сьогодні для художників має реальне підґрунтя у соціальному безладі України. Ми є свідками безсенсовості у правовому кліматі країни, довільного варіювання законів, тотального насильства, криміналізації, ерозії культурності
населення. Зло та сваволя виграють змагання із розумно влаштованим буттям та зародками демократії. Та чи має покоління
кінця ХХ — початку ХХІ сторіччя відвагу критичної (нехай
у формах алогізму) реакції на світ? Чи до снаги їй звитяга самопізнання, пафос відкривачів нових мистецьких територій,
нехай і в задзеркаллі? Яка температура громадянської активності бунтівного контемпорарі арту в Україні? Чи закликає
буття актуального мистецтва до активного супротиву одержавленому насильству та здичавінню суспільства? Якщо експозиції
мистецького «активізму» занурюють як авторів, так і глядачів
у чорну діру негативізму та асоціальності, тоді ідея про кінець
світу як про кінець суспільства та розуміння себе поза суспільною особистістю дійсно виводить художника за кордон буття
в імагінативний — уявний світ бідненького суб’єктивізму.
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Розтин мистецьких проектів «Арсенале ’2012» дає вичерпну відповідь на поставлені запитання; відкриває їхню анатомію, онтологію та масштаб артиста — автора того
чи іншого проекту. Відповідно до теми есею «Український мистецький радикалізм»,
нагадуємо, що радикальна хвиля контемпорарі арту заявила про себе в Україні в проектах середини–кінця 1990‑х. Серед піонерів: О. Голосій, А. Савадов, В. Цаголов, І. Чічкан,
О. Гнилицький Б. Михайлов, інші їхні адепти. Їхніми кумирами та натхненниками були
і лишаються Енді Ворхол, Едвард Кінхольц, Алан Капроу, Брюс Науман, Герман Нітш,
Йозеф Бойс, Деміан Херст, а «іконою» — «Пісуар» Марселя Дюшана. Віддамо належне невтомній роботі О. Соловйова — популяризатора, менеджера, медіума від кон
темпорарі арт. Київське «Арсенале ’2012» — великою мірою результат його багатолітніх зусиль зі зміни вектора мистецтва з позитивної естетики на негативну.
У контексті декларованої в Європі та Америці (1960‑ті) «смерті картинності»
на арену вийшов акціонізм (засновник Г. Нітш) у жорстких чи пом’якшених варіантах.
Подальший успіх мистецтва, пов’язаний із комп’ютерними технологіями (відео-арт).
Поряд з акціонізмом вони органічно кореспондуються із номадизмом — стратегією
нестабільності, трансформацій, реконструкції, перетікання порядку (гармонії) в хаос.
Розпочате ще П. Пікассо перекодування знаків однієї системи в іншу (життєподібних
зображень у кубістичні) в репліках на полотна Веласкеса виокремилося з часом у прийоми цитування, міксування, а надалі — у глузливе знижування. На догоду «масовому
глядачу» (читай — плебсу) контемпорарі арт розкрило обійми кічу. Рожеві зайці —
улюблені персонажі А. Савадова, надувна кічева скульптура у дворі «Арсенале ’2012»
походять від епатажно-плебейського мистецтва американця Джеффрі Кунса. Ще
до нього Марсель Дюшан цитував буденні речі у сфері мистецтва. Кунсу ж належать
порноскульптури (злягання з кінозіркою, інші), які мало чим відмінні від аксесуарів
порнокрамниць. Американська критика, яка спочатку жорстко його відкидала
(Розалінда Краус), згодом констатувала успіх Кунса у нерозбірливої біомаси.
Запропоновані контемпорарі арт (актуальним радикалізмом) принципи, теоретичні
настанови, а головне — практика, яка фетишизує алогічне, провокували смерть мистецтва, що орієнтоване на позитивні риси буття та свідомість. «Експансія неусвідомленого призвела до смерті мистецтва. Мистецтво вмерло, його більше не існує, але саме ця
тема і стала мистецтвом», — зауважив В. Тупіцин, коментуючи «Глибокі заморозки»
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Д. Херста [3, с. 117]. За Мішелем Фуко, історія взагалі закінчилася, тому будь-яка позиція — справа безглузда. Знання того, що істини не існує, — сумна епістемологія
повністю розв’язує руки, добре, якщо талановитим нігілістам, а коли — нездарам
та невігласам?
У передчутті «Арсенале ’2012» у молодіжній субкультурі стався «тектонічний
зсув» свідомості в бік завоювань під небом актуального мистецтва. Лихоманка радикалізму раніше від інших запалила прихильника неомарксизму, керівника Центру візуальної культури (НаУКМА) — В. Черепаніна. Ним була організована експозиція
«Нове українське тіло». В. Черепанін як втілювач ідей В. Беньяміна та Ж. Батая
щодо нових форм боротьби з буржуазією (читай — з культурою попередніх епох),
цілком захоплений ідеєю революції як політично безрезультатним виверженням руйнівної енергії, підриву порядку заради самого підриву. За Батаєм: «Гарна лише та війна, яка не припускає утилізації війни з метою здобуття миру» [4, с. 60]. На практиці
глибинним рушієм Черепаніна як куратора виставки була нереалізована пиха. «Ця
гордота волає у відчутті виключної власної унікальності та влади над традиціями, установленими цінностями, вірою та іншими ознаками культури та цивілізації минувшини. Граничний вираз такої пихи — бажання опинитися у центрі скандалу, бути відторгнутим, викликати жах та відразу.» [5, с. 148]. І хоча амбіції куратора у загалу спровокували лише іронію та здогадки про його комплекси (за Фройдом), але експозиція
«Нове українське тіло» сигналізувала про найрадикальніший негативізм молодіжної
субкультури. Експоновані деталі дітородних органів, збільшені до розміру плакату,
а поряд — відверте порнографічне фото подавалися куратором як нове слово. Більш
фундаментальна обізнаність Черепаніна з історії авангарду дозволила б йому згадати
одного із радикалів 1910‑х — Михайла Ларіонова та його серію (73 листи) «Повії»
та шокуючу композицію «Маня-Курва» (1912). Графіка Е. Шиле, О. Бердслея теж
цнотою не обтяжені. Отже, все це вже було. Так у чому ж інноваційність соромітної
експозиції, зорганізованої куратором із вагінально-анальним модусом свідомості?
Черепанін доклав титанічних зусиль для роздмухування скандалу, відповідно до настанов його кумира — Вальтера Беньяміна, автора «концепції шоку» (в суспільному
житті та мистецтві). Ця декларативність відсилає до рецепту В. Беньяміна щодо звільнення від буржуазного (традиційного, навіть — авангардного) мистецтва через шок
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асоціальності, скандалу, люмпенізовано-богемної антикультурності. По суті, він розвивав і поглиблював ідеї Фрідріха Ніцше про безперспективність будь-якої діяльності
людини в добу, коли «Бог помер». Жан-Поль Сартр в контексті ідей попередника теж
наполягав на ницості людини. Критерії гармонії, гуманізму, логіки — зірвано. Звідси
народилася рятівна ідеалізація «доброго дикуна» (Клод Леві-Строс), а далі — програма «нового варварства» для радикально налаштованого митця.
Якщо Черепанін, дипломований кандидат філософських наук, травмований усім
континуумом постмодерної естетики, то молодь групи «Мухи» у власній наївній вторинності теж мріють бути в перших лавах радикалізму. Тим більше, що контемпорарі
арт інтенсивно артикулює тему маргінального в мистецтві. Проект «Любіть Україну»
(галерея «Лавра», 2012. Куратор — М. Щербенко, гал. «Боттега»), де знову мусується тема людського низу та порнопродукція (фото — О. Курмаз), виглядав вториннимпереспівом шокуючого проекту С. Браткова «Вагіна. Наша Батьківщина» (2010)
Заголена сільська дівчина в очереті (фотосесія «Synchrodogs “Ukraine”») — плагіат
з попередника. Куратор, коментуючи ці пейзанські одкровення, кваліфікує їх як «легку
розпусту». Що ж, очікуємо на більш фундаментальну під орудою «Боттеги».
Ніхто насильницьким чином не навіює художникам гармонії у дисгармонійному
суспільстві. Але амбітним псевдоноваторам та провінційним плагіаторам, щоб відчути
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власне місце, варто хоч інколи озиратися на справжні шедеври того ж постмодернізму: на творчість Федеріко Фелліні, Хорхе Луїса Борхеса, Альбера Камю, Умберто Еко,
Інгмара Бергмана, інших. Думки щодо випадковості й безсенсовності буття в його
лабіринтній заплутаності були властиві кожному майстру. Вони писали та знімали
фільми про глухий кут історії суспільства та окремої людини, вони мали сумніви
про доцільність мистецтва. Попри розпач, песимізм саме ці майстри зробили шедеври
культури ХХ сторіччя.
Наші завзяті «негативісти» власну неосвіченість подають як радикалізм найновішого ґатунку, безпардонно препаруючи та повторюючи сотні взірців, а по суті демонструють власне «Ніщо».
Що, окрім короткої миті шокуючої соромітності можуть дати глядачеві виставки,
про які йшлося, чи порнообрази, глузування з християнської святині (ікона, що плаває
у плісняві) та порномультфільми з проекту О. Кулика та К. Дорошенка «Апокаліпсис
та Відродження у Шоколадному будинку»? Експозиція — учасник «Київського бієнале ’2012».
Це зовсім не шизоїдний тип мислення, який Жіль Дельоз пропонував постмодернізму як засіб звільнення від культурності. Рекордні здобутки у зображенні соціально-неприпустимих сюжетів — «жестів звільнення» та майже «фізіологічного полег-
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шення» у творах українських радикалів досить далекі від інтелектуально-вишуканих
пасажів Мішеля Фуко щодо сексуальності як прихистку свободи. В багатьох фотосесіях Б. Михайлова (жарт у побитті вагітної ногами, серія «Футбол», інші), в полотні
В. Цаголова «Службовий роман» (сцена злягання шефа з секретаркою), у «Чорно
бильській любові» І. Чічкана замість бунту псевдореволюціонерів бачимо припарканно-клозетне варварство. Художник плекає власну бездуховність та плебейство.
Прикро, що на «шаріковщину» хворі не лише ті, хто у 1990‑х категорично заперечили
брехливість соцреалізму, але й молодь початку ХХІ сторіччя (групи Р.Е.П., «Мухи»,
інші) — з них теж не вичавлено низової пострадянської ментальності. Ця лімінарність дається взнаки в антимистецьких проектах, мета яких дрібненька — загнати
глядача у кут і з насолодою спостерігати за реакцією нормальної людини. За влучним
спостереженням О. Якимовича: «Будівлю мистецтва споруджують із блоків вибухівки та пустот» [6, с. 23].
Плебеїзація всіх сфер буття в Україні може бути маркована як бренд державної
верхівки, яка в стилі дадаїстського алогізму чомусь позиціонує себе як еліту. Як на горі, так і в люмпенізованих підвалах соціуму бачимо персонажів зі здичавілою свідомістю. Як перші, так і другі потребують спрощених, не обтяжених духовними потребами принад життя. Елементарні гострі подразники радикалів вповні кореспондуються
із невибагливими запитами плебсу (від високих кабінетів до київської фан-зони).
Коли індивідуальна культура митця є мінімальною, а екстаз бунтівника зашкалює,
представнику актуального мистецтва легко зіслизнути у сферу плебейського шокуючо-потворного. Догоджаючи амбіціям радикалів, куратор на кшталт Черепаніна
підкине ідею Беньяміна про «революцію — благословенний історичний сифіліс».
Але бійцям із секти О. Соловйова варто, крім тез із творів неомарксистів в інтерпретації їхніх юних послідовників, читати й Вільяма Фолкнера, який вважав, що коли в текстах письменника місце душевних зрушень та високих почуттів перебирає зображення функцій залоз внутрішньої секреції, погибель людства є невідворотною. Наше
«вирощене в кістці» актуальне мистецтво за людством та гуманізмом не сумує.
Відчутий абсурдизм та захланність «суспільного ландшафту», особливо в провінційних містах України, провокують молодих художників, які виросли на бридких
уламках пострадянського побуту, захистити себе у гротескно-трагедійному жарті.
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Якщо образи і можуть змагатися із маячнею життя, то лише ірраціонально звільнювальні, аж до зниження за ватерлінію. Тут у нагоді стає кіч, «сире мистецтво». Їхні
прообрази митець потрапляє на кожному кроці. Блюзнірськими іграми у несмак,
зниженням кічевої естетики позначено досить великі маси українських об’єктів
в «Арсенале ’2012»: «Ковчег» І. Добрині; «Сила знання» М. Маценка; «Моржі»
та «Гіганти» Л. Хоменко; «Напівбог», «Танцюристи», «Не гризти нігті» А. Са
гайдаковського; серію «Шансон-арт» С. Волязовського; «Присмак» (серія «Граб
лі») О. Каднікова; «Автопортрет з троянд» М. Шубіної; «Наодинці із собою»
Г. Зіньковського; «Арт-бомжі» (групова виставка) та ще багато іншого.
Спільною тезою для дуже різних митців та індивідуальних варіантів кічево-маргінальної свідомості може бути підкреслена недовіра до краси. Ще у 1960‑х цю «недовіру» артикулювали французькі теоретики від «актуального мистецтва». Вони підняли протестний рух проти «старого міфу про чудо мистецтва» (Д. Джонс, Д. Кейдж —
в Америці, «ситуаціоністи» — в Європі). В США Енді Ворхол зробив революцію,
експонуючи продукти споживання як твори мистецтва. В Європі Ж.‑П. Сартр (книга
«Буття та Ніщо»), В. Беньямін підтримали ідею про привілей художника з вулиці
з його жорсткою, безапеляційною іронією щодо будь-якої культурності, чим було закладено підвалини «пост-арту». В Італії непрофесійний кіч вітався у новаціях «арте-повера» (бідного мистецтва). Недовіру до будь-яких цінностей суспільства втілено
в концепціях, творчості та створенні «Музею “арт-брют”» (Лозанна) Жаном Дю
бюффе. Він вважав професійне мистецтво брехливою ілюзією людства, поціновував
інтуїтивну творчість душевнохворих, дітей, інших маргінальних особистостей.
Натхненник «арт-брюту» (аутсайдерського мистецтва) вплинув на творчість митців
групи «Кобра» (голландці, данці, бельгійці).
У Радянському Союзі маргінально-кічева, зокрема тюремна тематика (пісні
Висоцького, Галича, інших) мала протестний характер — розмивала кордони фальшиво-оптимістичної радянської естетики. Аналогічними були витоки художнього бунту
(через гротеск кічу, вільної, неусталеної форми примітиву) проти штампів образо
творчого соцреалізму. В Києві цей опір на межі 1980–1990‑х очолили митці з групи
«Паризька комуна», хоча у них були попередники. Найталановитіша — Люба
Рапопорт.
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Із серії «Зима ’2012». 2012

У тодішньому Ленінграді плідно працювала маргінальна група «Мітьків». Вони створили тип міфологізованого російського пияка з‑під паркана, з нечесаною бородою, залитими горілкою очима та свідомістю. Це був виклик помпезно-брехливим образам трудівників серпа та молота з офіційних експозицій. Персонажі «Мітьків» — взірець анти-мейнстриму, іронічний, незлобливий. «Третя культура» (термін В. Прокоф’єва) —
синтез напівсільського та міського кічу — стимулював творчість московських художників
Н. Нестерової, Т. Назаренко у критично-іронічному ставленні до лакованого мистецтва.
Сучасне покоління художників вже 20 років працює в ситуації стовідсоткової творчої свободи. В експозиції «Арсенале ’2012» бачимо парадоксальну ситуацію у перетворенні нібито «аутсайдерського» — «сирого мистецтва» — на мейнстрим. Якщо
в Європі 1950–1960‑х Дюбюффе виступив проти пристойності буржуазних смаків,
а за СРСР маргінальні напрями образотворчості стали частиною бунту, розхитуванням
системи соцреалізму, то сьогодні прийоми «сирого мистецтва» (українська колекція
«Арсенале ’2012») перетворилися на цілком безпечну гру елітарних художників.
У найновітнішому українському «арт-брют», як засвідчує «Арсенале ’2012»,
сформувалося кілька тенденцій. На жаль, соціо-критичний «активізм» як тенденція
прочитується хіба що в проектах групи «Р.Е.П.» (відеоінсталяція «Mediators»);
Г. Зіньковського, в його вуличних фотосесіях: «Ідея прийде» та в інших; у відеоінста-
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ляції «Арт-бомжі. Мистецтво без визначеного місця проживання» (автори — група художників з Херсона). Друга тенденція пов’язана із тотальною недовірою до естетики (в дусі
ідей В. Беньяміна, Й. Бойса, Ж. Дюбюффе, інших провідників
«мистецтва після мистецтва»). На рідному українському
ґрунті це щільно зійшлося з темою плебеїзації культури. У стилістиці «сирого мистецтва» працює А. Сагайдаковський,
С. Волязовський (його «Шансон-арт»). Бридкі, епатажно-шокуючі малюнки кіч-арту Сагайдаковського, штучно
«розкрученого» О. Соловйовим, навряд чи варті такого масштабу представлення, яке його багато разів експонованим творам (2007–2010) надано в «Арсенале ’2012». Очевидна стратегія куратора у проштовхуванні винятково тих, хто присягнувся на відданість «гуру», не сприяла якості «Спеціального
українського проекту».
С. Волязовський у малюнках кульковою ручкою на рушниках, килимках, тканинах, вилучених з реального побутового
середовища, створює знижено-знущальні образи того самого
середовища. Показати об’єктивну нісенітницю захланного
буття — не те саме, що глузувати з агонії здичавілої людини.
Художник маніфестує: «Я би хотів повної ясності з будь-якою
аудиторією… говорити з людьми власною, дешевою, популярною мовою… шансон-арт». Щодо «дешевої мови» — тут
успіху автор досягнув. А чи подумав він про те, що люди зі смаками «шансону» хотіли б піднестися над цим рівнем і власним, вимушеним плебейством, в якому їх утримує держава?
Тою ж мірою це стосується і творчості Л. Хоменко.
Ще одна тенденція плебеїзованого кічу — безпосереднє
використання моделей, напрацьованих Дюбюффе — стіна
з малюнків кульковою ручкою Г. Зіньковського «Наодинці
з собою». Не дуже переймалася самостійними рішеннями
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М. Шубіна, коли в «Автопортреті, викладеному з троянд» відверто цитувала Енді
Ворхола — його американську «ікону» масового споживання — портрет Мерилін
Монро.
Що ж до відеоінсталяції С. Петлюка «Дихання», то можна беззаперечно говорити про небезпечне наближення до ідеї канадійської авторки Патриції Піччініні з її відеооповідкою про потопаючу дівчину у проекті «Трансформація» (Токіо, Музей сучасного мистецтва, 2010) [7]. «Ковчег» І. Добрині — теж сотий переспів теми звалища-смітника.
Як сучасний художник я палко захоплююсь новаціями у шедеврах класичного
авангарду та постмодернізму. Дбаючи про культуру власної художньої мови та самостійність, я ображена за все українське мистецтво, коли шок заступає артистичну потугу, коли творчий пошук колеги по фаху імітує драматизм творчого процесу, коли замість художнього продукту глядачеві нав’язують фізіологізм та провінційно-кічеві
твори. Не хотілося б, щоб колеги з Польші, Японії — всього широкого світу, приміром, Чіхару Шіота, Яйої Кусама, Анна Марія Пачеко, художники російської групи
«АЕС-Ф» — автори високого мистецтва контемпорарі арт — бачили в українському
контекті вульгарний фізіологізм та поганий смак провінціала, тим більше, що розкішний живопис «Паралельної програми», інші проекти репрезентували Україну як територію духовного пошуку.
1. Гройс Б. Под подозрением: Феноменология медиа / Пер. с нем. А. Фоменко. — М.,
2006.
2. Бердяев Н. А. Философия свободы. — М., 2002.
3. Тупицин В. Глазное яблоко раздора: Беседы с Ильей Кабаковым. — М., 2006.
4. Батай Ж. Проклятая доля / Пер. с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. — М., 2003.
5. Яхнин А. Л. Антиискусство: записки очевидца. — М., 2011.
6. Якимович А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930–
1990. — М., 2009.
7. Петрова О. Проект «Трансформація в Музеї сучасного мистецтва Токіо // Fine
art. — 2011. — № 1/13. — С. 90–96.

ПАРАДОКСАЛЬНИЙ ЧАС
ТА МЕТАФОРА У ПРОЕКТАХ
УКРАЇНСЬКОГО КОНТЕМПОРАРІ АРТ

Час — прояв єдності буття та небуття.
Л. Фейєрбах

П

сихологічні реакції художника на модерний світ початку ХХІ сторіччя базовано на усвідомленні дефіциту часу. Відчуття браку часу склалося ще у ХХ сторіччі — першими його відчули авангардисти 1910–1920‑х. Тема прискореного
життя в добу цивілізаційних відкриттів стала провідною у футуризмі, особливо
в італійському. Проблема часу, як у житті соціуму, так і особистості, а відповідно — в літературі і мистецтві, є актуальною в добу надшвидкостей (літаки, ракети, колайдер).
Усвідомлення часу, постійна його нестача є проблемою універсальною, тому неминучою, такою, що потребує розв’язання. Ще 1918 року геніальній режисер-авангардист Всеволод Мейєрхольд зауважив: «Розвинути у собі усвідомлення часу в грі
визначено як завдання майбутнього» [1, с. 23].
У проектах контемпорарі митців України проблему часу в формах мистецького
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метафоризму осмислюють Оксана Чепелик, Віктор Сидоренко, Олена Рижих,
Павло Маков, Олександр Животков, фотохудожники (зокрема, група SOSка), інші.
Протягом ХХ сторіччя, як і зараз, людство долає ситуацію «біологічного цейтноту». Сучасна людина — це людина, що квапиться, її свідомість зорієнтована на категорії часу. Тому в добу модернізму склався своєрідний «культ часу». Автор теорії
відносності Альберт Ейнштейн вважав пошук часу центральною драмою персонажів
ХХ сторіччя. Йдеться про часові обмеження усіх живих істот, насамперед, людини,
яка усвідомлює час, що вислизає з плину життя. Мислителі та митці ХХ сторіччя підвели нас до поняття «категоричний імператив» під назвою час.
Час всемогутній. У просторі часу образ людини змінюється аж до переродження:
«Не повернутись. Що означає “ніколи не повернутись?”» — запитує Томас Манн.
Повернення можливе, допоки людина зберігає свій духовний стан та власну форму
особистості. «Повернення через двадцять п’ять років, — на думку Т. Манна, — не має
стосунку до тієї людини, яка, вирушаючи в мандри, мала на меті повернутись
через півроку… таке повернення дорівнює неповерненню» [2, с. 134].
З огляду на відносність часу, йогоздатність стискатися та розширюватися залежно
від суб’єктивного сприйняття особистістю (художником), циферблат із секундною
стрілкою можна вважати володарем світу у ХХ–ХХІ сторіччях. Живописець Олена
Рижих зробила категоричний творчий кидок в бік концептуального мистецького дискурсу в проекті «Годинники нашого часу. Час вибору» (2012).
О. Рижих відома як автор чуттєво-вітальних нефігуративних полотен. У новому
проекті вона позиціонує себе тверезим логіком-аналітиком. Свідчення того — 7
арт-об’єктів — часові механізми з електронними пристроями. «Час змін» — головний арт-об’єкт художнього циклу, в якому стрілки хаотично рухаються циферблатом,
символізуючи дезорієнтацію людини у світі віддзеркалень (морфінгу) та глобальних
змін. Стрілки годинника, у вигляді рук із фрески Мікеланджело «Народження людини», не годні утримувати логіку часу, який в шаленіючому від пришвидшень та інновацій світі став на рейки алогізму.
Такими ж концептуально змістовними є арт-об’єкти «Розіп’ятий час», «Вічні питання», «Червоне та чорне», «Годинник “Палітра”. Популярні фарби» та об’єкти
«Час домінування плоті» і «Дзеркало часу», інші. Олена Рижих чітко сформулювала
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концепцію кожного арт-об’єкту. У «Розіп’ятому часі» стрілки
прибито цвяхами — на їхньому перехресті розіп’ято Христа.
Це зупинений, позаісторичний «біблійний час». На думку
автора, композиція є провокативною, такою, що спонукає
до осмислення моральної основи вчинків людини. Є в цьому
комплексі об’єктів «Час — рулетка», де життя людства постає
в образі постійної, та почасти смертельно небезпечної гри.
Образи-метафори засвідчують інтелектуальність та моральну
насиченість проекту.
У «Червоному та чорному» стрілка-шприц застрягла на цифрі «5», а стрілка — пляшка горілки нервово тріпоче, як секундна
стрілка, символізуючи коротке життя наркомана та алкоголіка.
Дуже промовистою є, невластива контемпорарі арт, оцінка автором граничних ситуацій в житті людини. Робочим інструментом втілення авторських ідей є парадоксальність.
Вона виникає на перетині алогічного «прочитання» як фізичної сутності циферблату, так і сюжетів — своєрідних
притч, які в елементах авторського циферблату реалізовано.
Трансформовані уявлення про такий звичний для всіх механізм як годинник, метафори, що перетворюють звичне у надзвичайне, вибухають інноваційністю, творчою грою, збуджують свідомість глядача. В цій абсурдистсько-творчій грі
О. Рижих відкрила багатозмістовність формотворення.
Спрагла потреба автора увійти у структурні одиниці часу
та осмислити його філософськи та естетично досягла бажаного творчого результату. Метафоричні відсебеньки дозволили
О. Рижих у зухвалій грі з «його величністю часом» знайти
новітні означники для усталеної категорії. Образи арт-об’єкту
«Годинник нашого часу. Час Вибору» не оповідальні, а зображально-метафоричні. Саме метафора виводить глядача зі світу баналізованого, буденного сприйняття, струшує його сві-
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домість, пропонує активно включитися в процес осмислення
побаченого, відшукати в об’єктах множинність змісту.
Парадоксальність у сприйнятті часу автором обумовлено
яскравою суб’єктивністю, властивою О. Рижих у її перетлумаченні звичних речей. Вигаданий, «авторський час» подано
глядачеві у кількох іпостасях:
– як сюрреалістичний, алогічний феномен (стрілки-пензлі, циферблат-гроші «Годинник “Палітра”. Популярні фарби»). Це ж стосується і решти об’єктів.
– Арт-проект уособлює концептуальний напрям у межах
контемпорарі арт.
– «Годинники…» О. Рижих репрезентовано у можливостях філософського дискурсу, до того ж пережитого автором
напрочуд емоційно (ще одна грань парадоксальності).
– Час як фізична категорія, в концепції О. Рижих, постає
виразною метафорою відносності будь-якої закономірності,
її позірністю. Закономірне піддається ревізії.
– Проект унаочнив «виламування» авторської свідомості
з реального часопростору в позареальну невиміряність.
(Природно згадати фільм А. Тарковського «Соляріс»).
– Годинники О. Рижих — творча гра з часом, яка у цій
ігровій ситуації набуває характеру «іншості».
– Проект, що, за всіма властивими йому ознаками, вписується у парадигму контемпорарі арт, маніфестує (досить ексклюзивну як для актуального мистецтва) морально-етичну
основу, іманентну особистості (комплексу культурних та моральних норм О. Рижих). Це саме той контекст, той шлях,
яким автор досягнув біфуркації у переході від чуттєво-вітального живопису до концептуального мислення.
Час, творчо перетлумачений О. Рижих, має образний характер: не лише зображальний, але й емоційно виразний.
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У цьому контексті конкретне вирішення художником образної моделі світу включає
раціональні та емоційні витоки, детермінується із знанням закономірності у розвитку
часу (закону його космічної природи), із соціально-психологічними, і, як ми бачили,
з етичними установками. Виявлена дуальність у трактуванні художнього «Часу» дозволяє О. Рижих, В. Сидоренку, іншим представникам українського контемпорарі артреалізувати у власних творах такі часові трансформації, які перебувають у суперечності з реальною, фізичною структурою просторово-часового континіуму. У зазначених проектах «Час» зупиняється, стискається та розтягується, олюднюється, набуває
соціального та морального забарвлення, які зовсім не властиві цим фізичним та космологічним вимірам.
На дистанції між фізичними закономірностями та художньою формою (суб’єктивною трансформацією) виникає те, що названо художньою умовністю. Вона виступає
як знакова система, що передає глядачеві об’єктивно-суб’єктивну пізнавальну та художню інформацію. Не випадково І. Стравінський колись визначив музику як фактор,
що гармонізує людину з часом.
По суті, в проекті О. Рижих унаочнено критику раціоналізму як наукової парадигми, побудованої на засадах формальної логіки. Художник апелює до моделі «ймовірного бачення світоустрою» з його розмитим змістовним полем.
Щільне переплетення концептуальної програми, логіки та чуттєвого й етичного
у проекті О. Рижих є досить рідкісним психологічним феноменом. Ця синтезія художнього мислення автора корелюється із характером рефлексій художника-реформатора української сцени Данила Лідера. Маестро володів мистецтом чуттєвість підкорити системі бездоганної конструктивності. При створенні образу декорацій Д. Лідер
вважав за необхідне вживатися у запропоновані обставини не розумом, не головою,
а всією сутністю особистості, зокрема інтуїцією.
Тотожність із мисленням Д. Лідера у проекті О. Рижих «Годинники нашого часу…» проявлена в інтуїтивному зближенні з методологічними принципами майстра:
«Від
шукуванні проблеми, знаходженні конфлікту, форми, фактури, матеріалу
для створення багатозначного, незавершеного образу» [3]. «Незавершеність»,
на думку Лідера, обов’язково мобілізує творчі сили глядача, його фантазію та спонукає
до співпраці з художником у процесі уявної довершення образної будови твору.
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Філософсько-етична та водночас вітальна сила проекту О. Рижих полягає ще
й в очевидному конфлікті між побутово-звичним та художньо-суб’єктивним сприйняттям «Часу» автором. У свідомості О. Рижих рефреном звучить слово Лідера:
«Шукай конфлікт, знайди йому форму втілення, тоді ти будеш у змозі відвоювати ще
одну таємницю у природи» [3]. Це відкриття було результатом багаторічного досвіду
Д. Лідера. Якість мистця залежить від якості його минувшини, яку художник концентрує в собі, — так міркував Пабло Пікассо. У власному проекті О. Рижих доводить ще
одну парадоксальність — маестро можна відбутися не лише на злеті фізичного буття,
а значно раніше. Теорія відносності постійно озивається в іграх авторки із часом,
із художньо-ірраціональною його трансформацією.
Проект «Годинники нашого часу. Час Вибору» є втіленням життєвого досвіду
сучасної людини. Ці «Годинники…» — ризома із великою кількістю векторів-променів, що відкривають змістовні шлюзи для самоусвідомлення особистості в світі.
* * *
Усемогутній, всепоглинаючий «Час», але в цьому випадку як драматична метафора, активно працює в проекті Віктора Сидоренка «Жорна часу» (2003).
Образотворче мистецтво в процесі розвитку постійно зазирало до сфери часових
мистецтв (музики, театру, у ХХ сторіччі — до кінематографа, TV). У середньовічній
іконі часовий розвиток сакральної події забезпечували клейма. Вони супроводжували, пояснювали та розкривали сутність основного іконописного сюжету, ніби розкривали цей сюжет в часі споглядання та осмислення. В мистецтві ренесансу (фрески
з циклу «Історія Животворного Хреста» П’єро делла Франческа, «Афінська школа»
Рафаеля, інше) просторово-часовий рух було реалізовано у композиційних структурах шестя. У мистецтві ХІХ сторіччя (насамперед живопис передвижників) часовий
розвиток дії мусив відбуватися у процесі домислювання глядачем первинного сюжету
(«Не очікували» І. Рєпіна, історичні сюжети В. Сурікова, «Одіссей та Навсікая»
В. Сєрова і ще багато іншого).
Боротьба живопису із власним «часовим комплексом меншовартості» (якщо порівняти з музикою, театром, літературою) одержала першу перемогу та сатисфакцію,
коли постмодерне мистецтво долучило до творчого інструментарію відео, кінемато-
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граф, інші рухомо-часові мистецькі форми. Тривалість часу (dureẻ — за А. Бергсо
ном) включено до арсеналу контемпорарі арт.
Категорія «Час» в художніх трансформаціях Віктора Сидоренка набирає значення
особистісного діалогу автора з могутнім Хроносом. Проект 2003 року «Жорна часу» — багатошарова змістовна композиція. Проект побудовано на контрасті побутовизму (персонажі в спідній білизні) та космізму. Піраміда — символ вічності, позачасовості.
Недаремно сказано: «Все боїться часу. Час побоюється лише пірамід». На цих полюсах
розгортається драма людини, яка опинилася в ситуації примусового знеособлення.
Персонажі — солдати, які без упину товчуть час власного життя, виступають як суб’єкти,
редуковані до функцій системи. Незахищеність перед неволею підкреслено їхнім уніфікованим образом (напівоголена постать, одягнена у кальсони). Цю багаторівневу, абсурдистську метафору не варто осмислювати та розкладати на змістовні сюжети, послуговуючись здоровим глуздом. В. Сидоренко в цьому, та інших авторських проектах тримається засад номадизму (за А. Боніто Олівою) із його програмою мінливих, невизначених,
кочівницьких змістів. Проект «Жорна часу» репрезентує позаморалізаторство та сюжетну неокресленість. Вони лишилися в гардеробі старого мистецтва. «Об’єктивна
нісенітниця» (за Куртом Воннеґутом), культ безнадії (за Ж.‑П. Сартром, «людське буття — ніщо») як топос актуального мистецтва — наявні у «Жорнах часу».
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Головним у проекті є дієвість поданого автором сюжету,
який «неможливо зрозуміти, його потрібно пережити» (вираз В. Турчина) [4, с. 152]. Первинно тема проекту спровокована болісним досвідом В. Сидоренка часу його армійської
служби з притаманною останній уніфікації індивідуальності,
з травмами, насамперед психологічними. Загострено трагічними є ці імперсональні образи людей, перетворених на манекенів у спідньому, які у механічній дії безсенсово знищують власну особистість та час життя. Ця збудливість та драматична надзагостреність проекту, пов’язана з існуванням
у підсвідомості автора постійного подразника (типу «шоку», як його розумів Вальтер Беньямін). «Історичний шок
середини ХХ століття перетворився на історичну епістемологію Фуко…» [5, с. 176]. Образу Хроносу надано роль
першої скрипки, яка веде драматичну тему знецінення життя-часу.
«Образ-час» у проекті В. Сидоренка перевтілюється
на «образ-афект» (за методологією Ж. Дельоза).
В. Сидоренко — художник порубіжної свідомості, який
ще не позбувся цінностей усталеного гуманізму, але як митець вже працює в межах парадигми постмодернізму з його
засадами постгуманізму. Гуманізм, як його розуміла класична
естетика, в проектах В. Сидоренка з болем здає позиції холоду
цивілізації індиферентності. Цей біль та драматизм присутні
в «Жорнах часу», як і в наступних проектах автора.
Поліекран, піраміда «Жорн часу», специфіка освітлення
простору експозиції — всі ці засоби інтерактивно-медійного
світу проекту викликають змішані почуття у присутніх на перегляді акції. Ця реакція негайна, миттєва, така, що виключає
довге споглядання та розмірковування, а на інтуїтивному
рівні охоплює всі чуттєві рецептори глядача.

В. Сидоренко

В. Сидоренко
Проект «Жорна часу». 2003
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Проект «Жорна часу» препарує «мимовільну пам’ять» (термін Марселя Пруста)
автора. Ця пам’ять передбачає існування небажаних спогадів, що вбудовані у підсвідомість, як невимовне страхіття.
Ідея нав’язливої уніфікованості, знеособлення людської індивідуальності, перетворення її на дегуманізований постмодерністський означник працює і у гіперреалістичному проекті В. Сидоренка «Аутентифікація». В одноманітних, вдвічі збільшених
щодо нормальної пропорції постатях, пофарбованих з ніг до голови локальними кольорами, зникло все, що робить людину індивідуальністю. Домінує зухвалий жарт
постмодерніста, в якому бачимо принциповий мінімалізм проекту. Радикальний метод ліквідації решток гуманістичного ставлення до людини як до особистості доведено до граничної довершеності в дусі Френка Стелли (його «Первинних структур»,
1996). Тут недоречно говорити про метафори або символи.
Мінімалізм перетворює все, взокрема тіло людини на схему, муляж. Але ж є цілком природним сприймати людину особистістю. На конфлікті між індивідом та його
муляжем, на суперечності, яке відчує та переживе кожен глядач, виникає гостро-драматичне сприйняття цих ідолів. Пофарбовані постаті, розміщені просто неба, серед
вуличної людності сприймаються зловісним «гімном уніфікації». Образ подібних
стереотипних гігантів вперше намарили італійські футуристи та нафантазував Артур
Кларк.
Автор (анонім) тексту про «Аутентифікацію» у Вікіпедії впевнений, що «тільки
у цього манекена є шанс вижити та набути безсмертя». Набути безсмертя (за філософською термінологією — інобуття) може лише креативна особистість, яка (за ідеєю М. Бахтіна, М. Кагана) лишила по собі соціально значущий продукт у практичному
чи духовному вчинку. Сподіваємось, майбутнє не за муляжами.
Повертаючись до проекту «Жорна часу», зауважимо його транспозитивність,
тобто неможливість чіткого розмежування між елементами різних понятійних класів.
Образи минулого досвіду уганяються у сьогодення. Вони трансформуються на екрані
пам’яті В. Сидоренка, підключаючи різноманітні культурні контексти та поєднуючи
їх із фантастичними побудовами. Елементи просторової композиції (з поліекраном)
з однієї просторової та часової субстанції перетікають до іншої. Вони створюють
сюрреалістичний світ. Мутації на рівні «спогад — переживання — фантазія»
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у «Жорнах часу» пропонують глядачеві філософську та художню метафору персоналістського типу. Таким є осмислення В. Сидоренком соціуму та драматизму фізичного, динамічного часу, що витікає крізь пальці.
* * *
Третю, міфологічно-позачасову модель (її мистецьке втілення) знайдено у живописі та об’ємно-живописних рельєфах Олександра Животкова. В полотнах
«Варіанти в білому» (1999–2000) художник на дологічно-інтуїтивному рівні підійшов до універсуму «Ніщо». Саме він цементує дуальність «буття–небуття»
у світових релігіях та філософських школах. Розмисли художника про наявність
буття, виокремленого із потоку часу, про «міфологічно-позачасовий час» (життя
Богів) кореспондується із заглибленням О. Животкова у доктрину буддизму. Це філософське вчення заперечує смерть-небуття, а тлумачить останнє як перехід до іншобуття.
Думка про існування двох часових вимірів — реального (асиметричного, історичного) та вічності (міфологічного із відсутністю часової хронології) також проходить
через усю давньогрецьку філософію. Міфологічний час перебуває за межею календарного. Ця ідея тотожна безчасовості-безсмертю даосизму. Подібна модель мислення
сформувалася у свідомості художника під час його паломництва до гірських монастирів Тибету у 2010–2012 роках. Але до філософсько-гармонійного мислення шлях
О. Животкова виявився зовсім не простим.
Перші нефігуративні полотна «Варіанти у білому» з’явилися у 1999 році,
а у 2000 сталося трагедія — загинув брат Олександра Сергій Животков. Олександр
буквально відштовхував, затулявся від односпрямованого часового руху, який із холодною об’єктивністю почав відраховувати час «до» біди та «опісля». Художник волів зупинити час, який для його суб’єктивного сприйняття завмер.
У композиціях, написаних нервовими розчерками та пошкрябинами білим по білому, втілено таємницю «Ніщо», провал в паузу та у зупинений час. «Біле подібне
до мовчання, яке раптом може бути зрозумілим, — ще 1910 року писав В. Кан
динський, — тому воно і діє на нашу психіку як мовчання такого масштабу, який
для нас є абсолютним» [6, с. 131].

Парадоксальний час та метафора

83

«Істина відкривається у мовчанні» — ґрунтовна засада дзен-буддизму римується
із думкою Кандинського та прозрінням О. Животкова перед білим полотном. У цьому
«голоді до чистоти» Кандинський (1910), а О. Животков — у 2000 році інтуїтивно
відчули дотичність духовних апріорі як східної, так і західної містичної думки.
Згадувалося те, що Маргарита сказала Майстру: «Слухай беззвуччя… Дослухайся
та насолоджуйся тим, чого тобі не давали у житті — тишею» [7, с. 709].
У 2001–2004 роках О. Животкова опанувала ідея смерті як категоричного імперативу. Молитву заступив бунтівний шал — душу спалював опір трагічній долі брата.
Тоді було написано цикл полотен «Дороги». У горизонтального формату композиціях діагональ чорної землі спрямовувала погляд глядача до горизонту. Енергія однонаправленого руху засвідчила силу реально сприйнятого часу. Жорсткі порізи живописного шару полотна травмували свідомість глядача. Трикутні форми в’їдалися у зіницю
ока. Фарба змішувалася із піском, землею, сажею. Олександр спонтанно розпочав демонтаж власної живописної системи, щоб невдовзі перейти до нової художньої форми — рельєфів. У згустках фактур високого кольорового шару сконцентрувались біль
душі та шалена енергія. В полотнах нібито відкрилась істина, від якої, за Ф. Ніцше,
більшість ніяковіє. У невербалізованих мотивах «Доріг» (майже абстракцій) химерно-моторошнувате «Інше» перебрало лідерство. У спробі висловити невисловлюване художник одержав рішучу перемогу над фізичними сутностями полотна, фарби,
та над тверезістю логіки.
Звільнення від страхів небуття прийшло до О. Животкова в Тибеті на висоті
4 000 метрів. Тибет та мудрість просвітлення Дао відкрили нові шари свідомості
та підсвідомості О. Животкова.
Ще в юнацьких композиціях художника (1992–1996) склалася система стійких
символічних знаків. Їхнє призначення поліфункціональне — вони не лише змістовні,
метафоричні, але навіть і містичні, бо пов’язані із архетиповою знаковістю прадавніх
культ ур. У полотнах О. Животкова силует жіночої напівпостаті — знак таємниці
та входу в невідомий світ. Риба — образ Христа. Кипарис — душа воїна, а також символ фалоса та попередження. Коло жіночих грудей — символ продовження роду.
Хрест — основа світоустрою, а птах — добра звістка. Аналогічний символічний ряд
укорінено як на християнському Кавказі, так і в семантиці архаїчної культури України.
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Полотна О. Животкова — справжня «протоархаїка» модерніста, який у власній творчості покладається на метафору
як на робочий інструмент.
Ще на початку ХХ століття Борис Пастернак знаходив
безпосередній зв’язок між обмеженнями у часі та причиною
образного лаконізму мистецьких творів. «Метафоризм, —
писав він, — природний наслідок короткотривалого життя
людини та надовго задуманого нагромадження її творчих завдань» [8, с. 795].
Узагальнення, вироблення типового образу — привілей
лише небагатьох митців. О. Животков вільно почувається
у сфері архетипів — первинних схем образів, які є сутністю
колективного безсвідомого (за К. Ґ. Юнгом). В основі архетипу лежить певна праформа — найдавніший праобраз колективних уявлень. Архетип-праформа з’являється у творах
О. Животкова як осяяння, поза логічним розмірковуванням.
Як бачимо, архетипові знаки у творчому доробку О. Жи
воткова лишаються джерелом каналізації психічної (творчої
енергії) протягом всього його творчого життя. У широкому
філософському контексті, так в і конкретному творчому жесті
О. Животкова, архетип і метафоричний знак вист упають
як співвідношення часу та вічності. «Просто дивлюся я із часу у вічність», — писав Б. Пастернак.
У використанні метафоричної мови О. Животков, В. Си
доренко та інші українські митці фактично продовжують
розвиток метафоризму класичного авангарду: «Герніки»
П. Пікассо та інших його робіт, всієї творчості М. Шагала,
Г. Мура, Р. Магрітта, інших. В образотворчому мистецтві модернізму та постмодернізму метафора (метафоризм) виступає в ролі стратегічного художнього методу творчості.
Образна метафора створює «невидимий світ» внутрішнього
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ландшафту художника із калейдоскопом натяків, символів,
аналогій та емоційних вражень. В «протоарахаїчних» композиціях О. Животкова архетип, помножений на емоційний посил артиста, наповнюється потужною енергією та сугестивною силою навіювання. Кожна композиція О. Животкова
(живопис та рельєфні колажі) — напластування знаків-архетипів, це палімпсест «напівреалізму». В ньому немає і не може бути психологізму, але кожна композиція містить потужну
емоційну домінанту спокою, просвітленості чи гострого драматизму. Кожен твір — пристрасне запитування «що є істиною» та пошук дороги до Храму. Зовні пластичні метафори
О. Животкова статичні, але їхній підтекст наднапружений.
Напіввідкрита-напівутаємничена «протоархаїка» автора
провокує глядача та спонукає його до співавторства — до культури споглядання та до дешифровки архаїчної знакової системи. Метафори апелюють до уяви і через неї — до розуміння
життя та суті речей. Нібито про узагальнені образи О. Жи
воткова сказав Томас Манн: «У типовому завжди є багато
міфічного, міфічного в тому смислі, що типове, як будь-який
міф, — це початковий взірець, початкова форма життя, позачасова схема… в яку вкладається життя, яке себе усвідомлює,
яке невиразно намагається знову здобути колись передречені
йому прикмети» [9, с. 175].
Починаючи з 2003 року О. Животков почав вводити
до полотна маргінальні матеріали (дерево, сітку, тканини, папір, інше). Автор підклав динаміт під власні норми живописної фактури полотен — він вийшов на рівень колажів. Його
«неоархаїка» сприймається як стилістика другої хвилі модернізму. З маргінальними матеріалами працювали Ж. Дюбюф
фе, група «Кобра» (1948–1951), Антоні Тапіес (інформель),
Лючіо Фонтана (спеціалізм). Для метрів першої, а особливо
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другої хвилі авангарду бриколаж (ускладнена форма колажу) був артистичним формалізмом, грою. А Животков колажне свавілля підпорядкував збагаченню змістів його
«неоархаїки». «Матеріал є вторинним, головне — внутрішній поштовх. Я лише його
виконавець», — говорить художник. Шум фактур в композиціях проявляє їхню духовну фактуру. Тональний, вальорний живопис шкірою накриває рельєфи структури. Ми
готіння споріднених відтінків сірого та вохристого тону, введення каліграфічного скоропису у композиції — все спрямовує свідомість глядача до споглядання та розуміння
знакової системи О. Животкова як відлуння позачасової субстанції на ім’я «час міфів».
Авторська міфологія, її архетиповий вимір апелює до глядача з морально-етичною
програмою, закодованою у категорії прекрасного. Застигло-архаїчні постаті, знаки,
образи жінок, яких написано фарбами землі, постають як новітні ікони. В час агресивного, глузливо-знижувального мистецтва, коли підривні варіанти мистецьких рішень
видерлися на виставковий Олімп, зовні негаласливе, але потужне мистецтво
Олександра Животкова неоднозначно провело демаркацію між Небом та духовним
Пеклом.
Правда мистецтва (зокрема, живопису) самоцінна, коли не втрачено здатність забуватися перед полотном від захвату, занурюючись у тріпотіння живописної матерії.
1. Мейерхольд В. Из истории кино // Искусство. Документы и материалы. — М., 1965.
2. Манн Т. Иосиф и его братья. — М., 1991. — Т. 1.
3. Інтерв’ю Д. Лідера у запису О. Петрової. — К., 1986. — Архів О. Петрової.
4. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. — М., 1993.
5. Якимович А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930–
1990. — М., 2009.
6. Кандинский В. В. Одухотворенность в искусстве (живопись) // Кандинский В. В.
Избранные труды по теории искусства: В 2 т. — М., 2000. — Т. 1.
7. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Избранные произведения:
В 2 т. — К., 1989. — Т. 2.
8. Пастернак Б. Заметки к переводам шекспировских трагедий // Литературная
Москва. — М., 1956.
9. Манн Т. Собрание сочинений. — М., 1960. — Т. 9.

КРИТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ «ЖЛОБ-АРТУ»

Ми працювали над цим проектом, керуючись бажанням
зробити власне життя й життя інших чистішим, чеснішим, і, зрештою, вільнішим…
Антін Мухарський

П

рограма проекту «Жлоб-арт», декларована А. Мухарським — ініціатором руху
«антижлобізм», дивовижно римується з метою, відповідно до якої 150 років тому
тому починалася діяльність передвижників — насамперед Василя Перова у страхітливих сюжетах його полотен на теми захланної долі простого люду. Тоді на меті була
жорстока критика реальності. Щодо сучасних художників — групи «Жлоб-арту»,
їхній пафос критичної оцінки нашого буття також зашкалює. Часи інші, інша свідомість героїв та антигероїв. Явище жлобізму — модерне, народжене у колисці радянщини та виплекане соціумом у пострадянське двадцятиліття (1990–2013).
Після 1917 року той, хто був нічим, але при шкірянці комісара та з маузером, став
усім, а Шарікови запліднили собою територію, яка важко піддається виміру.
Автор та куратор «Жлобології» — мистецько-культурологічного проекту —
Антін Мухарський. Його реалізація побачила світ у розмаїтті матеріалу: видання двох
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книг, художньої виставки та телевізійних шоу (режисура А. Мухарського). Автори
текстів книги — представники інтелектуальної еліти України: Ю. Андрухович,
С. Васильєв, В. Бебешко, О. Доній, О. Сидор-Гібелінда, Орест Лютий, інші (32 автори). В стислих есеях, розмірковуючи про феномен жлобізму, вони подали рентгеноскопію та кардіограму його як соціальної хвороби. Походження жлобізму сягає
часів, коли «кухарка почала керувати державою» (за Леніним). Динаміка процесу
виявилась фантасмагорійною — сьогодні країною править колишній зек, а його колеги по поняттях посіли місця очільників держави. Після перемоги ленінського перевороту в Російській імперії фіксуємо тенденцію до плебеїзації культури та соціуму.
Керівний прошарок країни як тоді, так і зараз, складався з мало освічених особистостей. Звідси ненависть до інтелігенції як носія незалежної думки та культурності.
Під час першої хвилі міграції селян у міста ще у 1880–1890‑х місто, де існувало
чітке розмежування соціальних груп, було у змозі «опрацьовувати» цей людський
матеріал, окультурювати його. Прибульці з часом перебирали нормативність середовища. У другій половині ХХ століття (звільнення від сталінізму за короткої «відлиги», коли селяни одержали у власність паспорти) втеча до міста стала масовою. Тікали
від безгрошів’я та майже рабської залежності від місцевих «царьків». У двадцятиліття
між 1990 та 2013 роками «сільське населення міст» відкидає всі моральні норми села,
та, не набувши ментальності міста, розмиває його культурний рівень. Манкурту
не важливі спадкоємні цінності містян. Як слушно зауважує Сергій Васильєв: «…маса
обживається тут по‑господарськи, починає диктувати захопленій місцевості свої правила та стиль поведінки. У ХХ столітті цей людський зсув, принаймні в нашій країні,
мав катастрофічні наслідки. Відбулося обидлювання міського світу, м’яко кажучи, його люмпенізація… жлобство — це вже наша ментальна характеристика» [1, с. 31].
Іван Семесюк — автор композицій «Це моя остановочка», «Брателло», «Нас
має бути 52 мільйони», «Поплавський», «Пацанська екзистенція» і ще багатьох —
створює образ «пацана-братана». Синонімом є «рагуль» (побутує у словнику вихідців із Львівщини). «Пацанчик» Семесюка — як звичайний нероба, так і кримінальний персонаж або навіть «співучий ректор». Пафос творчості учасників «Жлоб-арту»
полягає у протистоянні поглиблюванню плебеїзації суспільства як з низів, так і згори.
На протилежних щаблях суспільної драбини бачимо особистостей зі здичавілою
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свідомістю. А таких, як це гірко та трагічно передбачає І. Семесюк, може стати 52 мільйони. Суспільство, керівництво якого б’є студентів мирної ходи, виробляє оточення
без проблиску Божої іскри. На композиції «Нас має бути 52 мільйони» три пики
зі свинячими рилами впевнено вдивляються у простір буття. Їхні обличчя — не люстро душі, а дзеркало шлунку.
Плебеїзацію багатьох сфер буття в Україні логічно маркувати як бренд державницької верхівки. Вона у парадоксальний спосіб позиціонує себе елітою. Провідники,
як і полярний їй, але генетично та ментально споріднений плебс, репрезентують варіанти спрощеної, не обтяженої інтелектом моделі сприйняття світу. Власне, це і є жлоби, яких дратують будь-які прояви культурності. Вони радше знищать кожного, хто
намагатиметься зруйнувати зрозумілі їм схеми, ніж спробують змінити власну свідомість. Зло людського серця закорінене у ненависті до чогось непідсильного в собі самому. Далі бачимо проекцію жлобської свідомості на світ, який є зарозумілим, а тому — ворожим.
32 автори, чиї тексти увійшли до видання «Жлобологія», не відмовились від важкого інтелектуального завдання та, фактично, виробили типологію феномену «жлобства».
Юрій Андрухович пояснює сучасну «свободу хамовиявлення» орієнтацією маси
на успішного жлоба — з перших особистостей держави. «З них пацани… (на кожному соціальному щаблі)… беруть приклад» [2, с. 16]. Стадний, тваринний синдром —
ще одна зовсім не людська риса жлоба-рагуля. Композитор та музичний продюсер
Володимир Бебешко, який просував Поплавського на естраду, з власного досвіду,
якого зараз соромиться, знає, що таке «співочі труси». Дівчата без голосу, слуху, чиїсь
коханки, які за великі гроші видираються на сцену, звідки їх уже не вичавити. Успіш
ний кічмен Поплавський, діви української естради — вибуховий концентрат жлобізму. Їхні типажі талановито втілив Іван Семесюк. «Співучий ректор» та вся проплачена попса розкладають смаки, мораль кількох поколінь молоді. «Аншлаги на концертах
Поплавського — повний рагулізм», — зазначає Бебешко [3, с. 24].
Типології жлоба також стосується невігластво, лінощі до самовиховання, пасивне
прийняття власного соціального місця. Живуть, як трава чи тварини «Братело»,
«Вася» у творах І. Семесюка. В композиції «Пан на районі» персонаж, типовий «па-
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цанчик» підносить власну значущість на тлі національно-державницьких символів. «Жлобізм» — це діагноз», — констатує Бебешко.
Глобальна деградація через маскультуру (зокрема, TV) —
тема гостро сатиричної фотокомпозиції «Дебілізуйся» (автор — Сергій Хохол). На тлі килима — знака затишку і достатку родини — бачимо персонажів, які втупилися у телевізор. Маскультурного продукту, що лунає з телевізора, цілком
достатньо всім присутнім: від глави роду із газетою «Правда»
в руці, юнака у спортивному строї та нерозлучного з пляшкою
пива до доці із цигаркою, дружини та навіть малюка, якого
зомбує невибагливе видовище. З дня у день повторюється ця
роговізація-дебілізація нації. Як каже Андрухович, аж «роги
стонуть».
Репрезентуючи типологію жлоба, Юрій Винничук, письменник та літературознавець, зауважує універсалізм жлобства. Він говорить про бажання персонажа бути не лише
при дипломі, але навіть при мандаті депутата. Куплені за гроші документи різної суспільної ваги підносять особистість
на верхівку тої чи іншої структури. «Типові жлоби в політиці — це кнопкодави…» [4, с. 38]. Ще жорстокішою є оцінка
феномену жлоба як біомаси, яка перетворює Україну на країну-симулякр, пише Орест Лютий. Ця країна у сексуальних
вправах народжує «жлобозвірів». Автор терміну називає
це виробництвом «жлобосили» [5, с. 144]. «Рости, моє
жлобенятко, хай тобі живеться сладко» — малює відповідний сюжет І. Семесюк.
Тексти авторів-дослідників феномену жлобства у всіх
його модифікаціях повинні зацікавити соціальних психологів, наш кут зору — мистецтвознавчий. Отже, зосередимось на тенденціях, проявлених в образотворчій частині
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проекту, на феномені національного жлобізму в художній
інтерпретації.
Сила творчої людини (художника, письменника, режисера, актора) — у здатності звертатися до сміхової культури.
Українська сміхова традиція має поважну історію. Вона укорінена в народній ментальності: від «Енеїди» І. Котляревсько
го до сьогодні. Людина, не здатна сміятися, жартувати, вважається ледь не психічно обмеженою. Образи запорізького козацтва під пензлем І. Рєпіна невипадково набули значення національної «енциклопедії сміху».
Панівною в усі часи була серйозна, піднесена, одержавлена культура (прадавній Єгипет, Рим, Візантія та європейське
середньовіччя — та аж до соцреалізму). В офіційних культурах сміх завжди був витіснений на маргінеси як небажаний,
бо мав опозиційний характер. У пострадянський період все
ще спрацьовують рудименти вульгарно-соціологічного погляду на сміхову культуру як на таку, що оббріхує важливі теми загальносуспільного значення. Але в молодіжній культурі
(мистецтві, літературі, театрі) «сміховий модус» сприяв обвалу мейнстриму — відбулася тотальна емансипація сміху.
Звільнення від офіційної серйозності кинуло митців покоління 1990–2000‑х у протилежний бік, часто до сміху знижувального, образливого та навіть глузливо-непристойного (жлобського). В мистецтві покоління 2000‑х бачимо «веселий апокаліпсис сучасної культури» [6, с. 193]. Такі тенденції знайдемо в контркультурі, у сміховому люстрі «Жлоб-арту».
До традиції непоштивого сміху долучилися митці проекту:
І. Семесюк, А. Сагайдаковський, С. Хохол, О. Манн, Н. Му
рашкіна, П. Жарко, В. Шерешевський, Д. Кришовський,
С. Коляда, А. Єрмоленко, Н. Добчинський, А. Мухарський,
інші. Есеї та «картинки» склали у проекті своєрідну «грама-
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тику сміху» у деталізованих його модифікаціях: гумористичній, сатиричній, гротеск
ній, саркастичній, трагікомічній, пародійно-деструктивній. У «Жлоб-арті» не знайшлося місця вітальному, життєствердному сміху, бо феномен жлобізму-рагулізму-чортизму не викликає ані радості, ані замилування у розвиненої людини. Натомість є перебір в образливому сміху, скажімо, у композиціях Сергія Хохла «Принц Чарльз»
та «Принцеса Діана». У тому, що високорідні персонажі зображені на помийці буття,
немає навіть карнавального сенсу. Композиції сприймаються як визнання художником власної меншовартості — нерівності персонажам. У профанації образів С. Хохол
воліє піднести себе — а це вже щось із психоаналізу З. Фройда. Зовсім інший, дійсно
здоровий карнавальний сміх викликають образи С. Хохла «Графиня Привокзальная»
та «Жовтий князь». Бачимо нуворишів, які позують в аристократичному строї
ХVІІІ століття. Образи «нових українців у славі» — справді позитивна гіпербола
сміхової культури, нищівний сміх над кічменами.
Профанний, знижувальний сміх гучно озивається в композиціях І. Семесюка
«Нас має бути 52 мільйони», С. Коляди «Проституція у Верховній Раді», «Велика
окружна» — там образ шевченківської покритки Катерини алогічно (безпідставно)
співставлено із сучасними повіями. Подібна композиція викликає сум із приводу культурного розвитку автора. Такого ж роду знижувально-глузливий модус сміху закладено в композиції Д. Кришовського «Леся на Найкє» (Леся Українка), його ж «Гоголь
на Найке» та «Франко на Пумє». Одягнути класиків української літератури у стрій,
який носять жлоби, і з того сміятися — хіба це не безглуздя? На жаль, у власній постмодерністській грі з національними святинями автор скочується до бездарного пере
смішництва або до розумового інфантилізму. Сміху піддається те, що править нації,
Україні за духовний маяк.
Зовсім інакше зі сміховим модусом працює І. Семесюк — беззаперечний лідер
у художній колекції «Жлоб-арту». Його композиції —безумовний гротеск, скоморошество із присмаком трагічного. Композиція «Брателло» подає образ типового «пацанчика», не обтяженого ані думкою, ані культурністю. Постать написана на тлі блакитного неба та зсунута до краю композиції. Від чого образ людини сприймається
ледь не як трагічний у власній безнадії та бездіяльності. Художня сила жлоб-артівської
серії Семесюка — у народженні печально-гіркого сміху при сприйнятті композицій:
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«Пацанчик та голубі», «Остановочка» (на зупинці надпис «Жлободром», поряд
брателло із цигаркою та бездумними очима). Такої же гротескно-дражливої наповненості — образ «Пан на районі» та композиція «Вася, подвінь раму», інші.
Малювальна манера Семесюка навіяна примітивною картинкою «міського фольклору». Композиції завжди вигадливі, оригінальні та міцно побудовані. Малюнок
впевнений, конструктивний. Гротеск Семесюка викликає посмішку, яку за мить заступає гіркота та сум. Амбівалентність образів, синергія сміхового та трагічного — культура «подвійного бачення» (обійми сміху та гіркоти) є сильною стороною таланту
Семесюка. Він володіє особливим специфічним, властивим лише йому почуттям гумору, який у роботах втілює сміх як найвищий інстинкт національного усвідомлення.
У багатьох творах художника приваблює збалансованість суспільно вагомої теми
із кічево-зухвалою «відірваністю» підтексту, синтез комічного та сумного. «Нео
фольк» Семесюка у своєрідний, карнавальний спосіб співпадає із публіцистичністю,
яка була притаманна мистецтву критичного реалізму. Твори виконані у принципах
кічевої естетики, репрезентують гостро критичну, сміхову лінію у найновітнішому
мистецтві України. Тільки досягнувши межі гніву, можна так сміятися, як сміється автор у роботах «Кандидат у депутати» — персонаж цього полотна «Щиро Ваш
Леонід Пиздачук» посилає виборців на три літери, одержавши мандат.
Знижувальна до потворності естетика «Жлоб-арту», кічеве, несмакове мистецтво парканного штибу — мова використання цих прийомів не містить принципової
інноваційності. «Жестом звільнення» ще у 1912 році позначилась творчість російського авангардиста М. Ларіонова (серія «Солдати», «Маня — курва», інші). Таку ж
антикультурницьку образотворчість в Європі культивував Жан Дюбюффе в «арт
брют». Він сповідував «внутрішній хаос» (за Ф. Ніцше) та вважав все прекрасне
брехливим. У 1948 році ці ідеї запалили європейських митців із паризької групи
«Кобра». З 1972 року «арт-брют» набрав терміну «сире мистецтво» (автори —
Ж. Дюбюффе, А. Бретон, А. Тапіес), взірцем була творчість маргіналів: божевільних,
самоуків, дітей. У час перебудови (кінець 1980‑х) в Росії за програмою «сирого мистецтва» об’єдналася група «Митьки» (Санкт-Петербург). Використовуючи прийоми маргінального зниження образів, вони втілили національний російський типаж:
п’яничка, тільняшка, капуста в бороді — таким був образний світ у творах Д. Шагіна,
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В. Шинкарьова, інших «Митьків». Шарм їхнього «сирого мистецтва» полягав у чарівності беззлобного примітиву. «Митьки нікого не хочуть перемогти» — програмна ідея групи. Але їхній антимейнстрим переміг офіційну серйозність підупалого
соцреалізму. Їхній сміх був беззлобним, але провокативним. Вони звільнили мистецтво від мертвотності штампів, набридлих жанрових дефініцій та сюжетів. Фор
мувалася творчість поза дискурсом.
У середовищі молодих художників України ламінарний спосіб життя у сквотах
(«Паризька комуна», інші) приваблював новизною та свободою. У молодіжному
мистецтві популярним став чорний гумор, тотальне пародіювання, поганий (навмисно непрофесійний — сирий) живопис, засвоєння художником вуличних форм зображальності (графіті, малюнків на парканах та у вбиральнях тощо). Такими є твори
Л. Хоменко (пародіювання радянської урочистості), М. Маценка (псевдофольк),
«Шансон-арт» С. Волязовського. Постмодерністський культ іронії, блюзнірські ігри
у кіч — органічна частина образотворчого ряду «Жлоб-арту». Позитив маргіналізованих тем проекту у гострокритичній тенденції без нудного моралізаторства. Робити
висновки — справа глядача. Кічеві діви на фотознімках В. Марущенка, так само,
як знижувальні жарти в живописних полотнах В. Шерешевського, більшість композицій І. Семесюка, не мають на меті досягнути істини, красивої краси чи усвідомленого
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сенсу. Художники користуються постмодерною антисистемою, яка влучно описана
Бодріяром, Дельозом, Деррідою (на Заході), Мамардашвілі (в Росії): «Кожен крок —
нагромадження абсурдів, недоладностей, безсенсовностей, все недолад» [7, с. 372].
Так само, як у творах «Митьків», в більшості композицій І. Семесюка не розрізнено
зміст та його відсутність. Тут є посмішка на обличчі глупоти, а почасти й безнадії.
«Доброзло», неправа правота, розумний кретинізм (всі терміни О. Якимовича) — ці
характеристики доладні, коли роздивляємося роботи колекції «Жлоб-арт».
У творах С. Хохла «Пугачьова», «Говно в золотих рамах», «Україна наша»
(зображення Януковича із братками Путіним та Медведєвим на тлі неозорих українських полів), у Семесюка — в «Законотворці» та «Пацанській екзистенції» та в інших композиціях існує нерозрізненість «слабомогутності» та тупості. Автори полотен перебирають на себе роль шутів іронічної сучасності.
Та не все добре в «королівстві Датському». Знайомство з колекцією «Жлобарту» відкриває не лише плюси, але й похибки проекту у творах Олекси Манна, Ніни
Мурашкіної, Андрія Єрмоленка, вже згадуваного Дмитра Кришовського, Сергія
Коляди. У намірі вдарити по жлобству радикально ці автори, на жаль, не надто дбають
про творчу режисуру та моральну відповідальність артиста. «Тю, хто це мені сємочок
у ліфчик наплював?», — запитує цицькаста дівка в композиції Коляди «Анекдот».
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Художник використовує примітивну оповідальність та стилістику, які підгледів у мальованих американських коміксах. У роботах Манна: «Альфа-самець», «Кінець епохи мультикультурності», «Рекламне агентство», «Кієвлянін карєнной, житловий масив Лєсной» або композицій «Морда кірпіча просить», «Вова», «Купе» вирує злоба щодо всіх, хто їде у транспорті чи живе не в історичному центрі міста. Всі люди
(тотально) для нього — чорти-жлоби. Отже, простодушно, наївно, не дошукуючи
більш творчих рішень, автор полотен у форсованій експресивній манері пише своїх
співгромадян як чортовиння. Образи творів Манна важко назвати переконливими,
але снобістське, зверхнє ставлення до людей є очевидним. Якщо брати за основу гасло
модернізму типу «все мистецтво, що названо мистецтвом», то твори Манна не викличуть сумніву. Але чи не цього випадку стосується оцінка Леся Подерв’янського:
«Жлобство в мистецтві для мене тісно межує з поняттям бездарності» [8, с. 175].
Наївним ілюструванням моральних вад жлобів відмічено образи: «Кольщік»,
«Тітушко. Бойовий гопак», «Те, що нас губить» інші роботи А. Єрмоленка. Із золотих бароково-рокайльних рам визирають ці персонажі — породження криміналізованих років.
Весь проект «Жлоб-арту», від текстів до образотворчої складової, заряджено гострим баченням негативних сторін життя вітчизняного соціуму. Художник зазвичай
гостріше від будь-кого реагує та відгукується на спрощено-варваризовані моделі буття, деформацію моралі, культури в різних прошарках населення, особливо у декласованій його частині.
Коли ж йдеться про «шедеври» Ніни Мурашкіної: «Адам», «Ukrainian Yeblya»,
«Blyadi Toskuushie», то, по‑перше, можна говорити про продемонстрований авторкою духовний та творчий жлобізм (жлобо-само-розкриття), на зосередженості юної
пані на функції залоз внутрішньої секреції, а також на крайньому радикалізмі шокового мистецтва (за В. Беньяміном). Для тих, хто не знайомий з концепціями В. Бенья
міна, скажемо, що на думку неомарксиста 1970‑х, цивілізація виробляє лише потворність, яка не може бути подолана критикою. Вона може похитнутися лише під ударом
шоку. Власне, звідти в європейському постмодернізмі розпочалася пропаганда
справжнього хамства у творчості (того ж самого жлобства), безпардонності, потворного. Беньямін в цьому бачив (у смітнику буття) бунт проти буржуазності.
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Навряд Н. Мурашкіна у власних порнокомпозиціях, як і А. Єрмоленко у «Блядо
знавстві», С. Коляда у «Пацанській мєчтє» мають на меті щось інше, як зухвало шокувати глядача, вдарити його якнайсильніше. Шок безпардонності в авторів набрав
статусного характеру. Це художньо-жлобський екстремізм або, за В. Беньяміном,
«благословенний історичний сифіліс», а зовсім не «профанні осяяння», до яких
прихильникам «Жлоб-артівського» шоку ще не скоро дістатися. Мурашкіна, чиї композиції зовсім не подібні до художньої якості Тулуз-Лотрека, та інші автори знижувальних тем і табуйованих сюжетів, виступають як люмпени від мистецтва у зображенні анально-тваринних зон тіла та фізіологічних відправлень. Кощунственне люстро — теж буття, але із знаком мінус. Його створює той, чия культура мінімальна,
а екстремізм надмірний. «Мавпою Бога» називав таких художників Павло Фло
ренський.
Прихильникам тотального бунту все ж варто було б озиратися на сказане їхнім
гуру Антіном Мухарським: «Ми працювали над цим проектом, керуючись бажанням
зробити власне життя й життя інших чистішим…».
Доречно також не зневажати «культури мислення», зокрема художнього,
про що у власних текстах постійно нагадують М. Мамардашвілі, С. Кримський,
М. Попович.
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5. Лютий Орест. // Там само.
6. Якимович А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира 1930–
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ЧАСОВИЙ ЦЕЙТНОТ,
АРХЕТИП ТА МЕТАФОРА
ЯК РАДИКАЛЬНІ АТРИБУТИ МИСТЕЦТВА

К

оли ми говоримо про сучасного художника, то усвідомлюємо його психологічні
реакції на модерний світ. Час, його дефіцит — був постійною складовою свідомості
людини XX сторіччя і лишається такою самою на початку XXI сторіччя. Проблема
часу, як у житті соціуму, так і особистості, а відповідно — в літературі та мистецтві,
є актульною. Час, усвідомлення часу, постійна його нестача є проблемою універсальною, тому неминучою, такою, що потребує розв’язання. Геніальний режисер-авангардист Всеволод Мейєрхольд ще у 1918 році зауважив: «Розвинути у собі усвідомлення
часу у грі визначається як завдання майбутнього» [1, с. 23].
Можна говорити, що у ХХ–ХХІ століттях людство долає ситуацію «біологічного
цейтноту». Сучасна людина — це «людина, що квапиться», її свідомість зорієнтована на категорії часу. У добу модернізму склався своєрідний «культ часу». Циферблат
із секундною стрілкою міг би вважатися символом цивілізації ХХ–ХХІ століть. Автор
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теорії відносності Альберт Ейнштейн визначав пошук часу як центральну драму персонажів XX століття. Йдеться про часові межі усіх живих істот, насамперед, людини,
яка усвідомлює час, з яким вислизає з плину життя її існування. Чому так акцентуємо
увагу на швидкоплинності часу? Порівняйте театральне дійство у прадавньому Китаї
або Античній Греції із сучасним театром. Там дія відбувалася із послідовним переказом усіх ситуацій (вистава могла тривати до 12 годин). Сучасний театр (кіно) подає
ситуації у концентрованому, узагальненому, метафоричному вигляді, так би мовити,
у формі резюме.
Борис Пастернак знаходив безпосередній зв’язок між обмеженнями у часі та причиною образного лаконізму мистецьких творів. «Метафоризм, — писав він, — природний наслідок короткотривалого життя людини та надовго задуманого нагромадження її творчих завдань» [2, с. 795]. Саме через це в сучасному кінематографі або театрі, коли за дві години треба показати увесь світ людських стосунків, подій, великий
пласт життя, художник вдається до образів-метафор, до знакових ситуацій, до монтажу. Тобто в сучасному мистецтві є потреба паралельного введення інформації, яку
без часового цейтноту можна було б вводити послідовно. Узагальнювальні образи, які
мають суму змістів, замінюють послідовний переказ сюжетів, тем, проблем.
Це ж стосується образотворчого мистецтва доби модернізму та постмодернізму.
Подвійна експозиція в кіно, започаткована Ж. Епштейном та О. Довженком, тотожна
принципам метафоризму у поезії та кубістичному живопису (показ предмета з двох
або трьох точок зору водночас). Нагадаємо й міркування Томаса Манна щодо ставлення людини до феномена часу: «Хіба людське “Я” — це щось завершене, суворо
окреслене, таке, що не випадає із чітких кордонів плоті та часу? Хіба безліч елементів
цього “Я” не належать світові, який цьому “Я” передував та перебував поза ним…» [3,
с. 134].
Час всемогутній, у просторі часу образ людини змінюється аж до переродження:
«Не повернутися. Що означає “ніколи не повернутися”?» — запитує Т. Манн.
Повернення можливе, допоки людина зберігає свій духовний стан та власну форму
особистості. «Повернення через двадцять п’ять років, — на думку Т. Манна, — не має
стосунку до тієї людини, яка, вирушаючи в мандри, мала на меті повернутись через півроку… таке повернення дорівнює неповерненню» [3, с. 242–243].
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Мислителі та митці XX сторіччя підводили нас до вимоги співвідношення художнього узагальнення в мистецтві з диктатом «категоричного імперативу» під назвою
«час».
Узагальнення, вироблення типового образу, яким спроможні оперувати лише
обдаровані митці, знаходимо у сфері архетипів — первинних схем образів, які виробляються несвідомо та апріорно формують активні уяви. Вони є сутністю колективного безсвідомого. В основі архетипу лежить певна праформа, за К. Ґ. Юнгом,
це є найдавніший праобраз (культурологічне розуміння примітивних колективних
уявлень). Архетип-праформа з’являється перед очима художника як осяяння, тобто
без участі логічного мислення. К. Ґ. Юнг наполягав на виникненні архетипів з глибин
психічного джерела, яке «не породжене свідомістю та не перебуває під її контролем» [4, с. 76].
Архетип — це тенденція формувати такі репрезентації мотиву, які можуть сильно
різнитися в деталях, не втрачаючи основної структури. З архетипом може асоціюватися велике розмаїття символів. Наприклад, архетип матері охоплює не тільки індивідуальну матір людини, а й також усі материнські фігури. Сюди входять загальний міфічний образ жінки (Скіфська баба, Венера, Мати Природа) і символи підтримання
і виховання. Архетип матері включає не тільки позитивні фігури, а й негативні, такі,
як грізна, панівна або нищівна мати.
Юнг писав, що лише зміст архетипу можу бути інтегрований у свідомість, але не вони самі. Архетип не може бути знищений внаслідок інтеграції, так само, як і внаслідок
відмов приймати його зміст у свідомість. Архетип лишається джерелом для каналізації
психічних енергій протягом всього життя, і з ним постійно потрібно мати справу [5].
У широкому, філософському контексті архетип виступає як співвідношення часу
та вічності, як саме відчуттям межі, за якою опускається завіса над життям митця.
«Просто дивлюсь я із часу у вічність», — писав Б. Пастернак.
«Той, що говорить мовою праобразів, — підкреслював Юнг, — говорить мовою
поколінь.»
Першообраз — архетип (задум в уяві художника) поступово перетворюється
(розвивається) на більш деталізовані частини. Зв’язок між першообразом та глядачем
здійснюється за допомогою символів. Символи як посередники відіграють роль
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шифру. Але щоб зберегти єдність першообразу в цьому образно-символічному розсипу, необхідна метафора. Вона виконує функцію уподібнення, зберігає цілісність
першообразу.
Метафора у поезії, театрі, у образотворчості — найбільш дієва форма передачі
художньої інформації рецепієнту у повному обсязі мистецької ідеї. Метафора (гр. —
перенесення) це слово, образ, знак, що позначає клас об’єктів (предметів, явищ, дій,
ознак) для проявлення іншого подібного до цього класу об’єктів. Метафора — один
з основних прийомів пізнання художніх образів, їхнього створення та породження
нових значень. Вона виконує художню та смислотворчу функції. Метафора виявляє
постійну, глибинну подібність, позначаючи сутність предмета:
Втечу. Втечу хоча б у слові!
Втечу без слави і вінця крізь
Ваші душі гарбузові
І відгодовані серця.

Таким був опір М. Вінграновського міщанству через слово-метафору. В образо
творчому мистецтві модернізму та постмодернізму метафора (метафоризм) виступає
стратегічним художнім методом творчості.
Найвиразніше принцип метафори репрезентує творчість Пабло Пікассо. Його
«Герніка» стала метафорою фашизму, а «Дівчата з Авіньйону» — знаком авангардизму та модернізму в цілому. Саме Пікассо, зберігаючи сюжетно-літературну канву
твору, позбувся залежності від природного зв’язку означника та означуваного, надихався (за Юнгом) образами з архетипів несвідомого. Маестро писав про власне
сприйняття світу: «Реальність є щось більше, ніж річ у собі. Я завжди бачу у ній
надреальність… Художник, який просто змальовує дерево, робить себе сліпим стосовно справжнього дерева. Я бачу речі інакше. Пальма може бути конем…» [6,
с. 114]. Про це так само писав і Ж. Лакан: «…для того, щоб метафоричне творення
відбулося, образи означуваного мають бути максимально чужорідними одне одному» [7, с. 20].
Що безглуздіший і віддаленіший зв’язок означників, які утворили метафору,
то більшою є поетична іскра та художня гра, а відповідно, інтрига. Саме парадоксальне зближення елементів (асоціативних знаків) у творах П. Пікассо,
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М. Шагала, Г. Мура, С. Далі, Р. Магрітта та інших авангардистів надає їхній творчості такої вабливості, викликає незмінну увагу глядача протягом століття.
Отже, метафора зближує об’єкти, що належать до різних класів. Основна ознака
метафори — її двоїстість. Образна метафора виконує характеризаційну функцію: означувальна (образна) метафора виконує завдання зі створення «невидимих світів» — внутрішнього ландшафту художника із калейдоскопом натяків, символів,
аналогій, емоційних вражень.
Метафори створюються за принципом аналогії (інколи навіть складної для прочитання). Аналогічні порівняння створюють «метафоричні поля».
Ключові метафори (що походять від архетипних понять) прикладають образ одного фрагмента дійсності до іншого її фрагмента.
Метафора існує для активізації впливу на читача, глядача. Вона апелює до уяви
і через неї — до розуміння життя та суті речей.
Метафору із поетичним дискурсом споріднюють такі риси: актуалізація далеких
і неочевидних зв’язків, нероздільність образу і смислу, дифузність значення, допущення різних інтерпретацій, відкидання мотивування і роз’яснень. Метафора заснована
на принципах функціонування художнього образу (поетичного слова), які компенсують відмову від мотивувань одиничністю і точністю вибору. Метафора розквітає
на ґрунті поезії, але вона не є її вершиною. Породжена уявою, метафора завжди, прямо чи опосередковано, співвіднесена з дійсним світом. Це відрізняє її від символу,
який часто набуває трансцендентних смислів.
Наприклад, у вірші «Скіфська баба» Ліни Костенко метафора поглиблює розуміння чуттєво сприйнятої реальності, але не виводить за її межі:
Ти, скіфська баба, кам’яна незграба,
стоїш в степах… Курай і бугила…
Яка ж ти баба, ну яка ж ти баба?!
За сто віків дитя не привела!
Були б у нього кремінь-ноженята,
ото вже б гупотіло по ланах!
Чого смієшся? Космос нежонатий,
а ти стоїш одна у полинах.

Часовий цейтнот, архетип та метафора
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Невже ж таки ніхто не женихався?
А висить же в музеях твій портрет.
Тобі козацький череп усміхався,
Та це — минуле. Ти дивись вперед.
Ти звикла — коні, гаківниці, стріли,
Зрадецькі хани з профілем шулік…
Ти це забудь. Усе це застаріле.
Поглянь навколо. Це — двадцятий вік.
А ти стоїш. Звітріли коси й руки.
Скришились плечі, — може, скажеш, ні?
Були б у тебе кам’яні онуки.
Ти розумієш, бабо? Кам’яні!
Ото — літак, а не якась дараба.
Це все — прогрес. А ти стара як світ…
…Сміється баба, клята скіфська баба,
сміється, ухопившись за живіт [8, с. 77].

Уточнюючи співвідношення метафори з архетипом, підкреслимо, що архетипи —
це лише схеми образів, їхні психологічні передумови. За Юнгом, архетипи мають
не змістову, а виключно формальну характеристику (в обмеженому вигляді).
Змістовної характеристики першообраз набуває лише тоді, коли він проникає
у свідомість та збагачується матеріалом досвіду артиста. Відбувається трансформація
архетипу в образ, як переконливо свідчить поезія Б. Пастернака, М. Цвєтаєвої,
І. Драча, Л. Костенко, М. Воробйова, багатьох інших, а також мистецтво модерністів
XX сторіччя. Архетип, помножений на конкретику, наповнюється живими емоційними тонами. Він починає активно впливати на глядача (читача), захоплює його та спрямовує свідомість до переживання універсально-стійких категорій у культурі людини
як до чогось дуже інтимного. Звідси роль архетипів у художній творчості. Таємниця
впливу мистецтва, за Юнгом, полягає в особливій здатності художника відчути універсальні форми, теми і точно реалізувати їх у своїх творах.
Архетипи наслідуються (інваріантність архетиповго ядра). Томас Манн зауважив:
«У типовому завжди є дуже багато міфічного, міфічного в тому смислі, що типове,
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як і будь-який міф, — це початковий взірець, початкова форма життя, позачасова схема, здавна задана формула, в яку вкладається життя, яке себе усвідомлює, яке невиразно намагається знову здобути колись передречені йому прикмети» [9, с. 175].
1. Мейерхольд В. Из истории кино // Искусство, документы и материалы. — М., 1965.
2. Пастернак Б. Заметки к переводам шекспировских трагедий // Литературная
Москва. — М., 1956.
3. Манн Т. Иосиф и его братья. — М., 1991. — Т. 1.
4. Юнг К. Г. Архетип и символ. — М., 1991.
5. Аверинцев С. С. Аналитическая психология К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. — М., 1972.
6. Дмитриева Н. А. Пикассо. — М., 1971.
7. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или Судьба разума после Фрейда. —
М., 1997.
8. Костенко Л. Скіфська баба // Над берегами вічної ріки. — К., 1977.
9. Манн Т. Собрание сочинений. — М., 1960. — Т. 9.

ПРИРОДА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Чуттєве сприйняття світу художником
як світоглядна подія

О. Петрова
Втеча з раю. 1992

Н

аукова діяльність починається зі здивування, а мистецтво бере початок із враження (гештальту). Геґель казав, що той, кого ніщо не дивує, подібний до каменю, такою ж
є людина, яку ніщо не вражає. Отже, творити — означає реалізувати свій погляд
на світ — створювати власний духовний ландшафт. Цей ландшафт, його народження
неможливе без підживлення свідомості митця враженнями та емоціями. На думку
Анрі Матісса, творче зусилля полягає в тому, щоб звільнитись від нудних стереотипів
буденності, подивитись на речі свіжим поглядом.
В. Кандинський писав про те, що заповнює власні полотна кольоровими формами,
які випромінюють пристрасть. Саме її наявність (фіксація) у творі, на думку «батька
абстракціонізму», створює «додатковий вимір». Він є відмінним від тих, що існують
у раціонально-логічному світі. Позаевклідовою є тріада: колір — пристрасть —
навіювання. Емоційна байдужість провокує духовну незрячість та навпаки. Та людина,
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в якої певний об’єкт не викликає емоцій, — нездатна помітити в цій речі й десятої
частки краси (так само, як гротескного чи потворного). Суть речей відкривається
людині (художнику), яка зперебуває під сильним емоційним враженням. Звідси можливим є висновок: є два способи дивитись на світ (речі, мистецтво): дивитися та бачити, коли у споглядання включено емоцію.
Почуттєвість, емоція є першоджерелом художньої творчості. Це таке ставлення
до об’єкта, коли його образ струшує душу митця (людини), лишаючи в ній слід, який
закарбовується як глибокий духовний досвід. Останній потребує від митця свого втілення у матеріалі та певному виді мистецтва. (Приклади особистого мистецького переналаштування після знайомства із фільмами Ф. Фелліні, С. Параджанова, виставами
з участю В. Висоцького, Б. Ступки, інше.)
Мераб Мамардашвілі зауважив: «У Канта є одна дивна фраза… “Душа (не річ),
переповнена почуттями, є великою довершеністю”. Під “переповненістю почуттями”
Кант, безумовно, не мав на увазі сентиментальну душу. Він має на увазі стан людини,
яка довгий час перебувала в напруженні, в стані інтенсивного сприйняття та концентрації процесу мислення. Кант розумів, що явище душі, переповненої почуттями,
у світі є диво, неординарна подія… та абсолютна довершеність… Для Канта це не лише фраза, а глибокий філософський висновок… Отже, ми говоримо з вами про вимогу напруження чи стану повноти почуттів… Це резюмовано мотивом об’єднавчої
сили самопізнання» [1, с. 9]. Таким є образ справжнього митця, філософа (творчої
людини, здатної продукувати інноваційні духовні цінності). По-справжньому творчий задум ніколи (дуже зрідка) визначається раціональним міркуванням.
Щодо характеристики самої емоції та емоційності. Розвинена емоційність
не потребує надмірних вражень. Що більш духовно наповнений художник, то обмеженішою може бути кількість збудників, які провокують творчий процес.
Приклад — Ці Байші: геніальні твори при обмеженій кількості мотивів; пізня творчість Т. Яблонської — вид за вікном та натюрморти на вікні дали змогу написати
цілу виставку — 50 композицій; С. Параджанов, його творчість — яскравий взірець переробки банальностей буття в емоційну поетику фільмів та колажів. Згадаємо
Анну Ахматову та її вірш: «Когда б Вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая
стыда».
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ТРАНСАВАНГАРД ПО‑УКРАЇНСЬКИ
Час місцевий

О. Петрова
Пікассо в Антібах. 2012

Речі зовнішнього світу бачить кожен, але митець з тих речей абстрагує власну (індивідуальну) реальність. Саме її він зображує. Що ясніше та емоційніше він бачить
«внутрішнім оком», то повніше, ширше охоплює світ, то універсальнішими народжуються його мистецькі образи.
Око художника бачить та фіксує у творчому процесі «внутрішній ландшафт».
Художник перекомпоновує банальні предмети відповідно до емоційно пережитої зустрічі з реальністю. В цьому перекомпонуванні (процесі пермутації) об’єкти можуть
змінювати власну онтологічну сутність. Для синтезу, перекомпонування об’єктів буття у художній образ потрібен допоміжний структурний знак. Цей знак водночас виступає як трансформуюча функція — провокація. Знак, що провокує фантазію митця,
одержав назву «гештальту».
Гештальт як інформація-провокатор пробуджує в митцеві азарт творчості, саме ту
почуттєву інтенсивність, яку мав на увазі І. Кант.
1. Мамардашвили М. Кантианские вариации. — М., 2002.

Треба брати добро там, де його знаходиш,
але не у власних роботах.
Пабло Пікассо

Т

рансавангард як окрема течія в річищі постмодернізму сформувався в італійському
живописі наприкінці 1970‑х, наче стихійна опозиція до неоавангарду, насамперед,
концептуалізму. Автор терміну «трансавангард» (номадизм) та його теоретик Аккіле
Боніто Оліва, вихований культурною аурою Італії, не уявляв собі мистецтва (навіть
сучасного) поза художньою спадщиною. Особливість трансавангарду як новітньої
фази маньєризму полягає у використанні творів минулих епох, у творчій грі з ними.
Оліва відчув в 1970‑ті у творчості співвітчизників Сандро Кіа, Франческо Клементе,
Енцо Куккі, Ніколо де Маріа та Міммо Паладіно тугу за живописом. Це було в час
царювання концепту та медійної культури. Оліва теоретично обґрунтував алгоритми
художньої ментальності, в якій прозирали образи історії мистецтва. Вони були реалізовані митцями Італії у своєрідному «мемуаризмі», вільному, однак, від ностальгічних інтонацій. Прихильники трансавангарду відійшли від цілісного світосприйняття
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до більш відкритої та фрагментованої системи бачення. Місце сильного, узагальненого суб’єкта неоавангарду займає гнучкий, часто аморфний суб’єкт трансавангарду.
У творчій грі трансавангард використовує образи, вихоплені з масиву історії мистецтва, перекомпоновує їх, відтворює мови минулого, не ідентифікуючись з ними. Ця
гра переважно є іронічною. Іронія — одна з ключових засад цього химерного мистецтва. Трансавангард з його типологічною недовизначеністю та поверхово-грайливими цитуваннями віддзеркалив свідомість суспільства з перехідною ментальністю.
Зрозумілою є природа вітчизняного трансавангарду як творчого методу, що поширився в українському постмодернізмі в період 1990‑х — на початку 2000‑х, коли невизначеність у всіх сферах буття перетворилась на аксіому.
Витоки ковзання мистецтва трансавангардного типу по історії образотворчості
Оліва знаходив у кризі позитивізму як філософського принципу та відповідно — у кризі ідеї прогресу та новаторства. Трансавангард пишається власною неактуальністю
та втілює розсіяну, поліцентричну увагу, яка надає перевагу руху без зупинки з використанням у мистецьких творах «загальних місць» (без претензій на оригінальність
техніки та виконання). Новій зображальності притаманні метафоричність та метонімічність — твір не має бути цілісним. Перевага надається вібраціям почуттів.
Тонко відчуті Олівою тенденції, що мали інтернаціональний характер, виявлені
в довільній грі із сюжетами відомих творів, в їхньому перетлумаченні. Цікаво те,
що метод позичати ідеї та образи у класиків відкрив на початку ХХ століття. Пабло
Пікассо. В його парафразах образ інфанти з полотен Веласкеса набуває дивнуватої
новизни. Не випадково Анрі Матісс називав Пікассо «крадієм всього». Потреба опановувати світ мистецтва та підлаштовувати його під власну творчу гру — в цій дефіцитарності було закладено зерна методу трансавангарду. Сам Пікассо називав себе
«грабіжником чужого добра».
У 1970‑ті живописні ігри італійських трансавангардистів втілювалися в новій живописній експресії з очевидним суб’єктивним модусом. За ідеєю Умберто Еко, минуле
було переглянуто іронічно, без наївності.
Описуючи ситуацію мистецтва останньої чверті ХХ століття, Оліва говорить
про свободу творчого жесту художника, про незалежність мистецтва від глобальних
проблем та будь-якої змістовності, від необхідності бути транслятором ідей.
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Підставою для створення художнього продукту може правити щось другорядне, випадкове, повсякденне, будь-що.
У вільній грі та у модифікації змістів відкривається безмежний простір для індивідуальних, ситуативних стратегій.
Це ніщо інше, як прояв «репрезентативної оказії» (термін
А. Боніто Оліви) та пригоди знаку. Хаос свідомості художника перебирає на себе роль світоглядної моделі особистості. І це вітається.
Трансавангард, подібно до contemporary art, — відображення того, як почувається людина в ситуації сучасного світу.
Ці мистецькі напрями є віддзеркаленням свідомості людей
та культурної ситуації в цілому. Вони індивідуалізовані, антидраматичні, іронічні. Вони не пропонують радикальних
розв’язань проблем чи нових ідеологічних рішень. Утім, власною дескриптивністю, декоративною химерністю, відсутністю яскраво вираженого повідомлення (множинністю змісту)
ці твори трансавангарду змушують глядача зупинитися, подумати або лише отримати насолоду чи здивування.
1979 року, в той самий час, коли Оліва закладав теорію
трансавангарду (номадизму), побачила світ книга ЖанаФрансуа Ліотара «Постмодерністський стан». У ній ментальність європейського суспільства наприкінці ХХ століття
визначено як хаотичну (хаотичний стан душі та розуму).
Відповідно до цього і свідомість, що перебуває у постмодерністській (трансавангардній) кондиції, на думку Ліотара, —
щось сумнівне та непереконливе. Філософ був впевнений,
що розумне від божевільного відокремити неможливо.
Стійких параметрів не існує ні в так званому об’єктивному
світі, ні в окремій особистості. Цю розірвану свідомість
Ліотар називав «кризою легітимності». Осмислення світу,
за Ліотаром, є нелегітимним. Інтерпретаційність світу —

С. Параджанов
Пам’яті Фаберже. 1984
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довільна гра, шахівниця. Байдужість до систем філософії, до образів світу є тотальною. Тут започатковується «діалог із хаосом». Звідси у мистецтві трансавангарду —
культурна мішанка, еклектика та множинність цитування (культурний колаж).
По суті, цей свавільний, позаієрархічний погляд на мистецтво є зрадою неабияких
художньо-історичних цінностей. Його було визначено Олівою «філософією зради».
Ідеолог трансавангарду, мотивуючи цей принцип, бачив, як історична спадщина (зокрема й класичний авангард), долучена до нового контексту, оживила тканину мистецтва, надала йому новизни, дивнуватості, інтриги.
Важко переоцінити міру геніальності Сергія Параджанова, який починав творити власні колажі з еклектичною мішанкою сюжетів, стилістики, культурних фрагментів на межі 1960–1970‑х, саме тоді, коли Оліва формулював теорію трансавангарду.
Радянське мистецтво тієї доби ще не в змозі було звільнитися від тенет соцреалізму.
Навіть чутки про постмодернізм та трансавангард не просочувалися крізь залізну
завісу. Але виняткова надчутливість Параджанова, що була його генієм, давала йому
можливість приймати хвилі зрушень у соціумі та культурі світу, який був закритий
від нас. Зосереджуючи увагу на особистості Параджанова як автора станкових композицій — його колажів, зауважимо відчуття ним суто ліотарівського «постмодерністського стану» світу з його розірваною, неструктурованою свідомістю, з ігровим
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характером художніх маніфестацій. Параджанов у житті, в кінематографі та в колажах реалізував себе як «граюча людина» постмодерністського штибу. Митець робив
власні колажі з безпосередністю геніальної дитини, яка з нічого створює «нову реальність». Кожна композиція — нанизування на одну емоційну вісь багатьох асоціативних знаків. У композиції «Пам’яті Фаберже» образ пані запозичено в Доменіко
Венеціано. Але образ жінки, прикрашений мушлями, перлами, дорогоцінним камінням, втрачає свою ренесансну стриманість і набуває барокових розкошів, ускладненої ритмічної структури. З цієї гри зі зміною семантичних щаблів народжувалася
«нова художня реальність», параджанівські метафори з властивою творам транс
авангарду недовизначеністю і таємницею. «Гра з цитатою» очевидна у «Варіаціях
на теми Пінтуріккьо», в «Кількох епізодах із життя Джоконди», як і в усій образо
творчій спадщині Параджанова. В колажах відомі (класичні) образи перекомпоновуються, структура руйнується, частини трансформуються. Гармонія перетворюється
на хаос. У «хаосфері» колажів виробляються нові критерії образотворчості, за якими метафори автора вислизають за межі визначеного змісту. Образний світ колажів
живе в специфічній рухомості, на терезах між іронічним прочитанням взірця та водночас уклінно-захопленим ставленням до нього. Маємо справу з таємницею параджанівського світобачення. За Декартом — Вернадським — Мамардашвілі: «Це усвідомлення таємниці є напрочуд важливим. Воно фундаментальним чином вміщує
в собі феномен свободи» [1, с. 95]. Ця вільна, не скута будь-якими нормами гра
із сакральними образами до самого їхнього зниження очевидно ототожнює метод
Параджанова із трансавангардом, що був невідомий українським митцям аж
до 1989 року. Параджанов майже на тридцять років випередив час. Особливістю
індивідуальної параджанівської моделі трансавангарду стала його робота в межах
категорії прекрасного. Митець шукав красу повсякчас та з неї конструював власний
мистецький обрій. Так колись майстри живопису ХVII сторіччя, використовуючи
твори ренесансу, створювали стиль маньєризм. До речі, Оліва наполягає на тезі —
будь-який період розвитку мистецтва обов’язково завершується варіантом маньє
ризму. Неоманьєризм Сергія Параджанова, цитування відомих взірців передбачає
децентрування пріоритетної точки зору, позбавлення її права на найвище місце
в мистецькій ієрархії прийомів.
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Трансавангард як окрема лінія постмодернізму виростає на культурному ґрунті
попередніх художніх систем. У цьому сенсі трансавангард — не сучасне мистецтво,
що сигналізує про «момент кінця історії» (за Фукуямою). Олександр Дубовик, який
майже півстоліття був прихильником класичного авангарду (нефігуративу) з його пафосом новизни, у 2000‑х напише: «…необхідне постійне перетрушування “багажу”
культури, обмацування, дослідження на предмет придатності. В результаті створюється нова конвенція» [2, с. 154]. У мистецтві такий світогляд призводить до повернення
назад. Це мистецтво не прагне продукувати нові засоби виразності, нові мови, від чогось відмовлятися. За Олівою, трансавангард є використанням багатьох застарілих
мов, їхньою актуалізацією. Перетрушуючи старе, трансавангард набуває новизни.
Його парадоксальність полягає в ар’єргардно-інноваційному існуванні.
1987 рік для групи молодих українських художників став віхою, з якої починався
їхній шлях до абсолютного звільнення від академічного (соцреалістичного) вишколу
та входження до сфери авторського суб’єктивізму. Для вільної творчості Олега Тістола
та Костянтина Реунова принциповою виявилася атмосфера бунтівного молодіжного
центру у Фурманному провулку (Москва). В Києві тоді про опозиційні центри ще
не йшлося, але несумісність із системою соцреалізму визріла в молодому поколінні
київських митців ще за учнівства. Отже, 1987 року О. Тістол, К. Реунов та їхні колеги
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О. Харченко, М. Скугарєва організували у Фурманному провулку власну майстерню,
намагаючись привернути увагу прогресивної частини московської критики до досить
химерного явища «Вольова грань національного постеклектизму». В цьому авторському феномені об’єдналися стереотипи в дусі Енді Ворхола (композиції писалися на побутових цератах) з елементами реді-мейду та живописними зображеннями у стилі буйного
українського бароко. Так виявляв себе мистецькому загалу «національний постеклектизм». По суті, це був стовідсотковий трансавангард із властивим останньому міксуванням стилів, форм та художніх мов. За Умберто Еко, це маньєризм або «велике прання
культури», що поєднує різні шари та лейтмотиви духовності на дивацький кшталт.
Еклектичним поєднанням різних стилістичних та сюжетних знаків визначена
творчість Владислава Шерешевського, Євгена Найдена (художника та письменника-постмодерніста з Черкас), Матвія Вайсберга, Олександра Ройтбурда, Арсена
Савадова, Микити Кадана, інших.
У відчутті соціального неспокою 1990–2015‑х О. Дубовик зраджує принципам
чистої абстракції та вводить до нефігуративних композицій сюжетні фрагменти, вихоплені із творів класичного мистецтва (переважно з ренесансного). Саме тоді, теоретизуючи, він напише: «…треба мати час, щоб наповнити його дзвінкими дукатами минулого, які роблять крок міцним і твердим» [2, с. 98]. У колажах «Галантна прогу
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лянка» (1998), «Таємничий архів» (2000), «Вони вже прийшли» (1999), «Той,
що стоїть за дверима» (2001), «Гойдалка» (1999) та в багатьох інших Дубовик демонструє художню роздвоєність, розщеплення свідомості, яка донедавна гонорово
відстоювала цілісність. До нефігуративної основи композицій (як суверенної системи) введено міметичні образи. В цьому контексті слова, сказані автором композицій
про те, що «людина безперервно шукає шлях назад», не здадуться аналогічними [2,
с. 134]. Це твердження, наче хронометр, фіксує «кризу легітимності» у свідомості
художника, відхід від принципів класичного авангарду та прийняття засад трансавангарду з його багатополісністю. Запрограмований на гармонію, Дубовик зберігає її,
як і категорію прекрасного, у вигадливих маньєристичних іграх трансавангардиста.
Арсен Савадов — автор жорсткого, навіть цинічного contemporary art 2012 року
здивував глядачів фотокомпозиціями та полотнами елегійно-галантного штибу. Його
масштабні композиції «Комедія дель Арте», «Без назви», «Лабораторія Орфея»,
інші виконано у принципах трансавангардного міксування алогічно з’єднаних елементів. У фотокомпозиції «Комедія дель Арте» Савадов, нерозлучний із власним стереотипом-персонажем у балетній пачці, фотографує дівчат, що танцюють під деревом.
Поряд розташовано анатомічний муляж — екорше з відкритою системою кровотоків.
Двійко арлекінів, які увійшли до композиції чи то з полотен Ватто, чи то з венеційського карнавалу, сприймаються декоративним акордом на тлі кримського краєвиду.
Пейзаж Судацької фортеці та скель селища Новий Світ — тло та аура композиції
«Без назви». Деталі пароплава та зображення восьминога довершують цю метафору,
яка легко дешифрується. Темою живописного полотна «Лабораторія Орфея» є будні
хірургічної операційної. Як і в попередніх композиціях, докупи зведено різні семантичні знаки: хірургічний стіл, книжкову шафу, оголену модель, котра тримає в руках
глобус. На стегні жінки відкрито м’язи, що звисають, немов гірлянда, утворюючи
на полотні абстрактну композицію з розчахнутих елементів тіла. Трансавангардна
неузгодженість є принциповою.
Савадов свідомо не нав’язує глядачеві завершеного змістовного результату.
Використаний у композиціях набір елементів, переважно алогічних, має провокативний характер, що збуджує фантазію глядача. Савадов лише показує щось, і на цьому
мета автора, як видається йому, є досягнутою. Що народиться в уяві глядача, — це вже
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справа самого глядача. На цьому автор знімає з себе відповідальність та посміхається:мабуть, тішиться із тої заглибленості, в якій перебуває глядач у намаганні дошукатися
сенсу авторських метафор-натяків.
Принцип провокативності є однією з родових рис постмодернізму в цілому і трансавангарду як його окремої ланки. Сюжети Савадова (приміром «Ф.И.О. — Ленд»
(2009) виглядають постмодерністським текстом із багаторівневим переозначенням
запропонованих художником образотворчих цитат без центру та ієрархії. «Подвійне
кодування» забезпечує неоднозначність твору: нібито жартівливих сюжетів, а ймо
вірно, й елегійних та драматизованих.
У композиціях (фото та живопис) Савадова, де на тлі кримсько-морського ландшафту розгортається дивнувато-алогічний «театр» арлекінади, проявилася типова
для постмодернізму кінця 1990‑х — початку 2000‑х тенденція «нової сентиментальності» з характерною увагою до тілесності та автобіографічності. У чуттєвості «Комедії
дель Арте» автор демонструє себе як особистість, котра грає й приймає у творчій грі
«стратегію ідіотії», що є інтернаціональним мистецьким феноменом. К. Дьоготь характеризує цю стратегію як форму внутрішньої абсурдності, де «протилежні сенси співіснують». Авторка відзначає, що ідіотія «варта протирічності самій реальності» [3,
с. 24]. Ідіотія Савадова (в кожному з його проектів) завжди є радикальною, бо запускає
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механізм роздратування глядача, збуджує його фантазію та пробуджує глибинні шари підсвідомості.
Якщо Савадов завжди використовує міксування змістів,
їхню різноплановість, вихоплюючи образи з віддалених один
від одного шарів історії мистецтва та з’єднуючи їх з актуальною інформацією, то Матвій Вайсберг у трансавангардній ніші
обмежується лише цитатою із класичних взірців. Він робить
ескізні начерки, нібито чернетки або швидкі нариси, послуговуючись композиціями Тінторетто, Тьєполо, Рубенса, Гойї,
інших класиків. Він задовольняється артистичністю власного
пензля, вільним малюнком та випадковими патьоками фарби
на полотні. Вайсбергові парафрази класичних полотен впізнавані завдяки буквалізму композиційних структур. На відміну
від Пікассо, який трансформував відомі образи до стану інноваційних, Вайсберг лише цитує.
Стихія іронічного постмодерністського прочитання художніх текстів класичного мистецтва заполонила творчий
доробок Владислава Шерешевського, наче весняна повінь.
Іронія, жарт, глузування — основа творчого світогляду Ше
решевського. Він є плодючим автором образів-перевертнів:
«Справа — тютюн або герцог Мальборо» (2009), «Чи любите Ви театр…» (2008), «Явлення Христа народу» (2010)
та ще багатьох. Автор цитує відомі композиції, надаючи
їм іронічного, а почасти й глузливо-брутального сенсу. Іронія
та гротеск Шерешевського тотальні та всюдисущі. Ієрархія
цінностей для автора унеможливлена. Трансгресія образів
(перехід від високого, патетичного до знижено-іронічного)
втілює постмодерну іронію як одну з типологічних рис цього
художнього явища. Шерешевський у власних «перевертнях»
заперечує будь-який пафос, будь-яку спробу створення вертикалі ієрархії цінностей. Іронія трансавангарду, в межах яко-
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го працює Шерешевський, є інструментом виходу за межі звичних сенсів. За Ліота
ром, саме іронія стає підставою для творчої свободи художника. Вона дозволяє подолати диктат метанарацій. Виходячи з цих позицій, Шерешевський створює живописні
жарти з орієнтацією на ігровий принцип мистецької практики та функціонування
твору. Прихильник «філософії зради», Шерешевський грає із творами класичного
малярства, міксує контексти, розвінчує серйозність найавторитетнішого трактування
будь-якого шедевру. Як майстер деконструкції Шерешевський у власній художній
практиці унаочнює останню (за Ж. Деррідою) у формі сміху, пародії, сатири. Хоча
сам патріарх постмодернізму Дерріда пропонував обережність та закликав до охайного «ставлення до предмета деконструкції, до акуратного трактування текстів в ігро
вому ключі» [4, с. 35]. Владислав Шерешевський та колеги його покоління — Костян
тин Реунов, Олег Тістол, Олександр Ройтбурд, Люсьєн Дульфан, Арсен Савадов,
Оксана Чепелик, інші — іронічним зниженням заперечували демагогічну серйозність
офіційного радянського мистецтва 1970–1980‑х. То був час їхнього учнівства. Вони,
з юнацькою зухвалістю звільняючись від академізму школи, першими підвелися
на бунт проти будь-якої нормативності.
Мистецтву трансавангарду, за Олівою, вільному від героїчності, проблематичності
та навіть від змісту, віддали належне українські художники середини 1990‑х — початку 2000‑х: Юрій Соломко «Галантна пара» (1991), Олег Тістол «Роксолана» (1995),
Ілля Ісупов «Вовча любов» (1997), Сергій Панич «Лебедине озеро» (1991), Ілля
Чічкан «Ігри розуму» (2006), Маша Шубіна «Поверхнева реальність» (2009–2011),
Семен Храмцов «Легенда» (2010) та ще багато хто з цього покоління.
На початку 2000‑х евристичний потенціал трансавангарду як інноваційної мистецької стратегії було вичерпано. Він перестав виконувати місію інтриги-збудника
та трансформувався в художній метод (низку типологічних рецептів), за яким молоде
покоління почало виробляти художній продукт, акцентуючи дивакуватість рішень
та їхній негативізм. Якщо для Параджанова, котрий інтуїтивно намацав трансавангард як художній метод, категорія прекрасного не суперечила інноваційній системі,
то художники 2000‑х красу духовну та пластичну вважають чимось непристойно-маргінальним. Із тріади архетипового неправомірно вилучено космічні закони гармонії
та колективний досвід. Залишився лише індивідуальний суб’єктивізм. До того ж,
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бажання швидкого успіху, розголосу штовхає молодь до художнього радикалізму, негативної естетики. На озброєння прийнято тезу про світ, який не має сенсу. Тому мистецтво для радикалів — лише гра у безглуздя в локальному просторі ситуативно-індивідуальних стратегій. Ці тенденції знаходимо в роботах Микити Кадана: портрет Джорджа
Буша з кісткою, що стирчить з рота; ready-made, що відсилає до об’єктів Дюшана; зображення «загадкових ісламісток», чиї силуети нагадують збуджений фалос. У серії «Гума»
(2006), ніби в кінорозкадровці, зображено презерватив. Образи Кадана обігрують медійні картинки. Безумовно, медійне буття соціуму (TV, комп’ютер) є панівною рисою
сьогоденності. Медіократична культура встановилась на межі тисячоліть та нині активно формує свідомість молодого покоління художників і глядачів. Мерехтіння блакитного екрану ТБ та постійна швидкоплинна зміна інформаційних картинок у комп’ютері,
по суті, втілюють принципи трансавангардного бачення в сучасній життєвій практиці
кожної людини. Медіатизована реальність піддатлива до будь-яких деформацій та мутацій. Це ідеальний трансавангардний простір для існування фантазмів та мікроісторій.
Кожен її фрагмент можна виокремити, поглибити, розфарбувати, доповнити, схематизувати або вмонтувати в якусь іншу сукупність образів, не турбуючись про логіку
та змістовність. На цей «мистецький атракціон» є попит (за загальною споживацькою
тенденцією). Локальні стратегії художників та різноманіття образотворчих «оказій» —
неозорий простір нюансів і можливостей довільного прочитання візуалізованого продукту. Він приваблює глядача медіократичної доби. Проблема лише в тому, що «мистецький продукт» і «мистецький твір» часто не є тотожними. Цей «продукт», імітуючи мистецтво, часто-густо унаочнює лише «філософію зради» та є ширмою слабкого
творчого потенціалу художника, що поспішає до популярності. Озираючи хаосферну
картину українського мистецтва 1990–2015 років, усвідомлюємо трансавангард
як постмодерний інструмент у спілкуванні митців із художньою спадщиною людства.
1. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. — М., 1992.
2. Дубовик О. Мій катехізис. — К., 2005.
3. Деготь Е. Террористический натурализм. — М., 1998.
4. Подано за: Маньковская Н. Б. Париж со змеями: Введение в эстетику постмодернизма. — М., 1995.
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ЕПАТАЖНЕ ДІОНІСІЙСТВО
ЕГОНА ШИЛЕ

Е. Шиле

1994

року уряд Австрії придбав за 175 млн доларів США колекцію творів Егона
Шиле у відомого в мистецьких колах збирача — Рудольфа Леопольда. 250 робіт
Е. Шиле становлять основну експозиційну цінність Музею Леопольда та однойменного Фонду у Відні. Враховуючи заслуги Рудольфа Леопольда перед Австрією, його
було призначено директором Музею. Установа сьогодні вже набула репутації найповажнішого музею Європи.
Епатажний австрійський художник Егон Шиле народився у червні 1890 року немовби для того, щоб стати провісником доби зламу та втілити драматично-деструктивне самоусвідомлення європейців на межі XIX — початку XX століття. У так звану
добу перед бурею митці першими передчули історичну катастрофу, що насувалася.
Усталений побут благополучної Європи, зокрема Австрії, з її виваженим добробутом,
впорядкованістю та замилування вальсами Штрауса, було нахабно підірвано в окопах
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Першої світової війни. Ауру хаосу, що насувався, та аморалізму ще у 1870‑х пророкував Європі геніальний Ф. Ніцше.
У книзі «Так казав Заратустра» філософ, зокрема, створив
образ художника модерної доби: «Поет-божевільний, поет-пророк, силою власного таланту сколихне ірраціональні
пласти європейської культури, що надто довго дрімали» [1,
с. 445].
Ідеї Ніцше щодо уславлення війни, аристократизму мистецької праці, нігілістичного ставлення до християнської моралі та гуманізму, культ аморальності сильної особистості —
ігнорування цінностей пересічної людини та натовпу лягли
в основу найновітніших мистецьких течій. Із запізненням
у 100 років цієї філософської моделі не оминули й українські
прихильники так званого актуального мистецтва. На думку
Бертрана Расселла, за Ніцше «реальний світ уподібнювався
кошмару» [2, с. 212]. Утім, ніцшеанство не мало б такого поширення в артистичних колах, якби ця філософія не віддзеркалювала дійсності доби «передбур’я». У Віденській групі
«Сецесіон» сформувався «новий ідеалізм», культивуючи
митця, який реагує тільки нервами, бо Ніцше декларував:
«Афект будь-що… більше нервів замість м’яса» [3]. «Старий
бог помер» — доба марила модернізмом, що вже стукав
у двері. Симптоми «цієї хвороби» (вираз Б. Расселла) першими актуалізували зачинателі стилю сецесіон: Г. Клімт, Е. Мунк,
О. Бердслей, Е. Шиле та інші. Егон Шиле, зовсім не обізнаний
із філософською літературою, на інтуїтивному рівні втілив
у мистецтві «енергію притягування та розкутість волюнтаризму», як їх розумів Ніцше.
Кожна доба народжує особистість, яка уособлює її сутність. На колиску Е. Шиле водночас поклали руку Бог
та Люцифер. Доля дала художнику прожити стрімко та інтен-

Е. Шиле
Дві дівчини в позі валета.1915

сивно лише 28 років (1890–1918), але дозволила йому посісти місце на Олімпі мистецтв поряд із першими.
Егон був п’ятою дитиною благополучної родини: батько — начальник залізниці
у Тульні (тоді залізниця була символом прогресу), мати походила із заможної родини
інженера. У сім років Егон замалював товстелезний альбом зображеннями заліз
ниці — художник народжувався.
До 1905 року родина жила у достатку, але поступово прогресувала психічна
хвороба батька. Коли 1905 року Адольф Шиле помер, турботу про родину перебрав
на себе Леопольд Чіхачек — родич із поважним статком. Саме він буде фінансувати
навчання Егона в Академії мистецтв (Відень). Дитинство та ранню юність митця
сприймаємо ілюстрацією до Фройдового вчення (тоді дуже інноваційного) про дитячу сексуальність, про неврози та аномальні явища у психіці дитини, яка перебуває
у дискомфорті: впливали напади люті у психічно хворого батька, непорозуміння
з матір’ю, яка закидала синові байдужість до батька. По його смерті Егон навзаєм картав матір за непристойно короткий термін трауру.
Вочевидь, далася взнаки й певна психічна спадкоємність. У атмосфері неочікуваного безгрошів’я, смутку, де розраду Егон знаходив лише у товаристві сестер, сформувався складний характер меланхолійної та потайної людини. З молодшою сестрою
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Гертою він мав перший сексуальний досвід — відтоді тема
«німфетки» стане провідною як у його мистецтві, так і в житті. Рання юність Шиле розгортається за сценарієм аморалізму
Ніцше.
У Школі образотворчого мистецтва (Відень), куди він
вступив 1906 року, одразу відчули проблемного учня і виштовхали його до Академії мистецтв. Там малювали нудні
гіпси та усталені постановки, а Шиле потребував іншого. Він
почав писати власне оголене тіло, лишивши по собі сотні дивовижно експресивних, часто брутально-відвертих автопортретів, але виконаних із приголомшливою майстерністю
як у малюнку, так і в колориті. Тоді ж у його творчості еротична тема визначилася як основна.
Егон Шиле обожнював живопис Густава Клімта.
Коли 1907 року він познайомився із визнаним засновником
віденського сецесіону, Клімт, оглядаючи малюнки та акварелі
Шиле, сказав: «В них є талант… Так… Навіть, надто багато».
Відтоді маестро всіляко підтримував неординарну особистість, знайомив Шиле із потенційними замовниками — клієнтами. Під покровительством Клімта творчість Шиле набувала розголосу та популярності в середовищі естетів та еротоманів. На відміну від елегійно-сновійного Клімта, творчість
Егона Шиле була несамовито-енергійною.
1908 року Шиле влаштував першу персональну виставку
у м. Клостернойбург, а 1909 полишив Академію через постійні конфлікти із професурою. У квартирі, яку винаймав, Егон
організував власну студію — його моделями стали «німфетки», навіть діти, які втікали від родин. Вони мешкали у студії,
як тваринки у клітці, маестро їх малював, вловлюючи ефектні
пози та ситуації. На той час його малюнок був бездоганний
та дуже індивідуальний. Цю спадщину бачимо в експозиції

Музею Леопольда (Відень). Із неймовірною силою проникнення в сутність моделіШиле писав жіночі портрети. Замовляти йому портрет стало модним. У листі
1911 року до дядька-благодійника Егон писав: «Я просунувся так далеко, що людей
охопить жах від живої сили моїх творів».
Екстатичне мистецтво Шиле за температурою розбурханої емоційності не поступається творчому напруженню Ван Гога. Персонажі Шиле вражають сполукою юності та гріховності, втілюють відверту, екстраординарну еротику, вільну любов, той діонісійський хаос, до якого закликав Ніцше. Це злука світла, варварства та темряви.
Вироблені Егоном Шиле нові композиційні прийоми, фрагментоване зображення тіла, активна деформація, напружені силуети, а головне — акти кохання, трактовані як жорстокі битви звірів у стані агонії, — все це привертало увагу засновників
експресіонізму. Егон Шиле навіть брав участьв одній із виставок групи «Міст» —
став в один ряд із Емілем Нольде, Еріхом Хеккелем, Ернстом Людвігом Кірхнером.
Якщо за три дні до смерті Шиле віденські митці визнали його голавою «Сецесіону»,
то історія мистецтва XX сторіччя віддала йому місце одного із зачинателів європейського експресіонізму. Напередодні смерті його молодої вагітної дружини, та за три
дні — його власної (загинули від грипу) в останніх творах Шиле виразно втілено
передчуття смерті, страху, конвульсивних судом. Тематика, стилістика — фундаментальні риси творчості Егона Шиле — виводять його з обійм Сецесіону до простору
авангардизму, що тоді народжувався.
1. Расселл Б. История западной философии. — М., 1993. — Т. 2.
2. Лаврова А. Ницше // Современная западная философия. Словарь. — М., 1991.
3. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. — М., 1997.

ІМПРЕСІОНІЗМ ЯК МАРГІНАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ 1950–1970‑х

Тож дай мені — дійти і не зотліти,
Дійти — і не зотліти — дай мені!
Дозволь мені, мій вечоровий світе,
Упасти зерням в рідній борозні.
Василь Стус

І

мпресіонізм як специфічна система живопису реалізується у миттєвому відтворенні
вражень від об’єкта споглядання. Імпресіонізму властиві пошуки винятково у царині
колоризму та смакової, формально-вишуканої довершеності твору. Імпресіоністи вилучили з композиції оповідальність, спрощуючи сюжет заради гармонії полотна, яке
покривалося кольоровими міріадами мазків. Ілюзорному простору усталеного живопису імпресіоністи протиставили сюжети, вихоплені із життя натовпу. Дослідник імпресіонізму М. Бессонова зауважила: «Вібрація пульсуючих шорсткуватих мазків,
унаочнюючи споконвічну двовимірність полотна, знищила ілюзію тривимірного
простору та спонукала глядача… розшифровувати таємниці власне живопису» [1, с. 115]. З кола інтересів виключено соціополітичну ангажованість. Французь
кий імпресіонізм, що народився як бунт проти академічного мистецтва, був вільним
від будь-якої кон’юнктури. Імпресіонізм підвівся в атмосфері ворожого неприйняття
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соціумом цього творчого методу та мав активних супротивників у колах модних салонних живописців, художньої критики та паризьких обивателів. Імпресіонізм починався як рух опору багатовіковій усталеній традиції мімезису.
Проекція імпресіонізму на мистецьке тло України за радянщини унаочнює несумісність богемно-артистичної системи з офіційним соцреалізмом з огляду на ідейно-виховну, політизовану функцію останнього з його напутливою літературністю.
В атмосфері керованого мистецького процесу (1930–1970‑ті), з практикою «пошуку
ворогів» та навішування ярликів, прояви імпресіонізму в поодиноких сміливців було
кодифіковано як безідейне, буржуазне явище, яке у соцреалістичному процесі відсувалося на маргінеси. Французький митець-бульвар’є та радянський чиновник зі Спіл
ки художників не мали точок дотику, тим паче спільної мови. Їхні світи не перетиналися. Не наше таврувалося як вороже. «У радянський час імпресіонізм в історичному
аспекті розглядався як занепад, — зауважує М. Герман, — “етюдність”, побачена
у творах художників, вважалася крамолою. Із музейних колекцій — особливо після
Другої світової війни — полотна імпресіоністів переселялися до запасників…
Поняття “імпресіоніст” у вітчизняній нормативній естетиці залишалося… сумнівним
та суперечливим до 1980‑х» [2, с. 8].
Навіть у тому, що проблематику імпресіонізму як історико-художнього явища
у мистецтвознавстві України порушено лише зараз, у 2009 році (при розробленості
цієї теми в Європі та в Росії ще у 1980‑х), навіть це запізнення в академічних розвідках
засвідчує пост-ідеологізований шлейф, який дістався українській естетичній свідомості від часів радянської нормативності.
Український варіант імпресіонізму був запозиченням французької образотворчої
системи та творчого методу вітчизняними художниками на зламі ХІХ–ХХ століть.
Наталя Юріївна Асєєва була в авангарді дослідження взаємин українських майстрів
як з паризькою художньою ситуацією в цілому, так і з найновітнішими проявами імпресіонізму зокрема. Її монографія 1989 року й донині лишається ґрунтовним джерелом інформації про європейськість українського пошукового живопису О. Мурашка,
П. Левченка, О. Новаківського, А. Ерделі, інших [3].
За аналогією з продуктивним запозиченням Україною у ХVII столітті стилістичних характеристик італійського бароко, яке на наших теренах перетворилося
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на власний, національний стиль, імпресіонізм українців втілив укорінені риси вітального світовідчуття, притаманні вітчизняному національному характеру. Якщо наприкінці ХІХ сторіччя прибічники імпресіоністичного методу мандрували Європою,
працювали в Парижі, надихалися першоджерелами, то для імпресіоністів в Україні
за часів радянщини (для «другої хвилі») імпресіонізм перетворився на fata morgana,
на марення про Париж, на сновидіння «внутрішнього емігранта». Пристати до системи імпресіонізму — це не лише обрати манеру письма, але й досить небезпечний
вибір долі. Плата митця в радянському соціумі за відданість імпресіонізму була аж
надто жорсткою. Бунт проти єдиного соцреалістичного методу відкидав індивідуальність на маргінеси, а почасти й до андерграунду.
Утім, в українському живописі 1960–1970‑х з’явилася ціла плеяда офіційних художників, які компромісно поєднали ідеологізовану радянську тематичну картину
з формальними ознаками імпресіоністичного письма. Найвиразніший випадок фіксовано у творчості Т. Голембієвської («Безсмертя» 1973, п/о, 240 × 354). Твори,
писані в імпровізаційно-ескізній манері досить часто помилково маркували як імпресіоністичні, спираючись на зовнішні ознаки ефектного письма. У випадку творчості Т. Голембієвської, О. Лопухова, С. Григор’єва, інших імпресіонізм як художній
метод з його принциповою аполітичністю, духовними та оптичними ознаками втрачає визначеність дефініції, розсуває історичні береги: від живопису доби еллінізму
до ескізної реалізації художньої ідеї у ХVII–ХХІ століттях.
Автентичних імпресіоністів за радянщини в українському малярстві було обмаль.
Навіть ті особистості, які завдяки фаховим, родинним та соціальним стосункам із художньою номенклатурою були допущені до офіційних експозицій, вважалися художниками «другого ешелону». П. Сльоті, Г. Зорі, І. Беклемішевій, Є. Волобуєву, О. Яб
лонській, В. Виродовій-Готьє і ще декому влада, так би мовити, вибачала «імпресіоністичні вибрики». Але зовсім кепською була соціальна та виставкова ситуація духовно
незалежних талантів, вільних від загравань із керівництвом СХУ, таких як А. Ерделі,
Ю. Луцкевича, М. Вайнштейна, А. Лимарєва, Г. Хижняка. Кожен із них випив до дна
чашу полину, пережив тяжку творчу драму.
Ситуація Григорія Омеляновича Хижняка (1899, Київ — 1975, Київ) у контексті
сказаного є кричущо виразною. Розквіт його імпресіоністичного живопису припадає
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на 1970‑ті, коли сприйняття альтернативних соцреалізму художніх систем було агресивним. Була свідком, як один із колег
кинув в обличчя Г. Хижняку: «Цією палітрою та тобі б по пиці». Сьогодні прийшов час та слушна нагода об’єктивно оцінити творчість митця, який пішов із життя з болем образи,
але не зрадивши мистецтва.
Григорій Хижняк — мій перший навчитель, одна із тих
персоналій, на долі яких радянська система (художній офіціоз)
відпрацьовувала методи придушення інакодумства. Юність
Г. Хижняка пройшла в колі, наближеному до майстерні-студії
Олександри Екстер. У 1927 році він закінчив Київський державний художній інститут та експонувався на виставці
«Десять років Жовтня». Жереб всієї експозиції виявився
трагічним. У 1937 році всі твори першої післяреволюційної
виставки було «заарештовано» та відправлено до спецфонду,
фактично для подальшого знищення [4]. Доля подарувала
Г. Хижняку участь ще в одній виставці «Двадцять років радянської влади» (Київ, 1937)… наступною була лише посмертна
виставка, зорганізована Георгієм Хижняком (сином)
у 1977 році. У 1998 одну з його композицій експонувала
С. Рябічева у проекті «Спецфонд».
У 1950‑х Хижняка як формаліста (за симпатію до сезанізму та імпресіонізму) було виключено зі Спілки художників
України. Його ім’я мало всі об’єктивні підстави загубитися
серед поколінь художників 1930–1970‑х, знищених або відкинутих на маргінеси радянською владою. Ім’я його збережено
не стільки учнями, яких, на жаль, було обмаль, та й не всі з них
володіли вдячним словом, скільки власним живописом.
Ставлення Г. Хижняка до праці було професійним, як до щоденної, невпинної роботи. Якість живопису гідно утримує
ім’я маестро.
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Культурну сутність Григорія Омеляновича було закладено на генетично-клітинному рівні. До того ж, він був одружений із Вірою Михайлівною Беклемішевою — дочкою Президента Імператорської академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Відданість
мистецтву живилась родинною атмосферою. Родина Беклемішевих щиро прислужилася українській культурі. Віра Михайлівна в юності починала кар’єру оперної співачки в Маріїнській опері, згодом — у Києві. Ірина Михайлівна, її сестра, — відомий
український живописець. Їхній добродій — Георгій Беклемішев — з кола засновників
Київської державної консерваторії. Зрозуміло, що в радянський час інформація
про аристократичне походження роду приховувалася, аби не зашкодити долі молодого лікаря — сина Г. Хижняка.
На час мого знайомства з родиною Віра Михайлівна розписувала хустинки
для ринкового продажу в якійсь Богом закинутій артілі. Тим вона заробляла на хліб,
а ще на полотно та фарби. У цій жінці, в її кожноденному стоїцизмі, з яким аристократка по крові тягнула ярмо життя, була справжня вельможність духовної особистості.
Саме завдяки щоденному побутовому подвижництву дружини було збережено не
зламний художній стрижень Г. Хижняка, його можливість творити в аурі свободи,
фактично перебуваючи у «внутрішній еміграції». Вибір Г. Хижняком імпресіонізму
як особистого творчого методу, коли останній було кодифіковано як ворожий, буржуазний, чужинський, можна вважати подвигом особистості.
Родину, яка до 1917 року займала велике помешкання на вул. Володимирській, 5,
було затиснуто в одну кімнатку тієї ж квартири. Утім, всесвіт Г. Хижняка був широким.
На стінах кімнати (вона ж студія, їдальня, спочивальня) піднеслися полотна старих
майстрів та господаря, а за склом книжкових шаф гомоніла вся історія мистецтва,
де першу скрипку вели імпресіоністи. За філософськими уподобаннями Г. Хижняк був
«сковородинцем». Людина, поставлена соціумом на межу виживання, сповідувала
елліністичний гедонізм: «Якщо маєш гроші, купи хліба, а на решту — квітів, аби їх написати. Без краси жити неможливо».
Вигнаний зі Спілки художників, він був позбавлений контактів із колегами, його
товариства уникали. Утім, він мав чарівних співрозмовників — Едуарда Мане, Огюста
Ренуара, Каміля Піссарро, а ще пелюстки троянд, півоній, фарби, що палали на свіжій
палітрі. Усе це не зраджувало, допомагало утримувати психологічну рівновагу.
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Коли вдивляєшся у напівтони його уквітчаних натюрмортів, у тріпотіння верб, що завмерли над Дніпровою водою, важко уявити, як складно майстру, ізольованому від художнього процесу, було плекати в собі «філософію радості». Проте саме культивування піднесеної краси на полотні було тим, що дозволяло жити, залишаючись на вістрі професійної повноцінності та людської гідності.
З юності Г. Хижняк мав хист до роботи в тематичній картині, але, недопущений
до виставкової практики, зосередився на жанрах натюрморту, пейзажу, портрета [5].
Труханів острів правив Г. Хижняку за майстерню. Щоденно перетинаючи міст, він
йшов туди на працю, як нормальна трудова людина, так, як у поля біля Арля колись
ходив Ван Гог. Коли Г. Хижняк лишався сам на сам із палітрою та пейзажем, до нього,
як до справжнього даоса, промовляв Дніпро, золотий на заході сонця. У цю мить митець ставав тотожним цьому космосу краси. Це й була перемога живописця над недоладністю його буття. Подібно до Каміля Піссарро, який (за спостереженням Е. Золя)
«чув глибинні голоси землі», Г. Хижняк відтворив прозоре мереживо верболозів
на розпеченому сонцем піску Труханового острова. Український митець підтвердив
сказане його французьким побратимом Піссарро: «Моє життя невіддільне від імпресіонізму» [6, с. 130].
Спогади про творчу долю Григорія Хижняка — не лише данина вдячності одному
з перших моїх учителів, а насамперед фахова потреба дослідника надати мистецтву
майстра чільне місце, якого ця творчість варта за якістю живописної матерії. Живопис,
творчий метод одної особистості є настільки виразним, настільки концентрує типологічні риси імпресіонізму та ставлення до нього соцреалістичного мейнстриму, що дозволяє перевести тему у фундаментальний, історико-аналітичний ракурс.
Система соцреалізму, яка проіснувала в українському мистецькому мейнстримі аж
до 1980‑х, перебувала у конфронтації з усіма «-ізмами», починаючи з імпресіонізму,
з кількох принципових підстав. По-перше, через відсутність у ньому ідеологічної запрограмованості та моралізаторсько-виховного навантаження. По-друге, через ігнорування імпресіоністами помпезних тем державницького значення. А саме вони становили базові засади соцреалізму. Глибинний демократизм імпресіонізму (його родова риса) не кореспондував з одержавленою патетикою радянського мистецтва. Аполі
тичність імпресіонізму відкидала його на маргінеси. Третя причина конфронтації
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полягала у стратегічній боротьбі системи з формалізмом. Аура глибинної, богемно-артистичної свободи, за якою імпресіоністи «написали новий світ» (ДаніельАнрі Канвейлер), нова оптична та світоглядна програма методу були неприпустимо
революційними для радянської художньої школи, яка вкотре перетравлювала передвижницький мімезис, де широке письмо окремих митців (так званий «рєпінський
мазок») лише імітував світоглядний кидок у нові виміри художнього мислення.
Протистояти безкомпромісному мейнстриму мали мужність лише одиниці.
Робота в системі імпресіонізму та спроба експонуватися потребували глибини переконань та справжньої відваги. «Імпресіоністичний бунт» у мистецтві України поряд
з андерграундним нефігуративом, напівдозволеним фольк-стилем, «тихим живописом», іншими неофіційними струмочками художнього процесу закладали міцне підґрунтя для творчого опору кінця 1980‑х — початку 1990‑х.
1. Бессонова М. Предисловие к книге Дж. Ревалда «История импрессионизма» // Избранные труды. — М., 2004.
2. Герман М. Импрессионизм. Основоположники и последователи. — СПб., 2008.
3. Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры (конец
ХІХ — начало ХХ в.). — К., 1989.
4. Див. текст каталогу виставки НХМУ «Спецфонд» (1998). Куратор проекту, автор текстів каталогу Світлана Рябічева: «Першими опинилися “за ґратами” твори виставки “10 років Жовтня”… Боротьба ця (системи з інакодумством) мала шоковий
характер і виявилася вирішальною для подальшого розвитку українського мистецтва.
Відновлюючи історичну справедливість, ми нарешті повертаємо досі невідомий пласт
у контекст мистецтва ХХ століття».
5. Портрет Ольги Петрової роботи Г. Хижняка «Абітурієнтка Ольга», 1962,
п/о, 85 × 62. Власність НХМУ.
6. Подається за: Энциклопедия импрессионизма / Под ред. М. Серюлля и А. Серюл
ля. — М., 2005.

1992 РІК. ПРЕМ’ЄРА
«МИСТЕЦТВА ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ»
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

П

роцес адаптації (музейної, ринкової, колекційної) модерного українського мистецтва (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) відбувається надто повільно й переважно за рахунок індивідуальних зусиль поодиноких галеристів та ентузіастів-колекціонерів або самих художників. Від часу одержання Україною юридичної незалежності (після розвалу СРСР) кількість проектів, підтриманих державою, була незначною. Як найвиразніша запам’яталася експозиція скульптури І. Пінзеля в Луврі (Париж,
2012), профінансована Міністерством культури України. Це був культурний прорив.
Та якби не десятиліття наполегливості подвижника від мистецтва Бориса Возниць
кого, цієї дивовижної експозиції Європа не побачила б ще довго.
У ситуації, коли військові дії (2014–2015) на Сході України висмоктують до денця державний бюджет, патріотичною є будь-яка культурна ініціатива фінансово
спроможних інституцій, «волонтерів від мистецтва», котрі час від часу презентують
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творчість сучасних майстрів у світових музейних центрах. Культура країни, її мистецтво будь-коли лишається переконливим послом миру та духовної снаги народу.
Цілком резонним є зауваження закордонних арт-дилерів щодо байдужості українців (колекціонерів) до популяризації сучасних художників. «Якщо самі українці
не підтримують вітчизняного мистецтва, не купують творів, зроблених удома, то чому, не одержавши в Україні популярності та визнання, ці художники можуть за
цікавити закордонні арт-установи, як-от “Крістіз” чи “Сотбіс”?», — зауважив експерт
з Лондона.
Від часу Перебудови мистецтво України поступово позбувається тавра другорядності. Поряд із поколінням майстрів, які навіть під тиском доктрини соцреалізму в 1950–1960‑ті творили високе мистецтво (Тетяна Яблонська, Микола Глущенко,
Євген Волобуєв і ще багато інших), у 1960–1980‑ті з’явилися майстри, котрі відверто протиставили власну творчість ідеологічній примусовості. А в 1990‑х піднялася
художня молодь, чию свідомість вже не принижували страхи й заборони, під тиском
яких працювали їхні попередники. Цій творчості ніхто не закине звинувачень
у провінційності.
Провідні тенденції світового візуального мистецтва у творах «авангардистів другої хвилі» в Україні одержали власні талановиті інтерпретації (О. Голосій, О. Ройт
бурд, С. Панич, Т. Сільваші, інші). Цьому явищу є назва — «Мистецтво вільної
України». Таке мистецтво починало свій шлях 1992 року з Києва до Великобританії
(Лондон, Ноттінгем). Лондонський глядач, який знається на сукупності мистецьких
можливостей світової практики, захоплено, а почасти здивовано відкривав для себе
якісний живопис та скульптуру тридцяти чотирьох художників з України. Відбувся
прем’єрний показ українського мистецтва 1980–1990‑х із нагоди заснування
«Українського радіомовлення» на Бі-Бі-Сі. Це була визначна міжнародна подія,
що засвідчила авторитет молодої незалежної України на світовій арені. Подаю текст
переднього слова до каталогу виставки директора всесвітньої служби Бі-Бі-Сі.
Українське радіомовлення розпочалося на Бі-Бі-Сі у понеділок, 1‑ого червня 1992 року.
Започаткована того вечора півгодинна щовечірня програма з Лондона, яку готує
група працівників ефіру під керівництвом доктора Елізабет Робсон і Олексія Соло
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губенка, надбала репутації найавторитетнішої, найжвавішої й найбільш інформативної з усіх передач внутрішніх або зарубіжних радіостанцій, які може чути український слухач. З неділі, 25‑го жовтня, передбачається ще одна півгодинка, котра знайомитиме слухачів України з вранішньою картиною світу.
Відкриття нової Української служби Бі-Бі-Сі цього року стало важливим завданням як для мене, так і для моїх колег по Буш-Хаусу — домівці Всесвітньої служби
Бі-Бі-Сі. Коли ми обмірковували це завдання, виникла ідея проведення художньої виставки. Дейвід Мортон, голова Російської та Української служби Бі-Бі-Сі, не
одноразово їздив до України впродовж декількох років, і саме він поділився зі мною
своїми враженнями про високу якість картин і скульптур, що їх він бачив у київських майстернях. Ось, здавалося тоді нам, і є те мистецтво, з яким британці повинні мати можливість ознайомитися; ось той культурний захід, спонсором якого
Бі-Бі-Сі могло б з гордістю стати, пов’язуючи його з цілями нової Української служби; ось шанс наблизити Службу до української громади в нашій країні — громади,
яка протягом багатьох років активно добивалась у британських властей,
що змінювали одна одну, дозволу розпочати на Бі-Бі-Сі мовлення українською мовою
для своїх співвітчизників.
Коли я їздив до Києва на відкриття виставки 15‑го вересня в Будинку художника
і побачив роботи на власні очі, я був глибоко вражений їхньою силою і снагою, переконаністю й широтою художнього втілення. Я дуже радий, що Всесвітня служба Бі-БіСі сприяє такому вартому уваги заходу й має нагоду ще раз продемонструвати готовність Бі-Бі-Сі опікуватися мистецтвом, підкреслити ширше бачення ролі ефірного мовлення, ніж вважалося модним протягом останніх кількох років.
Від імені Бі-Бі-Сі хочу щиро подякувати Івану Драчу і товариству «Україна», Івану
Дзюбі та Організації українських вчених, Олександру Рафальському і Центру мис
тецтв «Коло–2» за те, що вони, кожен у власний спосіб, докладали великих зусиль,
аби здійснити цей проект. Наша подяка також Спілці українців Британії та її відділам у Ноттінгемі та Лондоні, які надали нам свої приміщення. Та на особливу подяку
заслуговує доктор Ольга Петрова, художниця й викладачка, котра має рідкісний
талант поєднувати завзяття, смак і здатність безпристрасної оцінки. Без її енергії
не було б «Мистецтва Вільної України» ні в Києві, ні тим більше в Англії. Я раджу
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Вам прочитати її вступну статтю: це сповнена почуттів сповідь про сповнений
почуттів досвід. Для багатьох українських митців збочення системи, за якої вони
жили й творили, спричинилися до змарнування, придушення таланту, а іноді —
й до справжньої трагедії. Однак, цей талант спромігся вижити й розквітнути, і найкраще підтвердження того — роботи, представлені на виставці «Мистецтво
Вільної України».
Джон Тьюса
Жовтень 1992

директор Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі

Експозиція об’єднала твори митців різних поколінь — від Миколи Глущенка, Марії
Приймаченко, Тетяни та Олени Яблонських та Євгена Волобуєва (батька), які починали свій творчий шлях у 1940–1950‑ті й активно працювали в 1960–1970‑х; до живопису індивідуальностей, котрі увійшли до мистецтва в середині 1980‑х. Яскраво виступило покоління 1970–1980‑х: Валентин Реунов, Юрій Луцкевич, Віктор Рижих,
Зоя Лерман, Феодосій Гуменюк, Анатолій Лимарєв та інші.
Пропонована англійському глядачеві та нашій діаспорі (в Лондоні та Ноттінгемі)
колекція сучасного українського живопису та скульптури мала на меті познайомити
із творчістю тих митців, які ніколи не розмінювали власного таланту на кон’юнктуру.
Тут було зібрано та презентовано твори тих особистостей, які дошукувалися докорінних цінностей національної культури. Феодосій Гуменюк, Іван-Валентин Задорож
ний, Олександр Бородай, Євген Найден прищепляли духовність «козацького ренесансу XVII століття» до сучасності.
Глядачі захоплено сприйняли геніальні картини Марії Приймаченко, наївні сюжети Є. Найдена, нефольклорну творчість Ф. Гуменюка, Ю. Луцкевича. В радянські часи
на долю тих, хто намагався відродити національний стиль, припало чимало випробувань та утисків. У творах «фольк-стилю» 1980–1990‑х, що експонувалися в межах
проекту «Мистецтво вільної України», не було зовнішньо-декоративних стилізацій.
Опанування традиції кожним з авторів побудовано на духовних перегуках із джерельною чистотою етнічної криниці. Художники не ностальгують, а на основі фольклорної спадщини створюють модерну українську міфологію. Твори «нефольклорного»
спрямування виявилися напрочуд близькими глядачам української діаспори. Тим
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більше, що експозицію культурологічними лекціями доповнив Іван Дзюба. Зустріч
діаспори з автором знаменитої (забороненої в СРСР) книги «Інтернаціоналізм чи русифікація?» надала проекту «Мистецтво вільної України» не лише художнього,
але й виразного громадянського значення.
Поряд з «неоміфологією» своїх колег Галина Неледва, Петро Антип, Ольга
Петрова представили в експозиції сучасні інтерпретації християнських сюжетів.
Живописні притчі Г. Неледви 1990‑х — своєрідна художня реакція на трагічні події
постчорнобильського літа (1986). Це ремінісценції Біблії, авторська співбесіда
із Книгою Буття. У «Біблійному циклі» Г. Неледви відстань між небом і землею не така вже й величезна. Світ просякнуто астральним світлом. Він — частина загального
та неосяжного. Живописні притчі Неледви населені птахами та янголами. Це — душі,
знак польоту, вознесіння. Смислові коди серії побудовано на авторських метафорах.
Тексти пісень із Книги Буття пережиті художником суб’єктивно. Це усвідомлений
творчий метод автора. Неледва знаходить підтвердження власному метафоризму у філософії ХХ сторіччя. «Життя куди багатше асоціативними, ніж конкретними значеннями» (Р. Барт). Біблійні композиції О. Петрової — теж ніщо інше, як одкровення
підсвідомості, своєрідна «конкретика сновидінь про Пекло та Рай». Біблійні сюжети
в авторській інтерпретації Г. Неледви та в полотнах О. Петрової, що випромінюють
сяйво, знайшли у Великобританії свої домівки (Лондон, Брайтон, Ноттінгем). Цикл
ілюстрацій до Дантової «Божественної комедії» (літографії О. Петрової) було придбано Бібліотекою Британського музею (Лондон).
Декоративний експресіонізм «необароко» як одну з найвиразніших стильових
ліній у мистецтві України 1980–1990‑х репрезентували полотна Ю. Луцкевича,
В. Реунова, Л. Рапопорт, О. Малих. В основі «необарокових» творів модерних художників бачимо примхливий візерунок вівтарних огорож XVII сторіччя. Цей орнаменталізм — своєрідна «кардіограма» пам’яті про ускладнено-драматичну історію
України, про злети її духу та гіркоту руїни. Отже, ремінісценції барокової стилістики,
які несуть у собі пам’ять нації, були представлені англійському глядачеві у сміливих
авторських інтерпретаціях.
Експресивний фовізм М. Глущенка, добре відомий як в Укарїні, так і на Заході,
продовжив переможну ходу в Лондонській експозиції. Знавці мистецтва (експерти
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дому «Сотбіс») також були причаровані колористичною силою полотен Анатолія
Лимарєва — «українського Ван Гога».
Не меншу увагу привернули твори київських імпресіоністів Т. та О. Яблонських
та Є. Волобуєва (батька). Теплий ліризм наївних сюжетів Волобуєва, седнівські пейзажі Тетяни Яблонської та уквітчані сади її сестри, Олени Яблонської, були інтимно
відчуті англійцями, які розуміються на культурі живописної поверхні, мазка та на вальорності. Пейзажі з озером, писані Олегом Животковим у час надвечір’я, настільки
вразили організаторів виставки, що служба Бі-Бі-Сі забажала залишити твори на стінах Буш-Хауса.
Вперше потрапили до закордонного глядача твори тих українських майстрів, котрі з огляду на утиски соцреалістичної доктрини мусили у 1970–1980‑ті лишатися
поза мейнстримом. А. Лимарєв, З. Лерман, М. Вайнштейн, Я. Левич, О. Агафонов,
І. Макарова-Вишеславська та їхні колеги-однодумці тоді важко знаходили шлях
до виставкових залів. Глядачі Лондона та Ноттінгема віддали належне імпровізаційній довершеності «ню» Зої Лерман, вигадливій театралізованості в полотнах
Олександра Агафонова та Ірини Макарової-Вишеславської. Це були автори «тихого
ліризму» — андерграундного напряму в українському мистецтві 1970‑х. Композиції
з простими, навіть банальними сюжетами, делікатними чеховськими інтонаціями
без агресії заперечували фальшиву бравурність підупалого соцреалізму. Наче ручай
повесні «тихий ліризм» розмивав бетоновану нормативність мейнстриму.
Твори М. Гейка, О. Животкова (сина), О. Сухоліта, О. Висоцького маніфестували
найновітніші тенденції творчості покоління, яке тільки на початку 1990‑х увійшло
до художнього процесу в Україні. Нове мистецтво України (на межі 1980–1990‑х)
піднімалося над прірвою в умовах соціальних та культурних уражень нації. Це була
хвиля художнього полістилізму, ретроавангарду та поставангарду. Природна жага пізнання кинула молодь до відчайдушного експериментаторства. Хтось працював
на розриві із традицією, інші — на перетлумаченні архаїчних знаків, символів
(О. Животков, О. Сухоліт). Головне було у свободі від чинних заборон та творчих
(стилістичних) обмежень. Ті, хто починав власний шлях у 1990‑ті, набиралися сили
у бунтарській атмосфері класичного українського авангарду (1910–1920‑ті: К. Ма
левич, О. Архипенко, В. Пальмов, О. Екстер, інші).
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Не буде перебільшенням сказати, що у більш як двохстах роботах (живопис, скульптура), які було презентовано в межах українсько-англійського проекту, кожна група
авторів у сукупності з іншими групами унаочнила складний, часто-густо драматичний
процес, в якому неофіційні художники в опозиції соцреалізму опановували мистецьку
сцену у 1960–1990‑ті. В естетичному плюралізмі куратори виставки об’єднали різних
за темпераментом, стилістикою, людською долею художників, які завжди працювали
за принципом творчої безкомпромісності, протистояли моральній ентропії.
Один з уважних глядачів, а ним виявився експерт мистецької фірми «Сотбіс», захоплено і вкрай здивовано зауважив беззаперечну мистецьку висоту проекту, що його
привезли з якоїсь тоді нікому не відомої України. Бо триста років нас розчиняли в понятті «російська імперія», а згодом те ж саме робила імперія радянська. Виставка
«Мистецтво вільної України» була однією з перших сходинок, якою наша батьківщина наближалася до Європи.

ПРОЕКТ «ПЕРЕХРЕСТЯ» —
ПОЛІЛОГ ДИСКУРСІВ

А. Чебикін
Імпровізація. 2001

С

віт невизначений, і тому починається робота філософії і робота мистецтва…
У Незалежній Україні по десяти роках її існування світ майбутнього формується
в драматичному зіткненні старої та нової систем мислення. Одні розвалюють економіку, притримують реформи; інші в цей же час, хоч як це парадоксально виглядає, створюють культуру найвищого ґатунку та мистецтво, зорієнтоване на позитивні цінності. В умовах кричущого соціополітичного напруження в Україні розломи буття не можуть оминути художників. Митці чуттєво переживають трагічну
екзистенцію (рівня філософії Гайдеґґера). Ідеї загнаності, ницості, захланності,
покинутості, баналізації буття зі сфери умоспоглядальної перейшли до кожноденної практики. Трагічною пересторогою лунають слова Ліни Костенко: «Буквально
на очах відбувається варваризація суспільства, що особливо небезпечно для націй, які не пройшли своїх престижних стадій, які в рецепціях світу ще не мають
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духовної аури і раптом одержали доступ до світової культури в її плебейській
транскрипції».
Митці, запрошені до участі в проекті «Перехрестя», є тією духовно-елітною групою, яка протистоїть маргіналізації українського мистецтва — воно ж має у власній
історії імена Т. Шевченка, О. Мурашка, Д. Бурлюка, К. Малевича, О. Архипенка і ще
багатьох високих майстрів.
Художнику, який на початку XXI сторіччя працює в Україні, нелегко шукати шлях
до Прекрасного та виходити з лабіринту онтологічного нігілізму. Дорога долається
лише в діалозі митця із соціумом, із самим собою, з усталеними естетичними цінностями. Саме тому концепція «Перехрестя» артикулює принцип полілогу — вільної
співбесіди індивідуальностей та естетичних систем. Насамперед ідеться про парадигми класичного авангардизму (ідеї активного творення нового світу) та постмодернізму з його культурологічною рефлексією.
Перехрестя — завжди дотик, точка злуки категорій, просторових констант, ідеологій, мистецьких цінностей, темпераментів. Перехрестя — межа між вірою та бунтом; ця система вочевидь тяжіє до постійної трансформації. Перехід від… до.
Перехрестя унаочнює потік життя з його рисами парадоксальності та непроясненості. Мистецтво, за М. Мамардашвілі, подібне до таємниці кохання, марно намагатись цю таємницю визначити.
Пролог
Проект «Перехрестя» мав на меті унаочнення сучасного українського модернізму, його потенціалу та різноманіття. Важливою є також репрезентація національної
специфіки в модерному мистецтві Україні, його етнічного підґрунтя. Ідея національної самоідентифікації авторів виступає категоричним імперативом проекту. Саме тому Прологом експозиції, її знаковою фігурою став «Проун» Анатоля Криволапа.
Його виконано з дощок старого сільського паркана. Твір, як і годиться об’єктам
поп-арту, — вигадливий та артистично грайливий.
Принцип творення нової реальності з речей, які мали попередити життя, відомі
з часів дадаїзму. Але це було не в Україні. Сенс перевідкриття певних напрямів авангардизму, зокрема поп-арту, — в тому, щоб реабілітувати те, що народжувалося
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в творчості українців В. Єрмилова, В. Татліна та було насильницьки знищене нормативним соцреалізмом. Чари об’єктів А. Криволапа — в двоїстості їхнього сприйняття: тут етнічне зійшлося з авангардним у гострому діалозі.
Зал № 1
Експозиція — взірець концептуального мислення в постмодернізмі України: цитати трансавангарду, гра метафорами породжують несподівані асоціативні тексти.
Символіка скульптурної композиції Олега Пінчука «Пам’яті Михайлівського
Золотоверхого монастиря», композиція Олександра Клименка — рефлексія української плахти, проект «Парсуна» Олександра Бабака дають змогу глядачу увійти
в контекст національних цінностей «Перехрестя». Постаті українських селян
на фотоплівках «Парсуни» — документ, зріз реального буття України. Водночас
у цьому «фотоавтоматизмі» є ширший зміст: асоціації з «Другою селянською серією» К. Малевича виникають миттєво. Відомо, що прототипами Малевича були жертви голодомору 1932–1933 років, штучно організованого в Україні Сталіним.
Тема «народ — влада», або «вожді, які вони є», репрезентована Оксаною
Чепелик у критеріях «онтологічного нігілізму» (за Гайдеґґером).
Це іронічно-трагедійний театр, абсурдистський вертеп, вигаданий і розіграний
художником — представником молодшого покоління. Постмодерніст, прихильник
медіа-арту О. Чепелик мислить концептуально. Вона — «поет десакралізації». Крім
того, у творчості О. Чепелик фіксується простір підсвідомого, де логіку відсунуто
алогізмами. Проект «Улюблені іграшки лідерів» доводить вичерпаність для автора
евристичного потенціалу не лише життєподібного мімезису, а й дегуманізованого
авангардизму. Мисткиня працює в царині нових технологій, бо, на її думку, «лише
вони здатні втілити асоціативність Текстів буття в метафорах інформації. Постало
завдання зміни старої ролі мистецтва на роль актора в процесах трансформації світу… — говорить художниця. — Цей процес тісно пов’язаний з потужним ефектом
комунікацій та взаємин між людьми. Чи сприймають вони мистецтво як культурний
текст? Альтернативне бачення нових медіа… Мистецтво, в якому я зацікавлена, базується на міждисциплінарному дослідженні реальності, метою якого є відкриття нового прочитання».
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Метафори О. Пінчука, О. Клименка, О. Бабака та О. Чепе
лик, поставлені в контекст експозиції, багато що дешифрують.
Елітарний нігілізм О. Чепелик поряд з етнографізмом О. Ба
бака спрацьовують як потужний детонатор критичної лінії
«Перехрестя» — дають широкий спектр асоціацій щодо трагічного образу України. «Кожна робота є моделлю національного із закодованою інформацією… Коду відповідав знак,
символ» (О. Бабак).
Зал № 2
Живописна аура простору справляє враження колористичної хвилі. Осяйний кольоропис Тіберія Сільваші (термін
автора), смугасті, подібно до української плахти, композиції
Анатолія Криволапа, по‑діонісійському чуттєві «Панорами»
Петра Лебединця, неовізантиністська урочистість червоних
абстракцій Ольги Петрової — вся колекція зали є знаком життєвої активності — символом авангардизму в його класичному варіанті. Енергія полотен — свідчення близькості митців
до європейського культу сили, визначеного ще на початку
XX століття Освальдом Шпенглером за домінантну стратегію.
Важливою рисою творів є інтуїтивна рефлексія живописців на першоджерело — український декоративізм, в аурі
якого автори побутують. Контакт з етнічним втілено на рівні
духовного відлуння традиції.
Нефігуративний живопис — очевидна домінанта проекту
«Перехрестя». Справедливим буде запитання: чому в українському малярстві не згасає практика абстракціонізму (ненаративу) попри тривалі прогнози «смерті живопису»? Один
із лідерів живописного ненаративу в Україні Тіберій Сільваші
переконаний: «Живопис належить до мистецтв фундаментальних, таких, як музика, поезія, танець… І поки лишиться

О. Чепелик
Улюблені іграшки лідерів
1998. Перформанс

О. Чепелик
Улюблені іграшки лідерів
1998. Перформанс
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О. Петрова
Композиція у червоному — I. 2000

бодай одна людина, котра бере фарби в руки, є надія, що живопис невмирущий…
Живопис — це мистецтво бачення». Відзначимо, як багато важить для митців
XX століття теорія А. Бергсона щодо «першості інтуїції в мистецтві». Ідеї про домінанту інтуїтивного увібрали багатовіковий філософський досвід щодо ірраціональної
природи мистецтва. Відкриття Василя Кандинського про привілей духовного в мистецтві, Ортеги-і-Гассета щодо дегуманізації мистецтва базуються на прозріннях Пла
тона і Плотіна, візантійських містичних філософів, на спостереженнях ренесансних
неоплатоніків. Про «ейдоси»-першоджерела писали Кант, Шеллінг, Шопенгауер,
Ніцше. Отже, база солідна, а практика абстракціонізму є переконливою.
Українським нефігуративістам не закинеш маргінальності, як і того, що вони пасуть задніх. Крім інтересу до інтуїтивного–підсвідомого ентузіазм митців пояснюємо
реакцією сучасних художників на гоніння, які пережили модерністи України в андерграунді 1930–1970‑х. Вагомим є усвідомлення «першородства» в царині абстракціонізму — в супрематизмі К. Малевича, у художників Одеси, Харкова, Києва 1910‑х.
Отже, продуктивні пошуки нефігуративу кінця XX — початку XXI сторіччя — дитя
здобутої творчої свободи.
Відроджений вітчизняний модернізм розвивав кілька напрямів нефігуративу: конструктивний, архетипово-формуючий, метафізичний, інтуїтивно-експресивний.
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А. Криволап
Об’єкт (із серії «Живописні
контрапункти»). 2000

Широко представлений у проекті Т. Сільваші мав багато дотичного до теологічного постулювання В. Кандинського. Для Т. Сільваші привілей бачення внутрішнім зором та мислення кольором безсумнівні. Мистець посилається на Платона та Кли
мента Олександрійського: «Закони гармонії і кольору непізнані й тільки Богу підвладні… Колір для мене, — говорить Сільваші, — є засобом бачити світ… він існує
для мене як субстанція, як матерія, в яку я вкладаю власні спроби порозумітися зі світом. Тіло живопису є дискурс таємниці. І найбільша з них — це колір». Картини
з проекту «Перехрестя» Т. Сільваші називає кольоровими (зауважимо — не живописними) об’єктами. Кольоропис над усе.
Нефігуративний космос, написаний Анатолієм Криволапом, є втіленням активного жесту творення позитивних естетичних цінностей. Пафос А. Криволапа викликав
аналогії з позицією К. Малевича, яка є богоборчою. Роль Творця нових сутностей
виконував художник. Так само і у Криволапа. Чиста форма, пляма, кольорова смуга
виступають самодостатніми елементами дегуманізованого світу. Колір встановлює
рух пофарбованих зон, площин у композиції. «Смугасті фактурні ритми — моя пластична мова», — декларує автор. Безальтернативна міцність живописних площин,
доведена до стану шаленства нашаруванням фактур. У цьому є перегук з фактурами
М. Ротко. Це живопис могутнього темпераменту, приголомшливої енергетичності
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в дусі негритянського джазу чи «важкого металу». Абстракції є домінантною «базовою земною горизонталлю» (вислів О. Блаватської) — результат магічного процесу самозаглиблення та самозбудження автора кольором. Живопис А. Криволапа —
відповідник прозрінням Ортеги-і-Гассета, який ще 1913 року зауважив: «Європа
вступає в нову еру — юнацтва та чоловіків».
Експресивний нефігуратив Петра Лебединця має діонісійську природу. В його
творах відчутна біокосмічна інтуїція. Її організовано як специфічний космос у зважених композиційних структурах. Усе, що створено П. Лебединцем, чиї роботи добре
відомі в Європі, дотримується принципів естетизованої антропокультурності. Автор
визначає власний метод як «чуттєво-пластичний, індивідуально-суб’єктивний».
Цивілізаційний смак та естетична зваженість П. Лебединця репрезентують українського митця як європейця.
Щодо Ольги Петрової, то обмежимося викладенням програмних позицій творчості: «Мистецтво є атакою на матерію, а не обробкою її… звідти вихід у метафізичний вимір… Твір — інтер’єр психіки, інтуїтивного руху, пориву та прориву у вищі
сфери».
Така собі трансавангардна суміш візантинізму з бергсоніанством.
Зал № 3
Логіка не відкриває істини — вона має бути пережитою… На цьому шляху, що веде до просвітлення на перехресті професійної вдачі та медитації, творять власний
живопис Олександр Животков, Олексій Литвиненко та Сергій Животков.
Темні кольори зосереджено-піднесеної «Таємної вечері» Сергія Животкова ніби
приховали багатоколірність. Натомість біле композицій Олександра Животкова —
як провесна, як до часу невиявлена багатобарвність. Про ці твори Т. Сільваші скаже:
«Біле — всекольоризм. “Білий сад” О. Животкова — нескінченне очікування того,
що на екрані нашої пам яті запалають червоні, сині, жовті кольори… Так у медитативному спогляданні полотен зникає відчуття гравітації».
Попри всі відмінності західної ментальності від східної, живописці «білої зали»,
так само як і репрезентований скульптурою Л. Козлов, осягнули суть Дзену — тиші,
що звільняє розум від умовностей раціо. За К. Ґ. Юнгом — «персоніфікує несвідо-
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ме». Сріблясто-білі та сповнені таємниці червоно-чорні полотна О. Литвиненка, білоцвіт О. Животкова… У них є сніжна цнотливість, але й сила спонтанного руху. На білу площину
полотна нанесено знаки чоловічої волі. Інтригуюче тихо також виблискують скульптурні форми. «Де закінчується
зміст — починається дослухання»… Монохромність теж —
від культури Дзен та від медитативного занурення у відтінки
білого на білому, а ще — від повного царювання автоматичного письма.
Колористична аура цього залу повертає нам те, що для багатьох загубилося в часі та в глибинах власної душі, яка потерпає від цивілізації. До нас знову промовляє універсум
космосу. Митці унаочнюють одну із центральних міфологем
авангардного проекту XX століття: пошук прамови і прамистецтва.
Зал № 4
Поетика білого розвивається у вишуканій ненаративній
скульптурі Л. Козлова, в елегантній стилізації А. Валієва, так
само, як і в довершеній пластиці графічних композицій
А. Чебикіна. Інтуїція цих митців вловила світ краси цілісно,
не деталізуючи, не вбиваючи його аналізом. Такі образи народжуються в стані творчого трансу — між реальністю та мрією.
У скульптурних композиціях Л. Козлова «Відпочинок»
та А. Валієва «Принцеса» є ідеальна злука свідомого — авторського погляду та колективного несвідомого. Звідси — переконливість символів. Образ Еросу відчуто як космогонію.
Графіка А. Чебикіна, якою декларована чистота стилю
та вишуканість, походить з етичних роденівсько-матіссівських обріїв. Культ Еросу, вільного, непридушеного бажання,
порушення всіх табу — в основі цнотливо-чуттєвої графіки

О. Бабак
Проект «Парсуна». 1998
Фотоксерокопія
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майстра. У ній розкошує поезія контуру, білих берегів, що містять у собі ще непроявлене — утаємничене. Спонтанний рух майстерної руки, пензля, пера, олівця здатні
передати навіть подих — передобраз. Це чари краси, недомовленості, що уособлені
в жіночій вроді. Надмірний ліризм? А чом би й ні у наш час постмодерністської еклектики та суцільного цитування.
Коло, початок якого визначено концептуалізмом шляхетно-жорстокого медіа-арту О. Чепелик, а завершено фігуративом А. Чебикіна, замкнулося. Проект «Пере
хрестя», сподіваємося, доводить можливості українського модернізму, унаочнює
вартості живого художнього процесу.
Колекція «Перехрестя» як полілог дискурсів великою мірою є утопією «золотої
доби». Мистецтво на тому стоїть.

ЗІРКА «ПОЛИН»
ПЕТРА САВЧИНА

П. Савчин

П

оки що не увійшли до постійної експозиції «Картинної галереї» міста Калуш
(Івано-Франківська область) тридцять дві композиції самодіяльного місцевого художника Петра Савчина, які він за рік до власного відходу із життя подарував місту.
Для експерта, запрошеного з Києва, полотна було перенесено із запасників до експозиційної зали, переступивши поріг якої, потрапляєш в інший вимір, в ауру репресивної радянщини. Система покалічила долі мільйонів, а серед них і життя Петра
Савчина. Всі без винятку сюжети приголомшують болем, жахом табірної реальності,
буденністю, з якою виконувалися масові вбивства та голодомори. Цикл картин було
написано з 1998 по 2002 роки, отже, митець знайшов у собі сили на п’ять років зануритись у жахливу минувшину і подумки знову пройти мученицький шлях до наших
голгоф, де замордовано не одного лише Христа, а тисячі українців. «І сталися блискавиці, громи й голосіння, й великий землетрус, якого не було відтоді, як є на землі
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П. Савчин
Cон перед смертю Сталіна. 1953 рік
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людство… й впала з неба велика зірка… Ім’я їй — Полин;
і третя частина джерел зробилася полином і більшість люду
померла від вод, тому що вони зробилися гіркими», — читаємо в одкровеннях Івана Богослова.
В апокаліптичній гіркоті пройшло майже все життя
П. Савчина, який художником відбувся у сімдесят п’ять років,
бо попіл споминів стукав у його серце. П. Савчин народився
23 березня 1923 року в с. Чертіж Жидачівського району
Львівської області. Сирота із 7 років, заробітчанин — із чотирнадцяти. З 1941 він — учасник національно-визвольної
боротьби. В 1946 році заарештований. Дев’ять років мордовських таборів, реабілітація після смерті Сталіна. З 1957 року
жив та працював робітником у м. Калуш. Протест проти радянщини, яка не зламала духу й духовності П. Савчина навіть
у неволі, проявлявся у писанні образів. Прихильниками і покупцями його іконописання був народ на ринках та ярмарках
Івано-Франківщини. Розвал Радянського Союзу став щасливим струсом свідомості — П. Савчин з молодою потугою
включився в агітаційні кампанії початку 1990‑х. Він пише
та малює десятки гасел, бо ж омріяна свобода йде Україною.
Саме на цьому піднесенні спалахує талант митця-«історіографа». Свою працю він мислив сповіддю, промовляв від тих,
хто не повернувся, кому не розвиднілося. Саме в Калуші було
створено неймовірної сили сповідальні композиції, про які
автор сказав: «Моє мистецтво — біль моєї душі».
Кілька десятиліть він жив, носив у глибинах свідомості
драму власного життя та побратимів по долі, а з часом, ймовірно, загублені життя почали голосно волати, мучити у снах,
що не дозволили митцеві існувати, не оприлюднивши жахливої історії народу порадянщених Карпат та кожної одненької
долі, з яких той народ складається. Спустошені села, натовпи

вигнанців, яких «товарняками» перекидали за Урал, розстріляні непокірні та гордовиті, з’їдені вовками на лісоповалах, примушені до виборів радянської влади на місцях — ці та інші сюжети-спогади лягали в композиції П. Савчина. Митця з нього
зробила совість пам’ятливої людини, якій пощастило повернутися із середохрестя
Апокаліпсису. Не він вибрав мистецтво, а воно його, та владно наказало: «Малюй!».
У композиціях вісімдесятилітнього митця, який спромігся зібрати всю силу духу,
гуркоче та вибухає стихія життя, поставленого на межу виживання, а почасти й жа
хаючий лик насильницької смерті: «Панахида по-“таежному”» (2000, к/о, 54 × 70) —
вовки доїдають непоховані трупи; «Нарешті ми досягли власної мети» (2002,
к/о, 54 × 70) — образи помирлих від голоду на Київщині; «Передостанній допит»
(2001, к/о) та інші. П. Савчин поспішає написати, зафіксувати, зберегти для історії
пережите та побачене.
Автор занурює глядача у страшну фантасмагорію. Темпи, як у кінематографі, нанизуються одна на іншу, унаочнюють пекельну правду, накривають нею свідомість ,
як дев’ятий вал. Ця серія викликає у пам’яті образи «чорного живопису» Франсіско
Гойї. У самодіяльного художника П. Савчина, зрозуміла річ, художня форма інша,
але «температ ура болю» така ж сама. Нерегламентована «авторська мова» П. Сав
чина провокує до розлогої мистецтвознавчої рефлексії.
Соціально, так само як і в мистецькому сенсі, Петро Савчин — типовий маргінал,
в розумінні особистості поза мейнстримом, скраю, на кордоні, на грані — ще не там,
але вже й не тут. Маргінальність, як її розуміє естетика постмодернізму, — це вільний
вияв космосу і хаосу, їхня сполука.
У практиці використання терміна склалися різні дисциплінарні підходи — у соціології, соціальній психології, культурології, мистецтвознавстві, політології, економіці.
Маргінальність як явище в широкому розумінні виступає універсальним феноменом у культурі ХХ століття, де термін «маргінал» (скальковано із середньовічного —
малюнки на берегах рукопису) одержав своє нове життя.
Відомо, що у ХХ столітті саме маргінали-антиподи відкривали інноваційні шляхи
розвитку мистецтва, а зовсім не обтяжені корпусом норм професіонали. Ще з часів
авангарду 1910‑х та до доби включно постмодернізму принципова перебудова естетичних уявлень, розвиток некласичної естетики як системи починалася з периферії.
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Етап на схід. 1998

Постмодерністська свідомість не визнає закріплених центру та периферії. Пери
ферійність — зовсім не синонім другорядності, а об’єктивна характеристика соціокультурного процесу або особистості, яка живе за межею загальноприйнятих норм.
В образотворчому мистецтві це явище досліджувалося ще з 1970–1980‑х. Мар
гінальним В. Прокоф’єв вважав мистецтво вторинне як щодо до класичної народної
творчості, так і до вчено-артистичної. «Нечистий фольклор» (термін В. Прокоф’єва)
перебуває в стані «поза», або «між» — на нейтральній смузі культури і реальності
як «третя культура». Творців цього мистецького шару визначають як «наївних митців». Йдеться не про «примітив» (термін критики не витримує), а про незаангажованість традицією. Це «дивне мистецтво» є творчістю маргіналів. Ситуація маргінальнольності корелює з поняттями «відчуження», «самотності», «аномальності», «лімінальності» (термін антрополога В. Тернера).
Власне, все це безпосередньо стосується Петра Савчина, бо ж він як особистість
унаочнює статус людини, яка з ласки держави розірвала всі традиційні зв’язки, опинилася за межею усталеного буття та змушена була створити специфічний вимір іншого.
Десятиліття П. Савчин лишався декласованою особистістю разом із тисячами карпатського люду, розкиданого по сталінських таборах від Уралу до Магадана. В Крас
ноярському краї тяжку працю відбувала дружина П. Савчина — Надія Павлівна. За її
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П. Савчин
На лісоповалі. 2000

спогадами він напише композиції: «Бориславське гетто в 1947 році», «На лісоповалі», інші. Серію страхітливих сюжетів за жанром можна визначати як «історико-наративну» в системі наївного малярства.
Стосунки маргінальної творчості із професійно-артистичним мистецтвом існують майже завжди, але доволі рідко прочитуються однолінійно. Діалог митця зі спадщиною непередбачувано дивний, опосередкований. Щодо П. Савчина можна стверджувати: він заздрісно зазирав до тої реалістичної школи, якої йому не судилося набути. З нього вийшов би вправний пейзажист — завдяки колористичному обдаруванню.
Проблемною для нього лишилася система масштабу та співмасштабності людської
постаті у середовищі. Але ці порушення та наївізм у зображенні людського тіла справляють ефект специфічного художнього прийому, а саме — деформації на користь виразності. В живописних «історіях» П. Савчина прочитується комплекс самоука, подібний до того, що мучив геніального Анрі Руссо. Він теж мріяв малювати, як високі
професіонали, експоновані у Луврі — та сама жагуча творча мука у подоланні відчуття
меншовартості дарує маргіналам шалену енергію, переконливість самобутньої мови — правоту антипода.
У модерній культурі важливим є співіснування двох територій — мистецтва магістрального типу і того, що виштовхується на маргінеси. Маргіналами були більшість
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геніїв, шедеври вони створювали в переході від системи до системи (ментальної та художньої). Вони завжди привносили щось незвичне, що визнавалося лише з часом.
Петро Савчин — з породи пророків та митців, які у стані невротичної екзальтації
налагоджують прямий контакт із Космосом (Богом) та створюють шедеври, заряджені колосальною міццю навіювання (сугестії). Так, в цноті табірної ізольованості
П. Савчин побачив пророчий сон напередодні смерті Сталіна. У композиції, написаній вже у 1990‑х, зафіксовано видіння Богоматері. Покрова піднеслася над незчисленними рядами сталінських жертв, за її спиною тріщинами пішов грубезний мур, подібний до стіни у «Репетиції оркестру» Ф. Фелліні. З нього зів’ялим листям осипаються
портрети тиранів. Хіба цей сон відрізаного від будь-яких джерел інформації каторжанина — не ознака особливої інтуїтивної провіденції?
Кожна людина, схильна до мислення і рефлексії, — філософ на свій лад. Спосіб
мислення П. Савчина вкладається в матрицю школи кініків з усіма притаманними їй
рисами чуттєвої безпосередності, яка вважалась найкоротшим шляхом до добродійності. Цілеспрямованість П. Савчина у цьому контексті є очевидною.
У системі «третьої культури», до якої П. Савчин належить, типологічними є фантастично-казкові, міфологічно-архетипові образи. Цикл П. Савчина виламується навіть із цього дискурсу, він репрезентує досить унікальний для наївіста феномен
соц-арту, бо тематика, форми, просторові рішення — ілюзорність прямої перспективи та потреба у міметичному малюнку надиктовані потребою літописця, який говорить мовою трагічного минулого.
Знавець народного мистецтва А. Бакушинський казав про художню пастку ілюзорної просторової системи, яка, на думку вченого, стає «люстром подібності» та не годна втілити узагальненої образності. Але П. Савчину саме і треба було зафіксувати минувшину як подібність у деталях. Геній полягав в інтуїтивному відборі тієї художньої
мови, яка відповідала стихійній документалістиці автора. Слушним є зауваження
О. Якимовича щодо художників, які «завжди гостріше за будь-яких теоретиків відчували безумство світу…».
У міцній композиції «На лісоповалі» (2002, к/о., 54 × 70) горизонтальні ритми
дров’яниць підкреслено могутньою вертикаллю стовбура сосни. Дві жінки завершують розпил дерева. Ось-ось воно впаде. Ця межова мить вносить у композицію екстре-
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мальне напруження. Саме зображення просторової глибини із незчисленими рядами
«складометрів» вирішує тему каторжної праці жінок. Цю, як і всі інші композиції, автор супроводжує розлогим коментарем: «Так заробляли наші жінки в “сталінському
раю” на хліб насущний. За один складометр платили 1 карбованець 40 копійок — приблизно 2 буханки чорного хліба на двох працівників…» Полотно «Бориславське гетто. 1943» (2001, к/о, 54 × 70) має коментар: «Один старий єврей, якого вели на розстріл, говорив українцям: “Нами розпочинають, а вами будуть місити”». Жахлива
композиція-свідоцтво: «Стрийська тюрма (липень 1941)». В прогулянковому дворі
тюрми нашаровані рядами трупи розстріляних. Коментар автора лаконічний: «…після відступу радянських військ в 1941 році. Автор — очевидець цих страхіть».
Наративність П. Савчина подібна до тої, що була властива геніальному «митнику
Руссо». Можна наполягати на форсованій, так би мовити, подвійній оповідальності
Савчина — образотворчій та літературно-публіцистичній. Поряд з цим сильною рисою автора є його вроджене відчуття композиції. Неповторюваність, варіативність
його полотен вражають.
За визначенням В. Турчина, «Аутсайдери епохи перетворилися у носіїв нової
правди, нової художньої логіки… Власне, вони стали пророками… підсвідомість
культури перетворилась на її свідомість».
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У контексті цих міркувань наративні сюжети табірного життя та побуту селян
на окупованих територіях набувають масштабу значної мистецької події в культурі
сучасної України.
Принципова оповідальність композицій П. Савчина ламає упередження модернізму та постмодернізму щодо «гріха» літературної змістовності. Мистецтво маргіналів інноваційне ще й у тому, що незалежне від моди та від корпоративних домовленостей, які тяжіють над професіоналами. Воно — поза схемами, завжди ширше
і глибше за них. Мотивація цього мистецтва полягає лише у внутрішній потребі вислову, а в який спосіб, якими засобами, — це залежить лише від потужного імпульсу
підсвідомості аутсайдера. Дуже часто вони намагалися «атакувати збожеволілий
розум, знавіснілу реальність з позицій абсолютної, тотальної маячні» — зауважує
О. Якимович.
Петро Савчин не потребував параноїдальних видінь Сальвадора Далі або Рене
Магрітта, аби писати страхіття переконливими. Кривава історія порадянщеної
України, зокрема, Прикарпаття, Голодомори 1933, 1937, 1950‑х та реалії табірного
існування закинули його в середохрестя божевілля. Композиції «Красний лог»,
«Будівництво однієї із доріг світлого майбутнього», «Перший допит», «Винний
живий відповідай мертвий», «Поховальний ритуал по-“таёжному”» та майже всі інші, не за художньою формою, але за духом, за аурою вселенської біди викликають
аналогії із циклом «Біди війни» Франсіско Гойї. З глибин свідомості та підсвідомості,
які увібрали надлишок болю, Петро Савчин промовляє словами великого іспанця:
«Я це бачив, і це — теж». На схилку життя П. Савчин спромігся написати реквієм-сповідь, бо душі померлих, які блукаючи навколо покинутих, але не забути тіл, вимагали від того, хто лишився живим, правди. Тридцять дві композиції П. Савчина —
феномен «завершення істини» (вираз М. Гайдеґґера). Мистецтво П. Савчина споріднене із творчістю Никифора з Криниці, Піросмані в тому, що це є щирий та небайдужий голос народного генія.

ФЕРЕНЦ СЕМАН
Живопис як автобіографія

Ф. Семан

Я відчув, що світ
стоїть догори ногами.
Марк Шагал

К

оли далекої днини 1964 року я вперше побачила художника, він назвався досить дивним, як на наше вухо, ім’ям «Ечі», що угорською мовою означало молодший син. Саме це ім’я стане його художнім автографом. Того ранку на дев’ятому
поверсі дому, що височить над безладним, заюрмленим, отруєним вихлопними
викидами перехресті, в оселі Сергія Параджанова — притягальному центрі всього талановитого та непересічного, стояло двоє дивних молодиків. Перший — худорлявий з палаючими, неспокійними очима та нервовими рухами вже назвався
іменем Ечі. Його товариш на ім’я Атанас (Отті) Фединець, меланхолійно-сентиментальний синьоокий красень з охайною бородою, виявився лікарем та ще й фотографом, чиї роботи вже експонували в поважних галереях Європи. Його одяг
був дивним: на голові капелюх-мелон, на кшталт Чаплінівського, професорський
(мабуть ще дідів) монокль звисав з лацкана сюртука австро-угорського крою.
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Ф. Семан
Нічний метелик. 1994

Цей ретрострій довершувала тростина. Здавалося, що персонаж зійшов з дагеротипів часів Франца-Йосипа.
Богемно-артистичні гості Сергія Параджанова приїхали з Ужгорода після спільних мандрів Карпатами, де режисер у товаристві сценариста Івана Чендея, художників
Федора Манайла (головного консультанта фільму), Георгія Якутовича та ще цілого
почту романтичних прихильників Параджанова вибирали місця для очікуваних зйомок «Тіней забутих предків».
Ечі Семан був одним із ужгородських «раритетів» віднайдених Сергієм Йоси
повичем. Сталося це випадково. Проходячи вулицею Горького, Параджанов як знавець антикваріату помітив у приміщенні низького першого поверху живопис та старовинні меблі. Із безпосередністю тіфлісця та режисера, сама професія якого була б
неможливою без нових вражень та екстравагантності, Параджанов постукав у шибку
вікна. Господиня, а нею була пані Марія — мати Ференца Семана, запросила усміхнену людину на каву. Повернувшись додому, Ечі натрапив на гарячу каву та на знайомство з маестро, який миттєво причарував вразливого юнака власною непересічністю.
Щастя спілкування з С. Параджановим тоді переживало багато з тих, в кого душа
шукала свободи й краси.
Дні, години, проведені в знімальній групі в Карпатах, а згодом — у Києві, стали
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знаковими для свідомості юного художника із екзальтованим характером та експресивним пензлем. Уроки свободи, якими С. Параджанов щедро обдаровував усіх, хто
годен був їх сприймати, у випадку Семана лягли на гарний ґрунт. Параджанівська
«академія творчої думки» приваблювала найчутливіших та артистичних, виховала
право на незалежність та парадоксальність поведінки. І хоча контакти Ечі з маестро
були короткими та епізодичними, для Семана вони важили багато. Протягом усього
життя ужгородський живописець повертатиметься до образу С. Параджанова у полотнах та колажах, присвячених режисеру.
Ечі був на нульовому рівні в соціумі, але не в мистецтві. Проте було від чого впасти
у відчай, була причина для розради в алкогольному забутті. З 1968 по 1990 роки його
живопис в Україні не експонували.
Попри психологічні зриви, безгрошів’я та дискомфорт, творча продуктивність Ечі
була феноменальною, бо саме живопис був формою існування його особистості.
На початку 1990‑х, коли удавку радянської ідеології було знищено, до хворої, багато
в чому зруйнованої людини приходить популярність: його фільмують, нарешті одна
за одною відбуваються виставки в Ужгороді, в Угорщині… Живопис, ніколи не систематизований, безладно розлітається, розпорошується по домівках. Сьогодні саме
надходить час справжнього визнання непересічного явища в живопису України
на ім’я Ференц Семан (Ечі). Ми складаємо шану тим людяним друзям Ечі, давнім колекціонерам його живопису, які підтримували майстра в лихі десятиліття життя:
Юрію Небеснику, Володимиру Дегтярьову, Михайлу Дурану, Віталію Делянову
(Москва), іншим. Щасливі місяці та дні 1990‑х не годні були перебороти тридцятилітнього буття на маргінесах. Поодинокими були світлі періоди на творчій мапі його
життя: навчання та дружба із Ф. Манайлом та А. Ерделі, перебування вільним слухачем
в Таллінському художньому інституті (1958–1960), увага академіка Т. Яблонської, яка
помітила обдарованість Семана та запросила його у творчу групу до Седнева (1965),
та ще одноразова участь у Республіканській виставці молодих художників України
(1966) завдяки патронату Т. Яблонської. Оце і все… А далі на цілих три десятиліття — байдужість до долі митця.
Імпульсивний, вразливий та спостережливий юнак, фанатично відданий мистецтву, попри все, навчався повсякчасно. В 1960‑ті тому сприяла інформація, книги,
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виставк и, які за період «хрущовського лібералізму» почали просочуватися
через залізну завісу СРСР. Ечі шукав та знаходив собі вчителів у світовому мистецькому безмежжі, тим більше, що Ужгород, який значно коротший час перебував
під тиском радянщини, зберігав ще багато прикмет європейського культурного
центру. Художники, музиканти, поети, сидячи у кав’ярнях, «грали» у Париж.
По вулицях прогулювалося чудом вціліле у вихолі часу підстаркувате панство, чиїми кумирами були Франц-Йосип та красуня Сіссі. «Кезе-чоколом» — «цілую
ручки» лишилося традиційною формою для вітання жінок. У костьолах та церквах
відправлялися належні ритуали, а на цвинтарі збирались у загальноєвропейські
поминальні дні. Всього цього не знали ані в Києві, ані на всій Східній Україні. Тим,
хто мав рідню в Чехословаччині чи Угорщині, раз на рік надавався дозвіл для візиту.
А там вже була Європа. Звідти приходили книги, часописи, інформація про вільне
та більш цивілізоване життя. У книгарнях Ужгорода приїжджі мали змогу придбати
небачені до того монографії європейських митців та музейних колекцій світу.
Кумирами «шістдесятників» ставали Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Хуан Міро.
Все ширше відкривалась творчість модерністів завдяки угорським, чеським та польським часописам. Свіжа інформація поглиналась миттєво в колі однодумців —
Лізи Кремницької, Павла Бедзіра, Аттіли Дунчака, інших. У майстернях Ужгорода,
Львова, а згодом і Києва починала з’являтись творчість, альтернативна нудному
соцреалізму із його вождями та штампами. Серед бунтівників Ечі Семан був одним
із найяскравіших.
До живопису Семана, як усього мистецтва 1960‑х, клоуни та бідаки раннього
Пікассо увійшли, як рідні. Відгомін юнацького захоплення наскрізно відчутний у серії
автопортретів цілого тридцятиріччя (1968–2004). Клоунада, машкара, намальована
посмішка, що затуляє сльози скорботного арлекіна — цю маску, побачену на обличчі
Джульєтти Мазіни та Марселя Марсо, Ечі Семан збереже у власному живопису. Сміх
крізь сльози, чеховський та феллінівський гуманізм, безмежжя страждання та співчутливості — саме в цьому чари сумнувато-іронічних полотен Ечі. Такою була одна з ліній ранньої творчості. Друга, яка розвивалася в тих же 1960‑х, визначена енергійними,
міцно скомпонованими, конструктивними абстрактними композиціями із виразними
декоративними рисами.
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Сьогодні, на початку ХХІ сторіччя, коли творчість мистецького андерграунду «шістдесятників» систематизовано,
є всі підстави приєднати ім’я Ференца Семана до генерації
абстракціоністів, серед яких К. Звіринський, А. Сумар,
В. Ламах, Г. Гавриленко, Е. Котков, О. Дубовик, інші. Ці першопроходці у царині вітчизняного нефігуративу часів «відлиги» не лише закладали підвалини художнього бунту, який
вибухне на межі 1980–1990‑х, але і постійно жили під загрозою не тільки духовного, але й фізичного утиску системи.
Творчість Ечі Семана цього періоду сьогодні розкидана
по всьому світу. Відомо, що 1992 року мюнхенський галерист Зігфрід Вайнцірль, скориставшись розпачем митця після смерті його дружини Надії, тотально, ледь не на вагу, скупив доробок Ечі. Тим дорогоціннішими, раритетними
сприймаються нечисленні, але напрочуд виразні абстракції
(або напівфігуративи) з колекції його ужгородських друзів-меценатів Ю. Небесника та М. Дурана: «Три королі»
(1968), «Квартет» (1969), «Баран» (1967), «Гуцульська
сім’я» (1969), деякі інші. В них є властива Семану конструктивність композицій, мислення крупною формою, лаконізм
у засобах втілення задуму та багатство валерного живопису.
У стилістиці очевидна спорідненість із паризькою школою
посткубізму, любов до полотен Ж. Брака, Л. Гішиа, Г. Сін
гієра, Ж. Піоберта. Закоханість у принципи пізнього «сезанізму», відлуння авангардної мови Парижа відчутні в «Авто
портреті» (1970‑ті), у численних натюрмортах того ж періоду. В той же ранній, дивовижно продуктивний творчий період живописець розширює діапазон як тематичних, так
і стилістичних зацікавлень, працюючи в системі художньої
метафори. «Клоун у сірому вбранні» (1960‑ті) — твір, який
завжди лишався в родинній оселі, був нічим іншим, як мета-

Ф. Семан
Прихід угорців у Закарпаття. 1996
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Сліпий музикант. 1995
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форичним образом душевного стану художника. Це ж стосується низки автопортретів 1980–1990‑х: «Автопортрет
з порожніми очима» (1989) та варіант цієї ж теми (1993),
«Автопортрет із числами. Мойсей» (1991), «Автопортрет
в труні» (1994) та ще і ще.
Трагічне самоусвідомлення наростатиме з часом,
але в 1960‑х, попри тавро «неблагонадійності», під тиском
якого жила ледь не вся інтелігенція Закарпаття, що мала родичів на Заході, попри заборони та залякування, юність та весна
вели вперед. До Ференца Семана приходить найбільше кохання його життя, його Муза. 1966 року він одружується з угорською дівчиною Тюнді, яка щойно одержала диплом лікаря,
та за призначенням мала працювати в карпатському містечку
Рахові. Вдруге після мандрів з С. Параджановим Семан опинився в гущавині гуцульського життя. Прагматично налаштована Тюнді недовго витримає ані Рахів, ані гуцулів, ані безладного, по-художньому непрактичного Ечі. Але за чотири роки
родинного щастя, великої пристрасті в творчості Семана
проросте та оформиться у стійку творчу лінію фолькльорна
тема. У нагоді стали настанови Ф. Манайла, який, пройшовши
вишкіл у Празі, ще в 1930‑х повернувся до Ужгорода із чітким
планом — створити модерне національне мистецтво За
карпаття. Ідеї, які з часу М. Коцюбинського та В. Стефаника
не забувалися інтелігенцією, в творчості однодумців Ф. Ма
найла, Е. Контратовича, А. Коцки, А. Ерделі, В. Микити,
Є. Кремницької та інших майстрів набули нового сенсу.
Землю Гуцульщини та Підкарпаття, що «забута Богом
та людьми» (вислів М. Коцюбинського) патріотично налаштовані митці бачили частиною модерного світу. В умовах радянщини це був опір інтелектуалів національному нищенню.
Що ж до живопису Федора Манайла, то в його творчості

своєрідно синтезувалися принципи німецького експресіонізму з фолькльорною основою Карпат. Саме в цьому знаходимо стилістичні привілеї у творах Семана, до таланту якого мав особливу повагу великий навчитель.
«Карпатська сюїта» Ечі, розпочата ним композицією «Сліпий» (1964) «параджанівського періоду», набере нового дихання та композиційно урізноманітниться
в Рахові. З 1964 року до останнього — 2004, навіть коли художник ясно усвідомлював
фінал життя, він повсякчасно розвивав фолькльорно-живописну сюїту: «Купол церкви» (1968), «Гуцульська мадонна» (1973), «Гуцульське весілля» (1993), «Гуцульсь
кі музики» (1994 ), ціла низка натюрмортів, та аж до трагічного, експресивного образу «Сліпого музиканта» (1995) проходить ця стійка лінія. Кожна з композицій, писана в той час чи інший період, стилістично відмінна: декоративний неопримітивізм
«Сліпого» (1964) змінює площинна умовність «Гуцульської сім’ї» (1969), композиційна структура якої тяжіє до абстракції. У «Сліпому музиканті» (1995), як контраст
врівноваженому рішенню одноіменної роботи 1964 року, бачимо експресивну деформацію постаті та голий череп Волаючого. За суттю це ніщо інше, як духовний автопортрет майстра на схилі його страдницького шляху. В «Карпатській сюїті»
(1964–2004), де теплі хвилі юної любові, а згодом — ніжного мемуаризму зв’язалися
у міцний вузол із експресією трагічних акордів творчості, бачимо Ференца Семана
як прямого спадкоємця «фолькльорного експресіонізму» Федора Манайла.
До пошуків національно-архетипового Семан звернеться ще раз, коли в «Угорсь
кій рапсодії», яку напише спекотного літа 1992-го на пленері в Угорщині (м. Ме
зевкевежд). На його полотна «Автопортрет в угорському костюмі», «Угорська пара», «Угорська мадонна» та інші виллється відчуття щасливої належності до предків.
Його мовою була угорська, з російською та українською все життя справи були кепськими. Попри мистецькі маски то козака з оселедцем, то гуцула, частіше — парижанина, Ф. Семан був угорцем. Ментальність його батька та родинний устрій, його релігійність, повага до національних святинь, товариські стосунки із переслідуваними
радянською владою релігійними діячами, пам’ять про діда — єпископа з Австрії —
все це було живим в його підсвідомості. Мабуть, саме через відчуття повернення
до джерел «Угорська рапсодія» просякнута сонячним настроєм щастя. Цьому підпорядковано гармонійність композицій, ясну колористику, милування угорським
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орнаментом та старанно-любовне відтворення етнографічного типу персонажів.
Того літа в Угорщині Ечі нібито промив віконце власної душі, через яке побачив щось
призабуте, але важливе. З моїх мінімальних контактів з батьками Ечі засвідчую неперервний зв’язок родини із прабатьківщиною. Національний характер батька Яноша
Семана, з його гордістю, відданістю католицькій церкві, зневагою до фарисейства
та утисків, був незаперечним. Пан Янош якось мені сказав, що краще ніколи не поїде
за кордон, ніж випрошуватиме ласки у радянців. Батьківські крицеві основи визначали
й свідомість Ференца. Саме через це в роки конфронтації з владою в ньому сформувався не улесливий прохач, а бунтівник та епатажна особистість. У пересічного загалу
Ужгорода були всі підстави закидати Семану аморальність, насамперед через алкоголізм, який підсилився після відходу із життя у 1973–1976 роках його батьків. Навіть
мудрий Андрій Коцка вважав Семана невдахою. Бо як було автору гармонійних,
ідилічних композицій увійти до складного внутрішнього розладу молодшого коле
ги по цеху? Так, всупереч церковним заповітам, які Ечі поважав над усе, він кидався
від Бога до диявола та навпаки, уособлюючи класичний тип богемного митця. Той,
чий внутрішній світ давно вже розколовся на тріски, все життя писав «Біблійну серію». В діалогах із Заповітом зроблено: кілька варіантів Христа та Мойсея, портрет
католицького єпископа Марґітича (репресованого), автопортрети в образі біблійних
персонажів.
До теми «Мадонни» Семан звертався повсякчасно. Але ось раптом релігійні ідилії змінюються на гротескно-знижені образи на кшталт: «Христос воскрес. Перша
Пасха в СРСР» (1990 ), «Автопортрет з нічним горщиком» (1990 ), «Автопортрет
із зламаною хризантемою (Оголений)» (1990). У композиції «Автопортрет в труні»
(1994) художник легковажить, зазираючи у потойбіччя. Художник повсякчасно ходить по грані, балансує між чорним та білим — ми відчуваємо його гарячкуватість,
кидання, живу, неспокійну душу в творах, бо вона воліла б Неба, та була приреченою
жити за ґратами. Мріями про нездійсненний рай оповита серія «Синя борода»
(1990‑ті), весь цикл ню — «Оголена з синьою хризантемою» (1992), «Угорська
рапсодія», інші.
«Автопортрет зі зламаною хризантемою (Оголений)» — майже діагноз його дуалістичності, життя на межі трагедії та карнавалу. Композиція писана під час кризових
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мук його дружини Надії — матері сина Цезаря. Ечі по‑християнськи доглядав хвору,
а в хвилини її забуття тікав у майстерню, в простір піддашшя, де рятувався від стогону,
болю, розпачу у самоствердженні власної непересічності. Це не був нарцисизм,
але гротескно-іронічна сповідь про чоловічу силу-еротизм (як дар Божий), про свято
гедонізму, про яке мріяв завжди, ніс його в собі та водночас гірко та навіть жорстоко
глузував з нездійсненності того свята… Життя на терезах, на вогні, на вітрах дискомфорту в побуті, та щастя, здобуте в живописі, в кольорі.
Цей автопортрет, як і багато іншого у спадку Ференца Семана, унаочнює його
стійку любов як до «югенд-стилю», так і до фовізму. Ці європейські традиції репрезентовано в еклектичних перегрупуваннях, і в цьому Семан виламується з будь-якої
традиційної системи. Ліризм крізь маску, іронічне зниження та активна деформація
не знаються на заборонах у художній фантазії митця.
І все ж за способом сприйняття та відображення світу найближчою для нього була
практика європейського експресіонізму, починаючи з передтечі — Ван Гога та аж
до Е. Нольде, Е. Кірхнера, О. Кокошки, Е. Барлаха. Так само як у них, ліризм Семана
втілився у зламах та деформаціях природної форми, у надмірній чуттєвості, у коливаннях між надією та відчаєм. Так само, як на портретах Оскара Кокошки, Ечі Семан пише
«промовисті» руки. В його композиціях руки — завжди крила та крик. Саме вони
у пантомімі чи розкритих віялом, чи зібраних у пучки пальців передають емоційний
стан того чи іншого сюжету. Шал або острах, чи недовіра щодо можливості плисти
у тихій воді омріяного спокою виникає в образах «Мадонн» та навіть у портретах,
виконаних на замовлення. Стилістичний еклектизм стає що далі, то відчутнішим,
та водночас підсилюється наркотична, химерна впливовість живопису Ечі.
Модерністи добре знають, що «бачити можна лише із заплющеними очима».
Творчість народжується з глибин інстинкту… Чи можливо його пояснити? Колір
та світло — вихідні точки між реальністю та відчуттям. Напівусвідомлене — очевидне
у живописі Ференца Семана. Його мистецтво, сповнене літературної сюжетності, істерії, зламу — це гостре, активне, часто шокуюче мистецтво з граничною виразністю
ліній, кольорових, кричущих плям, із киданням від гармонійного до трагічного трактування людської сутності — міцно пов’язує творчий метод Ф. Семана з програмами
угрупувань класичного експресіонізму «Міст» та «Синій вершник». Один із цієї
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когорти — Марк Шагал так пояснював алогізм власного світосприйняття: «Я відчув,
що світ стоїть догори ногами. У всіх нас є якась сила, що непокоїть. Як у житті, так
і в мистецтві нам потрібні навіжені та химерні речі».
Що ж до творчості Ечі Семана, зіштовхнутого на маргінеси, химерного було більш
ніж досить для однієї долі. Він мав усі підстави повторити за «побратимом» — експресіоністом Ґеорґом Ґроссом: «Ось іде найпечальніша людина в Європі, в жорсткому капелюсі на потилиці…, а в голові пісні негрів, пістряві, як поля гіацинтів».
Суспільне визнання ледь встигло торкнутись його плеча. Шанувальники творчості
Семана були поодинокими, але без них не було б можливим наближення до пізнання
та визначення масштабу художнього феномену на ім’я Ечі.
Колекція Михайла Дурана та, насамперед, фундаментальне, розлоге як за тематикою, так і стилістично, зібрання Юрія Небесника сприяли цій мистецтвознавчій розвідці. В оточенні робіт Ференца Семана, що промовляють на всі голоси зі стін оселі
Ю. Небесника, домінує музика любові, в якій митець був вихований церквою та родиною. Ми чуємо не стогін чи біль, — в аурі живопису відчутне постійне здивування
дитини перед чарами любові та краси, які майстерно втілено у розпеченій магмі фарб,
у духовності неординарної особистості.
В одному з останніх кінофільмів, відзнятих, коли через хворобу дні майстра було
пораховано, жорстке око камери довго фіксує живописний акт як двобій духу з матерією. Рухом мастихіна митець зішкрябує засохлі фарби з поверхні полотна. Рух повторюється ще… і ще…, так до останнього кінокадру. Здається, що митець гине із полотном. Невдовзі майстерня спорожніла. Ужгороду, який був містом майстра, теж бракує
Ечі. Зараз, коли палітра марно очікує на тепло його руки, живопис Семана промовляє,
як свідок: «Ані шанування, ані огуда не годні зробити мою роботу ані кращою, ані
гіршою. Але я не зробив нічого, що могло б бути потрактованим як втрата гідності
митця».

РЕЖИСЕР «ТІНЕЙ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»
У КОЛІ ХУДОЖНИКІВ

С. Параджанов

Світлано, надішли мені книги, листівки, репродукції…
Піди до М. Бажана, І. Драча…
З листа Параджанова
до Світлани Щербанюк

С

тійка легенда про некнижність Сергія Йосиповича не витримує критики, коли знайомишся з його листами з в’язниці до рідних із проханням надіслати йому літературу,
насамперед, образотворчу. У листах до племінника з в’язниці вражають поради
Параджанова щодо відвідувань юнаком Ермітажу із детальним переліком виставкових
залів та полотен класичних майстрів, які ув’язнений маестро радив подивитися студенту Георгію.
У колі художників — його друзів Григорія Гавриленка, Ернеста Каткова, Георгія
Якутовича та інших Параджанов не був аматором. Попри його зауваження «Я не професіонал в образотворчому мистецтві і на це не претендую», він, як довела історія
постмодернізму, став геніальним виразником цієї мистецької гілки у власних колажах
наприкінці ХХ сторіччя.
Як Шевченко-поет не заперечує Шевченка-художника, так геніальний режисер
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Параджанов не затьмарює його як майстра образотворчої метафори. На моє запитання про його потребу малювати, Сергій Йосипович колись сказав: «Мої творі — не хобі, а вимога основної професії. Я режисер і вчився у великих майстрів — Б. Савченка
та О. Довженка. Вони малювали, малював також і С. Ейзенштейн. Під їхнім впливом
так само і я почав малювати, робити колажі, з’єднувати фігури, шукати пластику» [1].
Після зйомок «Тіней забутих предків» Сергій Йосипович привіз із Карпат цілу
теку виразних, експресивних малюнків. Їх було виконано природними фарбами,
що трапились у горах — соком чорних ягід, зеленню трави, обвугленими паличками
з вогнища. Побачивши вперше ці дивні твори в домі Параджанова, я спитала його:
«Де ви вчилися малювати. Чи не в Тбілісі?» — «Ні, в Москві, біля моїх вчителів-режисерів» [1]. Його «Карпатську сюїту», малюнки якої роздаровано друзям, було
зроблено із почуттям романтичного піднесення під очевидним впливом творів
Федора Манайла.
Образотворчість Параджанова, від малюнків до об’ємних, змістовних колажів,
розвивається паралельно до його таланту режисера — творця українського романтичного кінематографа ХХ сторіччя.
Мистецтво Параджанова було органічною частиною театралізованого життя,
а життя — мистецтвом, грою із товариськими стосунками, закоханістю в друзів, у їхні
родини та творчість. Це було життя із спільними тривогами, святами та небайдужістю
у час випробувань.
Із Георгієм В’ячеславовичем Якутовичем (1930–2000) Сергій Параджанов був
знайомий із 1950‑х. У Сергія Йосиповича завжди було інтуїтивне відчуття непересічних особистостей. До того ж Георгій Якутович, яскравий, талановитий, красивий, був
товаришем Григорія Гавриленка, особистість та творчість якого Параджанов обожнював. Гавриленко — художник, творець ідеальних художніх образів, гармонійних
пейзажів, ілюстратор «Vita Nuova» Данте, захоплював Параджанова інтелектом
та фаховою дисципліною, стовідсотковою духовністю у житті та мистецтві.
Ще 1957 року Георгій В’ячеславович мандрував Карпатами, працюючи над ілюстраціями до «Фати Моргани» М. Коцюбинського. В 1960 році Якутович виконав
знакову композицію «Аркан» (ліногравюра). Вона сприймалася як архетип — символ незалежної душі багатостраждальних гуцулів. У Карпатах Якутович був своїм.
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С. Параджанов
у колі художників

У книзі спогадів знаходимо текст Якутовича: «На Гуцульщині я був для Сергія гідом. Моє завдання полягало у його “заземленні”, стримуванні Параджанова, але мене
не вистачало на довгий час. Попри мій десятилітній досвід щорічних виїздів до Кар
пат, Сергій за два місяці перебування на Гуцульщині знав та відчував більше та глибше
за мене» [2, с. 83].
Робота Параджанова та Якутовича над темою «Тіні забутих предків» у 1962 році
відбувалася паралельно. Ще до початку знімального процесу художник зробив три
ілюстрації, вповні опанувавши текст М. Коцюбинського, та сформував концепцію
ілюстративного циклу. В ній, як це потім було втілено у фільмі, головним було сприйняття світу гуцулів як казкової, патріархальної утаємниченої країни, як казки заманливої та водночас страшної. В цьому дивному світі кохають одне одного та гинуть карпатські Ромео та Джульєтта.
Обізнаність Якутовича в матеріалі, який для Параджанова на початку режисерського задуму був ще чужою екзотикою, апріорі визначили роль Георгія В’ячеславо
вича як художника-постановника фільму.
На зламі 1950‑х Георгій Якутович був лідером інноваційних зрушень в українській
графіці, більше того — у зміні моделей художнього та суспільного мислення. Він був
взірцем та флагманом для художньої молоді, яка намагалася скинути фальш соцреаліс-
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тичної помпезності. Це був час, коли розгорталась діяльність «шістдесятників», які
мріяли подолати мейнстрим у мистецтві, а ще більше — у житті суспільства постсталінської доби.
Від початку 1990-х років до сьогодні (2015), коли молодь черпає творчу свободу
пригорщами, часто не замислюючись про ціну, яку за неї платила інтелігенція
1960‑х, що у протистоянні радянській ідеології цю свободу здобувала. Безумовним завоюванням мистецтва (у всіх його сферах) 1960‑х був поворот від радянського «безнаціонального стилю» до втілення національної свідомості. Народна стихія ставала духовно
необхідною частиною життя суспільства завдяки зусиллям «шістдесятників». Тоді
фольклорне, національне було гострою, а інколи й трагічною темою часу. За право бути
національним художником розплачувалися не лише зламаною долею, але й життям.
Відродженню етнічної свідомості в Україні, знанням про Карпати, гуцулів в Єв
ропі багато в чому завдячуємо творцям фільму «Тіні забутих предків». Серед них,
крім Г. Якутовича, — ім’я патріарха Закарпатської школи живопису Федора Федо
ровича Манайла (1910–1978). Його було запрошено до співпраці як консультанта —
знавця культури та звичаїв гуцулів. Фільм створювали фахівці-однодумці.
Георгій Якутович на межі 1950–1960‑х разом із колегами Олександром Губарєвим,
Софією Караффою-Корбут, Василем Перевальським, Василем Лопатою та їхніми послідовниками увійшли до української графіки, усвідомлюючи потребу у синтезі нових
ідей з етнічною культурою. Вони дошукувалися джерел, вивчали пракультуру, що колись існувала на теренах України. Читали «Історію України-Русі» забороненого тоді
М. Грушевського, цікавилися археологією рідної землі. На меті була зовсім не архаїзація сучасності. Неофольклоризм шістдесятників простягав руку бойчукізму — авангардній мистецькій школі, знищеній у 1930‑х репресивною радянською системою.
М. Бойчук свого часу також спирався на архетипи народної культури.
Хоч яким це здається парадоксальним, але шлях до народної культури України
Георгій Якутович знайшов, вивчаючи мистецтво Дієго Рівери — модерніста з далекої
Мексики. Він відчув спорідненість монументалізму Рівери та Бойчука. Якутович відкрив у бойчукістів не лише інтерес до монументальної форми візантинізму, але й увагу до народного наївізму. Це внесло суттєві корективи в академічний вишкіл Якуто
вича. Великий влив на нього також мала графіка Олени Кульчицької — засновниці
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графічної школи Західної України. Якутович починає дотримуватись «площинності листа» (позаілюзорності просторової глибини) та узагальненої, крупної форми у гравюрах
«Тіней забутих предків». «Я себе переналаштовував на спосіб мислення народних художників… Важливим було не наслідування стилістики, а передача емоційного враження
від творів, побуту. Цей чуттєвий діалог із фольклоризмом
завжди приводив мене до успіху. Я побачив близькість до народного методу, можливість перевтілення» [3, с. 166]. Про ліногравюру «Є у мене топір, топір…» (1963) майстер сказав:
«Авангардний підхід до зображення простору в композиції
тут з’єднався з народною знаковістю: площинністю, лаконізмом, декоративністю» [3, с. 166].
Зараз ніхто достеменно не скаже, в якій ситуації Пара
джанов познайомився із Манайлом. Ймовірно, це відбулося
під час персональної виставки закарпатського маестро у Києві
(1962). Сергій Йосипович, повз увагу якого не проходила жодна мистецька подія, безумовно відвідав виставку саме у 1962 ро
ці, починаючи роботу над «Тінями». В той же період Тетяна
Яблонська під впливом Манайла писала власну «фольклорну
серію», а Іван Драч створив поетичні варіації на теми її картин
(«Балади з криниць фольклору») [4, с. 57]. Ідея створення
модерного національного мистецтва жила у повітрі.
Творчі інтереси митців, які працювали у різних мистецьких видах та жанрах, були щільно переплетені. Навіть
для Якутовича, адаптованого до життя Карпат, досвід Ма
найла був дорогоцінним. Отже, роль патріарха ужгородської
школияк консультанта «по етнографії та історії» кінофільму
«Тіні забутих предків» було визначено з беззаперечністю.
Федір Манайло — один із провідників художньої школи
Закарпаття, походив з інтелігентної сільської родини (батько

С. Параджанов
Імператор Юрій Іллєнко. 1966
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був учитель). Тоді Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини (з 1919
по 1938 роки — до складу Чехословаччини, з 1938 — до складу Угорщини, з 1939 —
до складу УРСР). 1928 року Манайло одержав художню освіту в Празі, але повернувся до Ужгорода з чіткою метою — робити національне українське мистецтво європейського ґатунку. Він був одним із активних співорганізаторів «Об’єднання митців
Підкарпаття». Темами творів Манайла завжди було життя Буковини та Гуцульщини,
втілене у формах європейського експресіонізму та неофольклоризму, акцент робився
на архетипах первинної образотворчості, на зануренні у глибинні психологічні моделі
гірського народу.
Сьогодні в Ужгороді існує музей-квартира Ф. Манайла. З його творчістю, яка вражає дивовижною сучасністю, варто ознайомитись сучасній художній молоді.
Безумовно, контакти чутливого до художньої інформації Сергія Параджанова
продуктивно сприяли глибокому зануренню режисера (тіфлісця, вірменина за походженням) у потаємнішу ауру гуцульського світовідчуття. Параджанов навіть став визнаним у світі виразником духовної стихії закинутого у карпатські ліси народу.
Чутливого, як музична струна, режисера взяли у полон фольклорні уявлення гуцулів.
Його обступили символ, знаки, забобони, утаємничені вірування та легенди. Все
це Параджанов, так само, як і Якутович, увібрали у свідомість та підсвідомість,
щоб із щедрістю власного таланту повернути ці коштовності як фільму, так і циклу
графічних творів «Тіні забутих предків». Якутович захоплено зауважив: Сергій «дуже сильно відчував власне кавказьке коріння, але після завершення роботи зробився
українським патріотом більшим, ніж хто-небудь інший» [2, с. 83].
1. Із розмови О. Петрової з С. Параджановим (Київ, 1961). — Особистий архів автора.
2. Якутович Г. В. Художник от Бога: Коллаж на фоне автопортрета. Жизнь — игра. —
Нижний Новгород, 2008.
3. Петрова О. М. Кілька інтерв’ю Георгія Якутовича // Мистецтвознавчі рефлексії. —
К., 2004. — С. 166.
4. Драч І. Ф. Балади з криниць фольклору // Балади буднів — К., 1967. — С. 57.

«БЕРІКАОБА»*
СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА

С. Параджанов

Тільки любити — замало. Треба благоговіти.
С. Параджанов

Н

авесні 1994 року Київ відкрив для себе Сергія Параджанова як майстра образо
творчого мистецтва. «Vitа nuova» відбулася на виставці, привезеній друзями геніального режисера зі змученої війною та голодом Вірменії. І хоча жорстока реальність
Кавказу не дозволяє зараз розкошів подорожей, тим більше — експозицій, виставку
все ж влаштовано в Києві, згідно із заповітом митця. Визнаний світом кінорежисер
вже піднявся на Олімп у товаристві А. Тарковського та Ф. Фелліні. Але земне визнанню його триває — світ пізнає С. Параджанова як майстра інсталяцій та колажів, графіка, медальєра та декоратора.
«Я не професіонал (в образотворчому мистецтві) і на це не претендую, — зауважував маестро. — Моя виставка в той же час — не хобі, а потреба основної професії.
* Берікаоба — традиційний народний карнавал у Тбілісі.
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Я режисер і вчився у великих майстрів — Савченка та Довженка. Вони малювали,
малював також і Ейзенштейн. Під їхнім впливом так само і я почав малювати, робити
колажі, з’єднувати фігури, шукати пластику».
Племінник і вихованець Сергія Йосиповича, котрий працював із ним в останнє
десятиріччя, спостерігав, як С. Параджанов компенсував у творчості те, чого йому
бракувало в житті. Саме звідси, мабуть, численні параджанівські графіки, колажі з ганчірок, ґудзиків, мотузок, що всіма можливими й неможливими способами переправлялися на волю із в’язниці.
Краси він потребував повсякчас, бо дихав нею, як повітрям. Цю жагу можна було
втамувати лише невпинним відтворенням краси.
Отже, надто скромно оцінював Сергій Йосипович власну образотворчість.
Як Шевченко-поет не заперечує Шевченка-живописця та графіка, так і Параджановкінорежисер не затьмарює майстра пластичної метафори, самобутнього художника.
Ще тридцять років тому, за часів зйомок «Тіней забутих предків», Сергій
Йосипович привіз із Карпат цілу теку виразних, напрочуд експресивних малюнків.
Їх було виконано підручними «фарбами». В горах це був сік чорних ягід, зелень трави, обвуглені палички із вогнища. Тоді я запитала: «Де ви вчилися малювати?
Чи не в Тбілісі?» — «Ні, в Москві, в інституті, біля своїх вчителів-режисерів.»
«Карпатську сюїту» було зроблено з почуттям романтичного піднесення, під очевидним впливом Ф. Манайла. Композиції, мабуть, можна розшукати в тодішньому оточенні С. Параджанова. В єреванській колекції бачимо стилістично відповідні імпресіям Сергія 1960‑х — початку 1970‑х «Портрет Роми Балаяна» та «Портрет
А. В. Горського».
Між раннім експресіонізмом та колажами кінця 1970‑х — 1980‑х пролягає морок
арештів, знущань, хвороб, страхів і болю. Пам’ятаєте янгола із «Кольору граната»,
який підійшов до переораної межі та зупинився перед цією чорною смугою?..
Параджанівського янгола було мордовано, замуровано, сплюндровано, тільки що живим не поховано. Жахливо-пророчим зазиранням у колодязь майбутнього були слова
Сірануш Давидівни — матері Сергія: «Не кажіть мені про онука, коли мій син нещасливий». Був талант, не було талану. Та дух цього «генія неспокою» злітав над нарами,
дротом і ґратами. Він малював, щоб не розлучатися із тими, кого любив, щоб вижити
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духовно і фізично. «Світлано, надішли мені книги, — писав він із в’язниці, — піди
до М. Бажана, І. Драча, до…». Далі йшов перелік книг, листівок, репродукцій.
Фантастичної сили творчий темперамент ламав бетоновані параграфи тюремного
режиму. Його малюнки і талери, зроблені з кришок від кефіру, відсилали на експертизу до Москви. «Чи не божевільний цей Параджанов?» Начальству так цього хотілося.
«Це твори генія», — надійшла відповідь експерта. Не божевільний! Скуте тіло, вільний дух!
Розквіт образотворчого колажу припадає на час визволення з‑під арешту…
Проживання в Києві заборонено. Місцем поселення визначено Тбілісі. Сергій повертається в дім, де в закутках кімнат, біля фонтану в дворі та на балконах інколи з’являються тіні тих, кому тут добре жилося. В кімнаті пустка. Матері вже нема. Сергій
Параджанов приречений на безробіття. З цинічною послідовністю йому відмовляють
на тбіліській кіностудії. Сергій відчуває недремне державне око. Як дуло пістолета,
воно притиснуте до потилиці… Але поряд друзі, і він — митець.
Його тбіліська кімната оживає натюрмортами. В діло йде все: бите скло, старе
люстро, шматки парчі, мережива, пружини від старого годинника, щось підібране
на звалищі. З цього непотребу, з мотлоху народжується диво колажів.
Когда б вы знали, из какого сора,
Растут стихи, не ведая стыда.
Анна Ахматова. Тайны ремесла

Він умів те, що вміють робити лише генії та діти. Сидів у своїй кімнаті, як у печері Алі-Баби, оточений народженою ним самим красою. Його руки у постійному русі. Майстер працює. Він поспішає втілити свої думки, спогади і прозріння, якщо
не у фільмах, то, бодай, у колажах. «Веджвуд», «Пам’яті Фаберже», «Моління
про Овнатаняна», «День народження Андерсена», «Пам’яті брата, що загинув
на війні» і ще десятки, — шкода, що не сотні, — композицій дивилися на гостей
цієї надзвичайної оселі. З особливою любов’ю компонував він грандіозні капелюхи-натюрморти, увінчані гірляндами, пір’ям, мереживом. Кожен із них є цілим світом, своєрідним екзотичним сценарієм нездійснених фільмів С. Параджанова.
Для майстра колаж був точним записником, для глядача — зоровим втіленням легенд, притч. «Легенди були дійсністю, — зауважує його вихованець Георгій, —
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народженою уявою майстра. Вона не відокремлювалася ним від реальності! Так само не можна було вірити в достеменну автентичність вигаданих історій. У цьому
полягала його неповторність». Його притчі завжди були мудрими й добрими.
Колажі С. Параджанова переплітають у тугий вузол кілька сюжетних ліній.
Це є і в «Молінні про Овнатаняна» — програмній композиції, і в кожній іншій роботі. Майстер не мислив однолінійно. Його художня думка прямує кількома шляхами
водночас: сягає неба, Бога, занурюється в час Пророків, бавиться спогадами
про Тифліс із кінто, конкою, актрисою Маргаритою, повертається в дитинство —
до антикварної крамниці батька — знавця старовини. Саме там у відблисках старовинних емалей, блакитної порцеляни, вишуканого кришталю та перських килимів
підростав маленький Саркіс. Він перебирав дорогоцінне каміння пучечками, що тільки вчилися дотиків. Смарагди кидали сонячні зайченята на обличчя дитини. Ди
тинство, до минуло на священній горі Мтацмінда, в привітному, багатомовному, щедрому місті, виховало Сергія як тбіліського «мокалаке» — брата для всіх та фантазера, котрий понад усе потребував краси, і тому творив її повсякчасно.
«У художнику стільки художника, скільки в ньому дитини», — слушно колись
зауважив Пабло Пікассо. Сергій ніколи не розлучався з дитинством, живився ним.
Щедрий і теплий Тифліс, що в різні часи причарував серця великих вірменських митців: Акопа Овнатаняна, Габріела Сундукяна, Ованеса Туманяна, Вано Ходжабекяна,
Олександра Бажбеук-Мелікяна, Ерванда Кочара, Геворга Григоряна (Джотто) та ще
багатьох, був батьківщиною параджанівського артистизму. Традиція багато важила
для Сергія Йосиповича. Його творча свідомість уособлювала «культурний колаж».
У ньому тбіліський «мемуаризм» освідчується в любові до світової культури.
«Мемуаризм» золотим шитвом наскрізно проходить крізь творчість С. Параджа
нова. «Кучерик сина», «Притча про сина», «Марки із зони» декларують тему родинного альбому — неодмінного атрибута кожного тбіліського дому. Зрозуміло,
чому високородні образи князів і грузинських княгинь, впевнених у собі вірменських
негоціантів, створених геніальним Овнатаняном, так багато важили для Параджа
нова. В напівнаївних, але завжди репрезентативних образах відкривалася специфічна
ментальність тифліського побуту. Він такий і понині. Ось красуня, погляд якої причаровує ще й сьогодні, або полковник, що вже два століття дивиться на нас, за пиш-
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ними вусами ховаючи необов’язковий для військового розум; а як сяють прикраси на розкішних грудях купецької
дружини, як палають золотом аксельбанти молодого генерала… Параджанов високо цінував натуралістичний стиль
Овнатаняна, його щире захоплення своїми моделями, що так
точно втілили театр одвічного людського марнолюбства.
В «альбомі» Сергія Параджанова — портрети Сірануш
Давидівни, Світлани, Суренчика, друзів, але й Мікеланджело,
Сервантеса, Довженка, бо родинний космос майстра був би
неповним без цих високих співрозмовників. Так органічно,
невимушено родинно-інтимне підключається до культурної
традиції людства. Мабуть, із ностальгії за мозаїками Софії
Київської в композицію «День народження Андерсена» прийшла смальта. В елегантну казку в дусі рококо органічно вплелися образи школи Фонтенбло, мереживо з Брюсселя, образи
смольнянок з полотен Левицького, шитво, троянди — романтичний світ майстра. Стилістика карпатського іконопису
на склі рефлексує в ауру родинної інтимності, злагоди й м’якої
чуттєвості, коли Параджанов створює образ Христа в композиції «Великдень». Тифліський акцент відчутний лише в кітчевій сентиментальності старовинних листівок, вмонтованих
у композицію. Натомість уподобання автора, його хист антиквара створюють декоративну симфонію в композиціях
«Веджвуд», «Блакитна риба», «Варіації на теми Пінтуріккіо
та Рафаеля» та «Пам’яті Фаберже». Останній — ледь не енциклопедія художніх стилів. Першу роль перебирає любов
до італійського Ренесансу. На цей стрижень нанизується буйний декор у стилі бароко. Йому акомпанує вишукана пластика
сецесіону. Сергій схиляється перед красунею Доменіко Ве
неціано, дарує їй смарагди, перлини, коралі, дорогоцінні
мушлі. Це і це, і ще ось це — все для донни з XV століття.

С. Параджанов
Дивне та смішне батькове життя
1984
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С. Параджанов
Портрет Даніеля Ольбрихського
1981
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Художня ерудованість майстра безсумнівна. В «Голгофі»,
«Великодні», в «Кількох епізодах із життя Джоконди»,
в «Плащаниці померлого злодія» та ще в багатьох композиціях автор вільно почувається в історико-культурному часі
й просторі.
У колажах С. Параджанова так само, як і в його фільмах,
естетизований кожний міліметр. Перефразовуючи слова
Бориса Пастернака про Венецію, можна сказати, що в творах
С. Параджанова «вільних місць не лишилося, все зайняте
красою». Дійсно, в його композиціях не буває другорядного.
Не тільки твір, а і його рама відіграє значну роль у цьому «декоративному театрі». Рама — не лише портал, а й «дійова
особа» — так само активна, якою була завіса в знаменитому
«Гамлеті» Театру на Таганці. Рами унікальні, їх зроблено
для певної композиції, як оправу для дорогоцінного каменя.
У цьому продовжується життя персько-тифліської традиції.
Рами, скомпоновані з кількох видів різнокольорового оксамиту, прикрашені сусальним золотом, декоровані смальтою.
У старих дошках, що, як у теплих долонях, тримають образ
«Богородиці», навіть шпарини естетизовано — заповнено
дрібними уламками золотистої порцеляни.
Із безмежних своїх знань, феноменальної художньої інтуїції-обізнаності С. Параджанов робив нову «поетичну реальність». Вона багата до надмірності. У ній є захоплена гра образами, речами, темами — парад імпровізаційності. Цей
«образотворчий театр» часом патетичний, інколи трагічний,
переважно — ліричний, хоча й гротеску в ньому досить.
«Театр Параджанова» — справжня «Берікаоба», а він у ньому — Берік. Маестро створює нові маски, його гра нагадує
про подвійну природу мистецтва; вона поєднує спостереження і вигадку, реальне і умовно-фантастичне. Отже, зрозумілою

є причина впливу С. Параджанова на оновлення театрально-декоративного мистецтва Грузії 1970‑х: на Г. Алексі-Месхішвілі, З. Ніжарадзе, М. Ігматова, Г. Гунію, групу
«Самеулі» (О. Кочакідзе, А. Словінський, Ю. Чикваїдзе), М. Швелідзе, а також на театр ляльок Р. Ґабріадзе.
У кінематографі, а згодом і в колажах С. Параджанов своєрідно розвинув «Мон
тажний тип художнього мислення», відкритий ще С. Ейзенштейном. Суть методу
полягає в поєднанні, здавалося б, невідповідних елементів у нову художню цілісність.
Монтаж, або (за С. Ейзенштейном) «контрапунктивне зіткнення», — чи не найвиразніша особливість мистецтва XX століття взагалі, яке розвивається із «застосуванням категоричного імперативу швидкоплинного часу». Монтаж є якістю пост
імпресіоністичного живопису, зокрема — сюрреалізму, построденівської скульптури, музики та поезії XX сторіччя.
Колажі С. Параджанова — класичний приклад «контрапунктивного монтажу»,
де знайоме, вилучене із типової історико-пластичної ситуації, перегруповане в нових
взаємозв’язках. Для чого? А для того, щоб під зовнішнім і майже банальним розгледіти
приховану структуру дійсності. Чи не найвиразніше це видно в «Кількох епізодах
із життя Джоконди». Саме тут класичний персонаж переживає радість гри, перевтілень, нових ролей.
* * *
Сергій Параджанов повернувся до Києва. Тут він пройшов усіма колами творчого
і морального пекла: жив, любив, працював, страждав, був ув’язнений, перетворився
на легенду. Він тужив за Києвом, як великий вигнанець Данте — за Флоренцією.
Вірменія, де спочиває прах майстра, Москва, де він вчився, Нью-Йорк, де режисер був
лише три дні, — сьогодні мають центри С. Параджанова. У великому боргу Київ схиляє голову перед генієм XX сторіччя.

ЖИВОПИС
АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ
Книга про майстра та його добу

А. Ерделі

В

Академії мистецтв України влітку 2007 року відбулася презентація монографії
«Адальберт Ерделі» (Львів, видавництво «Ми»). Автор монографії Іван Небес
ник — ректор Ужгородського інституту мистецтв ім. А. Ерделі, присвятив дослідженню життя та творчості митця, біографію якого за радянської влади свідомо замовчували, двадцять років наполегливої праці. Адальберт Ерделі на порубіжжі ХХ
та ХХІ сторіч уособлює європейськість українського малярства, а саме його закарпатської гілки. Важливим у монографії І. Небесника є ідея співвідношення очевидного
європоцентризму Ерделі в органічному синтезі з етнонаціональним підґрунтям.
Автор монографії не декларує, а документально доводить причини, логіку та плідні
наслідки цього симбіозу. Багатий фактологічний матеріал вводить читача у глибини
етнокультурного світобачення Ерделі та його переживань художньої форми. В основі
клопіткого дослідження був колосальний, абсолютно несистематизований архів
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Ерделі. Маестро мав схильність до педантичного збереження документації навіть
другорядного значення. Цінність монографії І. Небесника полягає більше у фактологічній переконливості, ніж у мистецтвознавчому аналізі, і це є дуже важливим для перевідкриття реальної, а не міфологізованої (тенденційно викривленої) біографії
Ерделі як засновника закарпатської художньої школи.
У мистецькому просторі України, багатому на яскраві індивідуальності, є лише
кілька імен, які мають силу гіпнотичного впливу як на фахівців, так і на широку публіку. Серед обраних високо піднесено ім’я ужгородського живописця Адальберта
Ерделі (1891–1955). Навіть у Закарпатті небагато лишилося тих, хто пам’ятає Ерделі
як особистість, сучасника, колегу, вчителя. Для більшості присутність майстра в духовному просторі сучасності давно вже є лише «колористичною субстанцією», а ще
й напівлегендою, про яку донедавна вголос не говорилося. Реальні факти його зовсім
не гармонійної долі були поховані під пресом радянської пропаганди, яка з особливою
жорстокістю викорінювала все європейське, ліберально-демократичне на Західній
Україні. Цей молох мріяв розчавити А. Ерделі.
Утім, на початку ХХІ століття живопис А. Ерделі, як і М. Глущенка, Т. Яблонської
піднято на кін як предмет спекуляцій. Полотнами цікавиться клієнтура «Сотбіса»,
за живописом А. Ерделі полюють новоспечені колекціонери, яким вправні авантюристи за шалені гроші продають підробки. В Ужгороді кожен знає виробників «автентики» Ерделі. Всі ці гримаси «ковбойського капіталізму» на модерному художньому
ринку контрастують з аурою духовної краси, якою просякнуті полотна А. Ерделі.
Митець був спадкоємним інтелігентом. Його батько Михайло Гриць учителював у селі Климовиця. Прізвище Ерделі (що означає «лісова країна») батько прийняв як підданий Угорщини у 1901 році. Русин греко-католицького віросповідання, він узяв
шлюб з Ілоною Цайскі, швабкою римо-католицької церкви. У цій русино-швабській
родині, змадяризованій, як більшість інтелігенції на Закарпатті, народився майбутній
художник. І. Небесник подає рідкісні родинні фотографії та архівні раритети ранніх
років життя Адальберта (Бейли).
Хлопчина формувався на середохресті європейської та слов’янської інтелектуальної спадщини, і його обізнаність у художній ситуації Європи закладалась у юнацтві,
тим більше, що родина плекала талант Бейли. 1913 року, під час навчання в Будапешті,
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молодий художник вже експонується поряд із метрами живопису. Майстерність
Ерделі відточував у Мюнхені — уславленому центрі, куди на вишкіл зліталися художники всієї Європи, Росії та України. На межі ХІХ–ХХ століть там одночасно працювало приблизно 5 000 художників. У цьому середовищі панувала плідна атмосфера контактів, а Ерделі мав особливий комунікативний талант. У вимогливому та ревнивому
професійному колі молодий закарпатець був настільки успішним, що одержав привілей персональної експозиції у престижному «Скляному палаці» (1926). Саме там
пейзаж, натюрморт і портрет визначились як улюблені жанри Ерделі. Культурний
Мюнхен, його інтелектуальне середовище, заряджене пошуками нових ідей, пробуджує у митця ще й літературний талант. Невдовзі він стане автором романів «Дімон»
та «Імен», де культ любові, під знаком якої пройде життя митця, оформиться як філософське кредо. «Моє віросповідування не римо-католицьке, не греко-католицьке,
не реформаторське, конфуціанське, буддистське або юдейське, воно — суть усіх віросповідань, усіх разом — це любов». Цією любов’ю він огортатиме своїх учнів:
А. Коцку, А. Борецького, Е. Контратовича, З. Шолтеса, Є. Кремницьку, Ф. Семана, інших, у школах Мукачева та Ужгорода, де він разом із Й. Бокшаєм стане засновником
художніх осередків.
Із документами з архіву митця І. Небесник допитливо аналізує шлях А. Ерделі
як педагога. Педагогічно-просвітницька діяльність, відбираючи левову чаську часу
та сил, хоч як це парадоксально, інтенсифікувала творчу активність. До кольору він
припадав, як Антей до землі. Адаптований до Європи, Ерделі постійно експонує там
власний живопис. Його успіх у Празі 1929 року, де було презентовано 50 полотен,
забезпечив митцеві стажування у Парижі за відрядженням Міністерства освіти
Чехословаччини. Шквал приголомшливих вражень від знайомства з творчістю постімпресіоністів Ван Донгена, Рауля Дюфі, Андре Дерена, Амедео Модільяні й інших, незвичні пластичні прийоми, інноваційне мислення «дітей Монмартру», їхня
художня незалежність вразили та фундаментально перебудували свідомість вже
сформованого митця. Поль Сезанн залишиться кумиром Ерделі на все життя. У романі «Імен» він запише: «Наслідування натури сьогодні вже не є головним принципом художньої творчості. Творчість означає також відбір, організацію у певну сукупність світу форми і кольору, пропущену через нашу особистість».
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Париж 1929 року подарує Ерделі кохання, яке він вважатиме «найкращою подією» свого життя. Артистичний красень, елегантний, завжди прискіпливий до власних туалетів
на взірець Оскара Уайльда та ще й приголомшливо талановитий, Адальберт порозуміється з чарівною Женев’єв Гожар.
Дівчина, яка готувалася до кар’єри оперної співачки, стане
його Беатріче, зіркою творчих спалахів. За рік ці два красивих птаха розлетяться на різні боки Європи, але відлунням
любові засяє живопис Ерделі в експозиціях Парижа
та Бельгії.
За традицією, жоден художник не мислив себе без «паломництва» до Італії, до її мистецьких шедеврів. Капели та собори часів Джотто та Брунеллескі, співи хорів у маленьких церквах, закинутих в Альпах, потьмяніле золото вівтарів та сріблясто-рожевий колорит давніх фресок — все надихало вразливого закарпатця. З безцінними скарбами європейської
культури він постійно повертається на батьківщину. Так само,
як Олександр Мурашко, повернувшись у 1914 році з Мюнхе
на до Києва, мріяв із сонної провінції зробити культурний
центр європейського зразка, Адальберт мав амбіційні ідеї
щодо створення модерної школи живопису на Закарпатті. Він
одержав підтримку колег по фаху. У 1931 році вони обрали
Ерделі головою угрупування діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі. 1939 року він ініціює організацію Спілки художників Підкарпаття та мріє про створення
Академії красних мистецтв в Ужгороді. Досить рідкісне поєднання в особистості Ерделі могутнього суспільного темпераменту, дієвого патріотизму та виняткової художньої обдарованості сформували особистість лідера. Результати його зусиль ставали все виразнішими, але… на порозі Європи вже
стояв фашизм.

А. Ерделі
Портрет А. С. 1931

Живопис Адальберта Ерделі
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А. Ерделі
Старий циган. 1940
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Працювати А. Ерделі судилося на землі, на яку постійно
зазіхали Угорщина, Румунія, Чехословаччина і нарешті
монстр на ім’я СРСР. А. Ерделі розділив життя всіх закарпатців «на мосту», на перехресті політичних вітрів та державних
амбіцій окупантів, у транзитній зоні, по якій у 1943–1944 роках прокотилася чума гітлеризму, а згодом — сталінські репресії. Трагічні обставини у житті краю позначились на долі
митця. Він зазнав моральних принижень через уроджені інтелігентність, європейську освіченість, духовну довершеність
від невігласів з комуністичної челяді. Постійні нестачі, безгрошів’я, навіть голод, необхідність шукати ласки у влади
Києва та Москви — все це вкорочувало життя майстра. Його
було позбавлено посад та зарплатні в тих установах, зас
новником яких він був. Іван Небесник у монографії оприлюднює документальні підтвердження спланованої, систематичної наруги над митцем, якого європейська критика вважала
яскравим представником експресіонізму і засновником цього
напряму в Підкарпатській Русі.
І хоча на початку 1950‑х інтерес та повага до Закарпатської
школи живопису, а відповідно, до А. Ерделі очевидно зростає
на виставках Києва та Москви, митець лишається під пресом
провінційно-
задушливого ідеологічного нагляду. Мало
що змінив у ситуації Ерделі візит до нього корифеїв офіційного радянського мистецтва В. Касіяна, М. Глущенка, Т. Яб
лонської, М. Дерегуса, бо в умовах 1948–1955 років як апогею соцреалізму тільки зрада самого себе, всієї творчості,
ідеалів, уподобань могла б примирити систему із чужинцем
європейського вишколу. У той час до «чуття єдиної родини»
зґвалтував себе дехто з учнів Ерделі, але не маестро. Ли
шаючись модерністом, він стверджував: «…експресіонізм
є інтелектуальним художеством. Не многіє наслідують сей

напрям, а ще менше розуміють його <…> художество має право творити новий світ,
котрий у своєму сейсмографі є індивідуальним дзеркалом».
У полотнах 1950–1955 років, у ледь не останній щасливо-міражній картині «В саду художника» перед глядачем — той же молодий, закоханий у красу світу Адальберт
Ерделі, яким його знала Женев’єва Гожар та кохала дружина Магдалена. Оберігаючи
спадок Ерделі, Магдалена загинула у власному домі від рук грабіжників.
Митець, що подарував Закарпаттю художню школу, європейський смак та повагу
до власної землі, інтелектуал, який усвідомлював закономірну еволюцію художньої
форми, лишився в історії мистецтва ХХ століття стрижневою постаттю. Багатьом
треба було дорости до розуміння очевидного: «Він, — писали про нього ще
у 1936 році, — є чистим експресіоністом, його натхнення виявляється в суб’єктивних
модуляціях зовнішніх кольорових вражень… У його творах проглядається не тільки
німецька та французька школи, але й авторова особиста легкість, розрахована на високу західну культуру кольорового осмислення, з яким у гармонійній кольоровій мелодії
він узгоджує площини своєї картини».
Зусиллями Івана Небесника фахівці та широке читацьке коло на сторінках монографії зустрінуться із живою постаттю маестро Ерделі, переживуть його долю як частину власної духовності.

«VITA NUOVA» ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ
В ІЛЮСТРАЦІЯХ
ГРИГОРІЯ ГАВРИЛЕНКА

Г. Гавриленко

Д

ля українських інтелектуалів 1960–1970‑х інтерес до поезії Данте був «духовною
нішею» — звільненням від прискіпливого контролю соцреалізму, особливо консервативного в Україні. Діалог з Данте також виявився тісно пов’язаним із національно-визвольними ідеями шістдесятництва.
У 1965 році за редакцією мовознавця, унікального ерудита Григорія Кочура була
видана в перекладі українською мовою «Vita Nuova» Данте. Перекладачі видання
М. Бажан (ініціатор видання), І. Драч (автор післямови), В. Житник, В. Коротич,
Д. Павличко, А. Перепадя в умовах жахливої духовної несвободи тих років продовжили культурну традицію літературно-мистецької дантеани. Видання «маленької книжечки» Данте стало значною культурною подією в Україні. До роботи над ілюстраціями «Vita Nuova» Микола Бажан, тоді — голова Дантівського комітету в Україні,
запросив Григорія Гавриленка (1927–1984).
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В українській графіці 1960‑х процвітала натуралістична ілюстративність, побутова описовість та сюжетна приземленість. Навіть найпрогресивніші художники та видавці віддавали перевагу експресивному декоративізму та гротескному фольк-стилю.
Гавриленко був самотнім у пошуках пластичної форми для втілення гармонії людини
та природи.
Робота Гавриленка як ілюстратора «Vita Nuova» збіглася з його творчою програмою. Художник заглибився в стихію сонетів не як покірливий тлумач мови віршованої на мову графічну, а як співрозмовник Данте. Занурюючись в інтелектуальну атмосферу дученто, Гавриленко зважав на те, що Данте, безумовно, не заперечував вимог Томи Аквінського до літературного твору, а саме ясності, завершеності
та узгодженості всіх його частин. Ці критерії художник сприйняв як дороговказ
у власній роботі. Водночас, на відміну від схоластичних творів та навіть від знеособленої любовної лірики провансальських поетів та авторів «нового солодкого
стилю» (Гвініцеллі), лірика Данте є очевидною проекцією особистих реакцій поета на зовнішні обставини життя. Переживання любові в юного Данте збігається
з ідеями неоплатонізму.
Ідеалізм «Vita Nuova» віддзеркалено в ілюстраціях. Гавриленко почав роботу
над композиціями відповідно до поглядів Данте. Поет вважав, що художній образ
повинен мати ширше значення, ніж його буквальний зміст, бути своєрідним архетипом. Аналогічне завдання в образотворчому мистецтві вирішив тоді Дантів сучасник
Джотто. Він протиставив образам чуттєво-аристократичного візантинізму Чімабуе
кубоподібні, приземкувато-демократичні постаті прахристиянських персонажів.
Тотожність образів молодого Данте і Джотто полягає у втіленні особистих переживань та вражень у системі загальних понять та ідей культури дученто. Вони перевищують межі приватного, конкретного та набувають загальнолюдських значень.
Ідея щодо втілення історичної далечини, з якої ллється світло безсмертної любові
юного Данте до дівчини Беатріче, заполонила свідомість українського ілюстратора.
За основу він узяв ідеальний образ-архетип.
Видавництво замовило один «портрет» Беатріче, Гавриленко зробив сімдесят
зовсім не побіжних ескізів, — не чернеток, а саме повноцінних малюнків, кожен
з яких становить автентичний мистецький твір найвищої пластичної якості.

«Vita Nuova» Данте Аліг’єрі
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Г. Гавриленко
Дівчина в природі. 1965
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Гавриленко вибрав самостійний шлях, вживаючись в атмосферу Флоренції ХІІІ сторіччя, в її історичну далечінь,
в ауру світу юного Данте. Він нікого не копіює, не стилізує
зробленого до нього. Відповідно до архаїчного стилю «Vita
Nuova», Гавриленко виробив власну графічну мову, захоплено студіюючи фрески Джотто. По відношенню до колег
по фаху 1965 року Гавриленко виглядав революціонером,
який протиставив соцреалізму гармонію архетипу. Вдруге
в українському мистецтві після відкриттів Михайла Бойчука
1920‑х (загинув у сталінському концтаборі 1937 року), а саме — в пластичних пошуках Гавриленка — естетика дученто
набула авангардного змісту у формах «монументального ліризму».
До малюнків Гавриленка українська ілюстрація не мала
образу ідеальної дантівської Донни, яку великий італієць підніс на один щабель із Богоматір’ю, порушуючи канони Се
редньовіччя.
У легких начерках Гавриленкового пера спокійна та лагідна увійшла Беатріче до української графіки. З’явилися варіанти світлого образу земної жінки. У «Портреті Данте», в аркуші «Беатріче з подругами» та в інших все було незвичним,
ясним та переконливим не менш, ніж реальні зустрічі поета
з Беатріче, його інтимні переживання, нюанси любові,
що тільки-но народжувалась — все, що зберегло у «маленькій книжці» Данте виняткову свіжість примавери. Гаврилен
ко зробив спробу створити свій власний світ, репрезентувати
власне уявлення про віддалену від нас епоху, в якій сяяли ті ж
загальнолюдські ідеали краси, кохання й вірності, що й сьогодні хвилюють нас і будуть завжди хвилювати людство.
Архаїзовані постаті персонажів, чергування білих та заштрихованих зон, свобода від ілюзорності, сріблясте сфумато

малюнків, сама наївна система накладання штрихів — усе заперечувало натуралістичну ілюстрацію, стверджувало принцип умовної образотворчої форми. У Гаврилен
кових ілюстраціях до «Vita Nuova» українська графіка звільнювалася від полону
тривіальності.
Григорій Гавриленко, який нібито заблукав у часі та прийшов у ХХ століття
чи з афінських пропілеїв, чи із садів Лоренцо Медічі, хоч як парадоксально це вигля
дає, відкрив шлях українському мистецтву до «неоренесансну» 1980‑х, до «нео
авангарду» 1990–2000‑х. Він жив і творив в аскезі та служінні ідеалу гармонії в мистецтві.

ПЛАСТИЧНИЙ МІНІМАЛІЗМ
ЄВГЕНА ПРОКОПОВА

Є. Прокопов

1999

рік. Родина Прокопових сиділа на валізах, вже було спаковано в ящики скульптуру, що очікувала на переліт до Музею модерного мистецтва у Чикаго, коли зовсім
невчасно я з’явилась на порозі із проханням зробити ескіз для пам’ятника Миколі
Лукашу — геніальному перекладачеві.
На столі у майстерні вже лежали паспорти із довгоочікуваними візами та інше подорожнє начиння… Втім, наступного ранку Євген оглянув місце поховання унікальної особистості української культури.
Незабаром з Америки було одержано ескіз пам’ятника, який білою свічкою, увінчаною хрестами, розташованими на сторонах кубічної форми, нині сяє на тлі густої
зелені Байкового цвинтаря. Цей духовний жест художника відкрив мені справжність та глибину стрижня людини, яка темам Біблії присвячує левову частину власної творчості.
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На початку 1990‑х, коли з мистецтва колишнього Радянського Союзу було знято
удавку нормативності, багато хто із художників поринув у біблійно-релігійну тематику. До певної міри вона стала знаком свободи.
Поряд із серйозними результатами з’явилося безліч кічу, зовнішньо-декоративного, несправжнього. На цьому тлі сюжети «Святого письма» у трактуванні їх Євгеном
Прокоповим були і лишаються художньо переконливими, бо хто, як не він, може повторити сказане Іммануїлом Кантом: «Дві речі мене дивують: зоряне небо над головою та моральний закон у мені самому».
Ще до переїзду до США 1999 року Євген Прокопов брав участь у 60 виставках
як в Україні, так і за кордоном. Повсюдно його роботи говорили із глядачем мовою
змістовних знаків-архетипів та справжньої емоції, глибоким переживанням теми.
Митець, який звертається до «Святого письма» на зламі ХХ–ХХІ століть, лишається щирим та переконливим завдяки стійкій філософсько-моральній програмі.
Образ Боголюдини-Христа — постійний персонаж його експозицій, бо в «Книзі
буття» Прокопов шукає відповіді на проблеми нашого складного часу, в якому образ
Юди аж надто часто заступає жертовне милосердя Вчителя.
Фізично Євген Прокопов мешкає у Чикаго, але київсько-візантійська художня
традиція архітектури та живопису, формування у колі української інтелігенції на початку творчого шляху назавжди лишають його киянином. У кожної людини є власне
місце на землі, про це писав Михайло Булгаков; Євгенове — на київських пагорбах
із духмяними травами, із банями лаврських церков, із мозаїками Святої Софії. Це пейзаж його душі. Людина взагалі схильна до впливу місця.
Євген Прокопов — киянин. Йому болить руйнація міста прибульцями-манкуртами. Отже, це не погляд здалеку. Згадаємо його романтично-зухвалий вчинок
1980‑х, коли, ризикуючи майбутнім, молодий скульптор на землі зруйнованого тоді
Михайлівського монастиря із власної ініціативи поставив монумент на честь загиблих християн.
Постать, яка в молитовному екстазі піднесла обличчя до неба, була сприйнята киянами як провісниця свободи. Люди стихійно почали запалювати свічки.
На омріяну святу землю Євген Прокопов потрапив лише 2005 року. Під ноги
лягало розпечене сонцем каміння Єрусалима. Митець увійшов у прадавні часи,
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пройшовши по Віа Долороза страдницьким шляхом Христа. Він торкнувся стіни
із відбитком правиці Вчителя, побував під склепінням храму на Голгофі. Євгенова
свічка спалахнула серед тисяч інших на сходах усипальниці Богоматері. Саме там виникла ідея щодо голографічного зображення біблійних сюжетів, пізніше виконаних
мовою сучасних технологій. Мета новації — унаочнити стягування до єдиного вузла
праісторії та сьогодення.
Проблема часу, переживання минувшини як сучасності, а сьогодення — як проекції у колодязь століть, була актуальною в літературі та мистецтві XX століття. Такою
ця інтригуюча тема лишається для митців і сьогодні. Ще 1918 року геніальний режисер-авангардист Всеволод Мейєрхольд зауважив: «Розвинути у собі усвідомлення
часу у грі визначається як завдання майбутнього» [1]. Борис Пастернак знаходив
безпосередній зв’язок між обмеженням у часі та причиною образного лаконізму
в мистецьких творах. «Метафоризм, — писав Б. Пастернак, — природний наслідок
короткотривалого життя людини та надовго задуманого громаддя її творчих завдань» [2]. Саме через це на сучасному екрані або в театрі, коли за дві години треба
зобразити цілий світ людських стосунків, подій, великий пласт життя, художник вдається до образів-метафор, до знакових ситуацій, до монтажу. Тобто у сучасному мистецтві є потреба паралельного введення інформації, яку без часового цейтноту можна
було б вводити послідовно. Змістовні, узагальнювальні образи, які мають суму змістів,
замінюють послідовний переказ сюжетів, тем, проблем.
Це ж стосується і образотворчого мистецтва доби модернізму та постмодернізму.
Подвійна експозиція в кіно, яка застосовується з часу Епштейна–Довженка, тотожна
принципам метафоризму у поезії та кубістичного живопису (показ предмета з двох
або трьох точок зору водночас). Нагадаємо і про міркування Томаса Манна щодо стосунків людини з феноменом часу: «Хіба людське “Я” — це щось завершене, строго
окреслене, таке, що не випадає з чітких кордонів плоті та часу? Хіба безліч елементів
цього “Я” не належить світу, який цьому “Я” передував та перебував поза ним?…» [3].
Власне, у цих словах приховано ідею голографічної скульптури Прокопова, яку
2008 року автор передав до Національного музею образотворчого мистецтва України.
Мислителі та митці XX сторіччя підвели нас до тези співвідношення художнього узагальнення в мистецтві з диктатом «категоричного імперативу» під назвою «час». Можна
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стверджувати, що ця категорія радикально працює в мистецькій
практиці Є. Прокопова. Роботи «Мадонна з немовлям» (1992),
«Нагорна проповідка» (1993), «Українське розп’яття» (1993),
«Вівтар» (1994), «Вознесіння» (1995) та багато інших є такими, де біблійну тему звільнено від багатослів’я оповідальності
та перевтілено у змістовний, узагальнений знак.
Вироблення типового образу до снаги лише рідкісно обдарованим митцям, які зазирають у середохрестя явища та працюють на рівні праформи-архетипу. Як відомо (за К. Ґ. Юн
гом), в основі архетипу лежить певна праформа — більш
давній праобраз зі сфери доісторичних колективних уявлень.
У митця, який несе в собі могутній культурний контекст (а таким бачимо Є. Прокопова), архетип-праформа з’являється
перед очима як осяяння, тобто без участі логічного мислення,
з глибин психічного джерела, яке, за К. Ґ. Юнгом, не породжене свідомістю та не перебуває під її контролем, але у випадку
Прокопова — співвіднесене з могутньою моральною основою особистості.
На міжнародних презентаціях Є. Прокопова визначено
у колі відкривачів нових тлумачень одвічного та авангардної
пластичної мови. Скульптуру Прокопова назвемо «пластичним мінімалізмом» через очевидну домінанту лаконізму
у формах. Попри фігуративну умовність композицій, його
роботи мають силу навіювання. Їх запам’ятовуєш, ця пластика
вкарбовується в око душі. В чому полягає секрет такої сугестії? Мабуть, в особливому відчутті, переживанні та втіленні
у скульптурі фундаментальних філософських категорій моральної краси, простору–часу та створення художніх метафор. «Адам та Єва» (1995) — не лише образ прабатьків
людства, а й метафора вічного еротичного потягу та згубної
помилковості вчинку.

Є. Прокопов
Благовіщення. 1995
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Кожна робота Є. Прокопова метафорична. Першообраз-архетип у скульптурних
композиціях «Благовіст» (1990), «Таємна вечеря» (1992), «Родина» (1994) одержує розвиток у деталізованих частинах, не втрачаючи філософської мови. В цьому
контексті метафори Є. Прокопова виступають як співвідношення часу та вічності.
«Прямо гляжу я из времени в вечность», — писав Б. Пастернак. А Юнг підкреслював: «Той, що говорить мовою праобразів, говорить нібито тисячею голосів… Він
підносить образ (факт) із одночасовості до сфери вічно існуючого, він підносить
особисту долю до загальнолюдської долі. У такий спосіб… (художній твір)… звільняє
в нас і сили порятунку, які завжди допомагали людству позбавитись небезпек та подолати найчорнішу ніч» [4].
Метафоризм як стратегічний метод у творчості Прокопова саме й пояснює силу
впливовості (сугестивності) його композицій. Утім, пластична метафора «промовляє» формою, фактурою поверхні, обраним матеріалом виконання. У кожній конкретній роботі художня форма композицій народжується у глибокому та щирому переживанні тієї чи іншої теми. Ще в юності Євген уважно вивчав рельєфи та контррельєфи єгипетської скульптури, намагався перейняти таємниці фантастичної сили
лаконізму неперевершених взірців. Сформований як професіонал у 1980‑х, коли аван
гард, зокрема творчість геніального О. Архипенка, був під забороною в українському
мейнстримі, Є. Прокопов сприйняв спадщину прабатька модерної скульптури за безперечний взірець. Саме із захоплення Архипенком — любов до контр-рельєфу
у Прокопова, а особливо до «просторових пауз», до напружених ритмів у скульптурі
з бронзи та навіть експерименти в оргсклі.
«Мінімалізм», про який йшлося раніше, не заперечує вишуканого аристократизму пластики, її духовного гедонізму в композиціях «Міраж», «Перлина», «Раритет»,
«Генеза». Всі вони народилися під враженням від шляху в пісках Єгипту. Скульптору
XXI століття, якому властиво осмислювати космічну нескінченність часу, пустеля
та мистецтво в долині Нілу багато що надиктували. Пустеля, як ще раніше Віа
Долороза, навіяла Євгенові можливості пізнання чужих чар як чогось свого. Вона
спровокувала до перевтілення у того предтечу, який зберіг для людства образ
Нефертіті. Гарячі коси пісків підсилили здатність художника відчувати в собі часові
потоки, уявно заглиблюючись у морок праісторії. Композиція «Міраж» — автор-
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ський парафраз синього та золотого із маски фараона Тутанхамона. Ця маска, з якої
на нас дивляться тисячоліття, як і пустеля, спонукають не лише до усвідомлення
миттєвості власного перебування на землі, а й дарують шалену радість від самого
факту твого існування.
Лишаючись наодинці з творами у власній майстерні чи експонуючи їх у музеях,
Євген що далі, то конкретніше відчуває серцем, нервами стихії неба, землі та легенд.
«Вони володарюють мною, — говорить митець, — аж поки я не зіллюся із їхньою
міццю у скульптурі, змішуючи власний пульс із буттям всюдисущого існування
чи то природи, чи то культури».
Митцеві, який бачить не оком, навіть не душею, а екстазом проникнення у таїну
незбагненного, космос дає щастя вічного життя у його творах, а глядачеві — радість
розчинення у хвилях художньо-інформаційних потоків.
1. Мейерхольд В. Из истории кино // Искусство, документы и материалы. — М., 1965.
2. Пастернак Б. Заметки к переводам шекспировских трагедий // Литературная
Москва. — М., 1956.
3. Манн Т. Иосиф и его братья. — М., 1991. — Т. 1.
4. Юнг К. Г. Архетип и символ. — М., 1991.

ПАМ’ЯТНИК ДЛЯ ГЕНІЯ

Химерник, маг, ідальго юродивий,
Безсмертним стилосом творивши диво,
За правду й честь зійшов на ешафот.
Дмитро Паламарчук
(«Дон Кіхот» — Лукашеві)

М

икола Лукаш в останні дні життя, попри хворобу (діагноз якої навряд чи знав достеменно), планував подальшу творчу роботу. І хоча несила було нести сіру монотонність недуги, що в’їдалася болем у тіло та мозок, Микола Олексійович, мобілізуючи
волю, під час останньої нашої зустрічі в холі лікарні аж якось надто затято вигукнув:
«Ось вийду звідси та повернуся до завершення перекладу “Дон Кіхота”!» «Слава
Богу», — відповіла йому, аби підбадьорити. На тому й попрощалися навіки…
За кілька днів побачила друга не в піднебессі його аскетичного життя, не в товаристві екзотичних гравців-козлярів, а в труні. Дика несумісність геніальної людини, яка
жила серед нас, — і тіла на столі в залі засідань тої Спілки письменників, яка слухняно
топтала талант, виконуючи вказівки згори. Геній в труні — це щось аномальне, сюрреалістичне… і в душі піднімається температура болю, зашкалюючи можливість розуміння.
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Надалі потягнулися дні… в цей факт треба було якось вживатися, поступово налаштовуючи свідомість на підміну живого Лукаша його літературним безсмертям.
Невдовзі в Спілці письменників було створено «Комісію з творчої спадщини
Миколи Лукаша» під головуванням Дмитра Павличка. Робота велась якось мляво, аж
поки в грудні 1997 року керівництво Комісією не перебрав Леонід Череватенко.
Але ще за першого складу, у 1989-му, було поставлено питання щодо пам’ятника на могилі Лукаша на Байковому цвинтарі. Організаційні та фінансові питання було доручено Євгену Авксентійовичу Поповичу, творче вирішення проблеми довірили мені
як художнику та мистецтвознавцю. Побоюючись ентузіазму Андрія Німенка, автора
патетичних манускриптів, я запропонувала Комісії кандидатуру Євгена Проко
пова — скульптора молодої генерації. Ще на початку 1980‑х він яскраво виступив
із християнською етичною програмою та досконалою пластичною формою. За творчим духом альтруїзму Прокопов співпадав із Лукашевим донкіхотством. Згадаємо
романтично-відчайдушний вчинок скульптора, коли, за радянщини, ризикуючи творчим майбутнім, Прокопов з власної ініціативи поставив монумент в пам’ять репресованих християн на території тоді зруйнованого Михайлівського монастиря. Кияни
одразу понесли до розп’яття свічки.
Над ескізом пам’ятника Євген працював, вже складаючи валізи до від’їзду у Чикаго
на велику персональну виставку. Від гонорару за роботу відмовився одразу: «Це мій
внесок — шана генію Лукаша». Ми з’їздили на могилу, Євген хотів відчути рельєф
місцевості, після того стрімко розробив проект-пропозицію. Ескіз пам’ятника приймали за відсутності автора, із моїми коментарями. Прокопов після виставки одержав
багато замовлень у США і досі працює в Чикаго, а наїздами — в Києві.
Ще до від’їзду за океан Є. Прокопов став учасником шістдесяти виставок як удома,
так і за кордоном. Повсюдно його твори говорять із глядачем мовою змістовних знаків-архетипів та справжніх емоцій. Образ Боголюдини-Христа — постійний персонаж його скульптури, бо в «Книзі буття» Прокопов шукає відповідей на проблеми
нашого складного часу, в якому образ Юди аж надто часто заступає жертовне милосердя Вчителя.
Пам’ятник, що білою свічкою височіє на могилі Лукаша, є змістовною метафорою.
Білий мармур монументу — символ цноти генія. Куб, на кожній стороні якого
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вирізьблено хрест, піднісся на стрункій чотиригранній опорі. Сторони куба-хреста
звернено до кожної зі сторін світу, до того багатомовного космосу, якому Микола
Лукаш був ріднею. Водночас цей чотири рази повторений хрест на кубі (згадаємо тут
і «Чорний квадрат» К. Малевича) натякає нам як на подвійну експозицію в кіно (відкриття Епштейна та Довженка), так і на принципи метафоричної неоднозначності
в авангардистській поезії та кубістичному живописі (показ предмета з двох або трьох
точок водночас). Образ пам’ятника — з багатьма сенсами, відкритий до діалогу з традицією, образом Лукаша, з епохою. Мислителі та митці ХХ сторіччя відкрили
співвідношення художнього узагальнення в мистецтві, архетипового лаконічного образу з диктатом «категоричного імперативу» під назвою «час». Ця категорія радикально працює у всій творчості Є. Прокопова. В цьому контексті образ пам’ятника
М. Лукашу прочитується як співвідношення часу та вічності: «Прямо гляжу я из времени в вечность», — писав Б. Пастернак, а К. Ґ. Юнг підкреслював: «Той, хто говорить мовою праобразів, говорить нібито тисячею голосів…». Так, у пам’ятнику багатомовний Микола Лукаш заговорив ще й мовою пластичного тимчасового метафоризму, навіяного не лише Є. Прокоповим, а й багатьма філософами, поетами, митцями
ХХ сторіччя «Хіба людське “Я” — це щось завершене, окреслене, таке, що не випадає
з чітких меж плоті і часу? — розмірковував Томас Манн. — Хіба безліч елементів
цього “Я” не належить світу, який цьому “Я” передував та перебував поза ним?»
Власне, у філософському прозрінні мислителя закладено програму «Біблійної сюїти»
(1989–2010), створеної Прокоповим. Пам’ятник Миколі Лукашу — органічна частина всієї пластичної творчості скульптора. Попри перебування в Чикаго, духовно
Прокопов лишився вдома. Києво-візантійська традиція, укорінена в свідомості митця
в колі української інтелігенції на початку творчого життя у 1970‑х, назавжди визначила його як киянина. Людина взагалі схильна до впливу Місця — про це писав Михай
ло Булгаков. Місце Євгенової Музи — на київських пагорбах з духмяними травами,
із банями Лаврських церков, із поезією шістдесятників, з їхньою бунтарською атмосферою андерграунду. Невипадково скульптор щороку повертається, щоб експонувати нові твори на київських вернісажах.
Дебати щодо ескізу пам’ятника серед членів Комісії були гарячими. Сестра
Миколи воліла б бачити на монументі кролевецькі рушники, А. Німенко впроваджу-
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вав власні ідеї, втім, за рішучої підтримки Григорія Кочура, Дмитра Павличка, Євгена
Поповича та інших ідею Прокопова прийняли як остаточну. Надалі почалася тяжка,
марудна та невдячна робота із втілення ескізу в матеріал. Не властива перекладачеві
функція «прораба»-казначея випала Є. А. Поповичу. Заради святої дружби та пам’яті
про Лукаша Попович, відриваючись від столу літератора, мав спілкуватися з каменярами з Художнього фонду Спілки художників України. Останні не поспішали із виконанням замовлення. Словосполучення «пам’ятник для генія» для них мало що означало. На втілення проекту пішли місяці… Нарешті ми з Євгеном Авксентійовичем
перевезли пам’ятник до місця Лукашевого поховання і благанно просили виконавців,
аби цемент був міцним, а мармур незабрудненим.
Нарешті свічка, увінчана хрестами, звернулася до Неба, до розмов з Космосом
усіма тими мовами, якими зі світом розмовляв Микола Лукаш.
Червень 2010

ДАНИЛО ЛІДЕР —
РЕФОРМАТОР СЦЕНИ

Д. Лідер

8 травня 1997 року творча інтелігенція України вшанувала художника театру

Данила Лідера з нагоди його вісімдесятиліття. Яскрава особистість ХХ століття,
художник-реформатор театрально-декоративного мистецтва, істинний філософ
поставангардної творчості Д. Лідер, очевидно, не випадково народився в один
день із Буддою — в день Білого Лотоса. Образ майстра римується з думками ЛаоЦзи «Про справжніх людей»: «Вони керують внутрішнім, не зовнішнім. Вони
розуміють основи за допомогою духу. Бачачи розвиток подій, вони дотримуються
джерела. Вони зосереджуються на внутрішньому і розглядають нещастя й удачу
в поєднанні».
У глухі 1950–1970‑ті підцензурного існування культури, коли все пропускалося
крізь жорна радянської нормативності, а інакомисленню було відмовлено в праві
на життя, — вже тоді Д. Лідер протиставив застиглості динаміку. Він віддав пере-
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вагу образу, який перебуває в становленні, в русі перед смисловою непорушністю.
Так народилася «дієва сценографія».
Художники-однодумці Д. Лідера — Д. Боровський, М. Китаєв, І. Блумберг,
Г. Гунія та інші «шістдесятники», а також їхні учні підірвали бетон догматизму, звернулись до образів багатозначних, алегоричних, незавершених, що тоді було надзвичайним вільнодумством. Тридцять років, що минули відтоді, довели життєздатність
дієво-метафоричної декорації. Вона втілила прозріння Б. Пастернака щодо системи
мислення в ХХ сторіччі. «Метафоризм, — писав поет, — природний наслідок недовговічності людини й надовго задуманого огрому її завдань. При цій невідповідності він змушений дивитися на речі по‑орлиному зірко і порозуміватися миттєвими
й одразу зрозумілими осяяннями…»
Творче мислення Д. Лідера синтезує типовий для європейця абстрактно-логічний
спосіб відшукування образу з притаманним східному розуму інтуїтивно-евристичним досвідом у знаходженні рішень. Холодний досвід розуму в поєднанні з нескаламучено дитячою інтуїтивністю — одна із загадок особистості Д. Лідера. Це дуалізм рідкісної якості. Чудово, що чоловіча сила логіки, математична зваженість і конструктивність ідей править лише за підмогу до поетичного осяяння. Його, Д. Лідера, чоловіче
свідоме, як у істинного даосиста, підпорядковане жіночому несвідомому. Художник
охоче приєднується до К. Ґ. Юнга, який писав: «Інколи мені здається, ніби я вбираю
в себе простір і речі довкола мене. Я живу в кожному дереві, в плюскоті хвиль… у кожній істоті… Тут усе має свою історію — і це моя історія. Тут несуть у собі ту простоту, яка так важко дається людині».
У сценічних роботах Д. Лідера є поетичні прийоми тропу — метафори, порівняння, метонімії. Вони — осердя образного мислення художника.
Чудово також і те, що набагато раніше, ніж основоположник теорії трансавангарду — італійський мистецтвознавець А. Боніто Оліва, Д. Лідер усвідомив злам антропоцентричної, раціональної моделі світосприймання. Художник зрозумів: утопія гармонії (ренесансної, класичної або радянської) відійшла в історію. Тоді ж прийшов інтерес до ідей контрапункту, незавершеного, багатозначного образу. Була осмислена
причина колажного мислення, притаманна людині ХХ століття.
Зрозуміло, чому Д. Лідер був важким для усвідомлення тими, хто трактував
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мистецтво як відображення дійсності, та ще й «з точки зору світогляду марксизму».
А ці завжди були біля керма. Звідси — життєва драма Д. Лідера, котрий пізнав гіркоту
нездійснених спектаклів, «сталінську курорт-зону», а згодом — нерозуміння в театрах і вишах України, прикре замовчування масштабу його особистості. Одначе,
до життя претензій не було ніколи, була праця, радість творчості й виховання трьох
поколінь однодумців. Увечері 8 травня вони всі були під куполом Республіканського
планетарію. Це був «вечір-подарунок» великому художнику, вечір-імпровізація,
коли на сцену сходив кожен, хто не міг мовчати: тут були народні артисти, міністри,
студенти, прозрілі чиновники від культури і, звичайно, вдячні учні майстра.
Ця ідея належить Р. Недашківській. Актриса разом із Р. Балаяном майстерно провела дійство, режисура якого творилася тут-таки, самою залою за законами «дієвої
сценографії». Суть її невтомно пояснює Д. Лідер: «Сценографія — це ходова система. Це методологія. Це справжнє вживання у пропоновані обставини п’єси, ролі.
Особистісне вживання, — не розумом, не головою».
Кілька театральних і концертних зал готові були прийняти цього вечора ювіляра
і його гостей, але вибір впав на залу планетарію, і зрозуміло чому. Саме на тлі зоряного
космосу, створеного Д. Лідером на сцені Українського драматичного театру
ім. І. Франка, на тлі Чумацького шляху ось уже понад двісті разів молочник Тев’є
з Анатівки (Б. Ступка) починає свій хресний шлях. У міріадах зірок, запалених сценографом, герой Шолом-Алейхема шукає свою зорю, зі словами пошани звертається
до Бога, йому ж надокучає здивованими запитаннями. Двісті разів відкривалася завіса,
двісті разів бездонна баня небосхилу приковувала наші погляди, почуття, народжувала вдячність до майстрів, що так геніально просто, з невідворотною переконливістю
вели нас разом із Тев’є його Віа Долороза.
Цього разу в планетарії зорі запалили учні майстра на його честь. Художник —
як Бог, йому дано творити не картини — світи. За шість десятків років професійної
роботи створено багато. Д. Лідер проникає у мікро- і макрокосм людської свідомості. «Так сталося, що я побачив свій код на сцені: світ безмежно малий і безмежно
великий. Так було побудовано структуру простору», — говорить автор. Будь-яка
патетична поза не стосувалася маестро. Масштаб його особистості — людський.
Це становить особливу чарівність приватного спілкування з майстром. Будучи «во-
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лодарем дум», Д. Лідер анітрохи не стурбований цією роллю. Йому «треба тільки думку розв’язати» (вислів
Ф. Достоєвського). Художник — утілена сутність інтелігента, якого, за влучним спостереженням Д. Ліхачова, не можна
вдавати, ним можна тільки бути. Родова ознака особистості
Д. Лідера — в малому бачити значне: у студентові — майбутнього майстра, в несміливому порусі душі — безмежну можливість оновлення. Саме тому з його творчої лабораторії,
що існувала в 1970‑ті, а головне — з його майстерні
в Київському художньому інституті вийшло так багато обдарованих сценографів: В. Карашевський, М. Левітська,
І. Несмєянов, Л. Безпальча, В. Риданих, С. Каштелянчук,
О. Бурлін та інші, всіх не злічити. В усьому світі їх знають
як «школу Лідера».
«Правда і суть приховані в малому, — повторює
Д. Лідер. — Важке завжди мале. Якби мене спитав Понтій
Пілат: “Що є істина?” — я б знав, що йому відповісти…
Істина — у зверненні до малих форм буття як до кореневої
системи». Якнайточніше ця концепція втілилась 1971 року
в сценографії до «Короля Ліра» В. Шекспіра на сцені
Малого театру в Москві. Не було тут ні середньовічної архітектури, ні покоїв короля — тільки рухомі геометричні
форми, які працювали за принципом висувного об’єктива
у старовинному фотоапараті. Це було інакомовлення. Воно,
на переконання художника, «єдине і вічне явище, яке живить культуру народу». Декорацій не зрозуміли навіть зайняті в спектаклі актори. Час пояснив їхній пророчий смисл:
мала вада — початок великої драми. Декорація працювала,
наче якась надособистісна сила, виштовхуючи Ліра з простору його життя.
Прозріння прийшло надто пізно.

Д. Лідер
Король Лір. 1980‑ті. Ескіз
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Д. Лідер
Макет до п’єси М. Зарудного
«Це довге, довге літо». 1970‑ті

Метафори, натяки, знаки — вони збуджують свідомість глядача, примушують домислювати, фантазувати, ставати співучасниками дійства. Творчий метод Д. Лідера
побудовано за формулою: «Відшукування проблеми, виявлення конфлікту, знаходження форми, фактури, матеріалу, створення багатозначного, незавершеного образу.
Він відкривається в процесі акторської гри в “дієвій режисурі” спектаклю». Якось,
на початку 1970‑х, Лідер сказав: «Конфлікт є тіло сценографії. У Москві чомусь відмінили “дієву сценографію”. Не можна відмінити те, що закладено в Космогонії,
в Богобаченні».
Ще в кінці 1960‑х Д. Лідер протиставив «дієву сценографію» побутописній декорації, яка позначала лише місце події. «Естетичну революцію» було звершено.
Принципи майстра засвоєні й розвинуті його учнями як робочий метод не лише
в Україні, а й у Росії, Грузії, Прибалтиці.
Знадобилося понад двадцять років, щоб «офіційна естетика» виявилася здатною
усвідомити динаміку і глибину нового творчого методу. Сам маестро, глибоко розуміючи суть конфлікту, поставився до прикрого відставання неповоротного догматизму
по‑філософськи. «Конфлікт, — зауважує художник, — лежить у просторі, що передує
тексту п’єси. Шукай конфлікт, — наполягає Д. Лідер, знаходь йому форму втілення, і ти
зумієш відвоювати ще одну таємницю буття».
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Д. Лідер
Макет до вистави Б. Брехта
«Кар’єра Артура Уї», 1975

Вдумайтесь у це одкровення. Воно коштувало мислителю всього досвіду його життя. Слідом за Пабло Пікассо повторіть: «Якість художника залежить від якості минулого досвіду, який він несе в собі». Якщо Д. Лідер у 80 років — творчо молодий,
як це було у випадку Мікеланджело, Тіціана, Пікассо, Шагала, він здатен прогнозувати
майбутнє, і не лише в театрі. Д. Лідер певен, що «один з найсильніших, найпотужніших імпульсів, приводів порозумнішати — це зрозуміти сценографію, оглянути її
закони».
Якби Київ був Афінами епохи Перикла, гадаю, Данила Лідера не тільки уклінно
попросили б збудувати й оздобити Храм, а й бути державним радником. Адже інтелігенту-безсрібнику немає потреби метушитися у кулуарах влади, а, йдучи за своєю
природою, «треба думку розв’язати».
Майстер і мислитель Д. Лідер дає сучасникам аріаднину нитку, приклад честі, відданості справі. Ось чому під зоряною банею планетарію, на сцені, серед декорацій,
у морі квітів, покладених до ніг нового Дон Кіхота, не змовкали схвальні зізнання
в любові до маестро. Ось чому зоряний амфітеатр вихлюпував хвилі ніжного захвату.
Даруйте за старомодність фрази, але це було саме так. Ось чому на чорному небосхилі неспішно пропливала планета Д. Лідера, а на глядачів, щасливих, як у дитинстві,
як у казці про маленького принца, як у щасливому сні — падали зорі.

УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНИКИ
В ЛЮСТРІ
«STEDLEY ART FOUNDATION»
(SAF)

О. Кириллова
Нiчний янгол. 2000

Твори окремих майстрів, котрі працювали та далі творять в Україні від 1960‑х до сьо-

годні, запрошено до м. Рівне. Частина колекції, що гостюватиме в готелі «Швей
царія», репрезентує художників з Києва: Зою Лерман (нар. 1934), Вудона Баклиць
кого (1942–1992), Петра Лебединця (нар. 1956), Олександру Кириллову (нар. 1963).
Представлено твори потужної групи одеситів: Віктора Маринюка (нар. 1939),
Володимира Цюпка (нар. 1936), Сергія Савченка (нар. 1949), Олександра Шевчука
(1967–2008), Пилипа Таралевича (нар. 1942), Володимира Наумця (нар. 1945),
Василя Сада (нар. 1948). Одесити представляють нефігуративний живопис та експресивний метафоризм. Особливе місце займає досить розлога серія живописного
та графічного поп-арту Олександра Матвієнка (1970–2009). Він працював як у Льво
ві, так і в Києві. Не обійдемо увагою живописні фантазії львів’янина Петра Гарпаша
(нар. 1951). В експозиції представлено самобутній неофольклоризм Євгена Найдена
(нар. 1943) — художника з Черкас.
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Усі автори збірки дуже різні за мистецьким досвідом та уподобаннями, за ментальністю та географією власної «малої батьківщини». Але є те, що єднає всіх — право
мистця на свободу вираження. Як засвідчує недавня історія вітчизняного мистец
тва — це право дісталося творчій людині нелегко. Тому спробуємо представити портрет кожного художника на тлі доби його життя.
Атмосфера примусових норм соцреалізму ще не забута поколінням З. Лерман,
В. Баклицького, одеських нефігуративістів — генерацією, що сформувалася у 1960–
1970‑х, у час брежнєвського застою. Лише четверо з експонентів цієї колекції
як представники наступної хвилі (П. Лебединець, О. Шевчук, О. Кириллова
та О. Матвієнко) уникли цього сумного досвіду. Решту авторів соцреалістичний диктат накривав чорним крилом, але так і не спромігся знищити. На межі 1989–1992 років у Незалежну Україну прийшла творча свобода. Тоді на стіни виставкових залів,
де раніше експонували твори лише офіційні художники, вихлюпнулася злива новацій: неофольклоризм, метафоризм, експресіонізм, нефігуратив, надалі — поп-арт,
постмодерністське колажування. Кожен одержав можливість працювати відповідно
до «ландшафту власної душі». Нові, небачені досі експозиції вражали сповідальною
людяністю та контрастами карнавального гротеску, колористичними та пластичними експериментами. З 1989 по 1992 роки до мистецтва приєдналася молодь, бунтівна, смілива до зухвальства. На арені мистецтва ствердився нонконформізм як норма
почувань та мислення. Так відбувся «моральний ренесанс» українського мистцтва,
яке впевнено входило в нормальний процес світового розвитку. Українські митці
показали інноваційні твори в Лондоні, Берліні, Парижі, Нью-Йорку, Токіо.
У колекції «Stedley Art Foundation» (SAF) предствлено широку панораму нефігуративу та метафоризму одеських митців. Це ті, хто починав творчість у 1960–
1970‑х — покоління безкомпромісних подвижників, які зберегли честь Одеси
як колиски вітчизняного авангарду. Нагадаємо, що у 1909–1914 роках саме
в Одесі експонував перші нефігуративні композиції винахідник абстрактного
живопису Василь Кандинський. Тут, в Одесі, засновник першої Інтернаціональ
ної виставки Володимир Іздебський експонував як український, так і французький
авангард. Зійшлися разом А. Матісс, А. Марке, П. Сіньяк, А. Дерен з Д. Бурлюком,
О. Екстер, О. Богомазовим, іншими. В Одесі вперше роз’яснювали на публічних
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лекціях філософські та естетичні засади найновітніших мистецьких течій. Із цього
міста нефігуратив попрямував до Києва, Москви, Петербурга, Риги.
В. Кандинський як лицар та популяризатор абстракціонізму терпляче проводив
просвітницькі лекції, писав тексти. У книзі «Про духовне в мистецтві» автор звертав
увагу на могутню впливову силу таємниці — недомовленості у творі, що спонукає
глядача до співпраці із художником. Він учив насолоджуватись чистими кольорами
та звивами ритмів у композиціях, як співом птахів або шурхотінням листя.
Кандинський писав: «…коли людина йде на концерт, вона не шукає в музиці нічого
практичного — лише естетичне задоволення» [1, с. 252–253, 344–345]. В. Кандин
ський запропонував замінити в картині інтригу сюжету іншою потужною та впливо
вою складовою твору — чистою художньою формою. Вона, на думку автора, надає
картині силу незалежного життя. Порозуміння між глядачем та художником можливе
«у випадках злуки пристрасного бажання “промовити” за таким самим… бажанням
“почути” твір» [1, с. 259].
Ці заповіти батька абстракціонізму стали вирішальними для шістдесятників
Одеси. Вони мусили працювати у підпіллі, бо радянська влада формалістів (так називали всіх інакодумців) викидала з життя або навіть фізично нищила. Після довгої історичної паузи з 1930 по 1960‑ті бачимо нові паростки «мислення формою» в молодому абстракціонізмі Одеси, Львова, Києва. «Ніколи до наших днів на художників не падав тягар виключного стоїцизму в ім’я прекрасного, як зараз», — писала Людмила
Ястреб — яскравий лідер нонконформізму в Одесі.
1970‑ті були часом формування південноукраїнської групи нонконформістів:
В. Цюпка, В. Хруща, В. Маринюка, С. Сичова, Р. Макоєва, О. Стовбур, Є. Рахманіна,
І. Божко, Л. Ястреб. Їхня потреба у виставках задовільнялася лише на вулицях (парканах Одеси), у квартирних нелегальних експозиціях. В ці ж роки одеситів підтримали
інтелектуали Москви. Надалі відбулися преші виставки в Мюнхені, Лондоні, НьюЙорку. Це був героїчний період утвердження андерграунду як живого, високого мистецтва, і не лише в Одесі. Київський, досить розгалужений андерграунд у колекції
«SAF» репрезентовано композиціями В. Баклицького. В 1960–1970‑х Вудон
Баклицький та Микола Трегуб заснували неофіційне об’єднання «New Band».
Для них, як і для інших фанатів мистецтва, сенс життя полягав у служінні творчості.
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Це була філософія та спосіб існування колег. У 1991–1992 роках Баклицький був членом та еспонентом незалежної групи митців «Стронцій ’90».
Твори нефігуративістів В. Цюпка, С. Савченка, В. Сада (колекція «SAF») та інших
їхніх колег в Україні втілюють зміст полотна засобами ритмічних структур, кольорових
плям, фактур, патьоків, каліграфічних розчерків, які мають самостійне інтенсивне життя.
Один із провідників сучасного нефігуративу Т. Сільваші говорить про істину живопису
як «самопредставлення, де митець — лише провідник. Ненаративність — не відбиток
реальності, а сама реальність» [2]. Повертаючись до колекції творів «SAF», зауважимо,
що «загадкова сила живе в полотнах Володимира Цюпка, — писала дослідниця його
творчості О. Савицька. — Абстракції, в яких форма є простою, маса картини “добре тримає” стіну… полотна Цюпка можна дивитись завжди, бо їх наповнено невичерпним
внутрішнім простором» [3, с. 204]. Сергій Савченко, нині визнаний маестро українського мистецького істеблішменту, пройшов складний шлях до беззаперечного визнання його як митця-філософа. Його нефігуратив замішано на логічній конструкції, яку потужна
ірраціональна сила атакує неначе зсередини. Він цінує у власній творчості емоційну потугу, внутрішнє «горіння», екстатичний стан митця в процесі творення. В його «Мета
морфозах» та інших циклах полотен, акварелей, гуашей живе інтрига, химерна пластика,
яка не відпускає уваги глядача. Василь Сад — його медитативні твори контрастують
з енергетикою колег. Але в його м’якому нефігуративі живе глибока медитативна молитва,
яку творить художник перед кожним полотном. Віктор Маринюк — митець, свідомість
якого сформована під впливом народної, навіть архаїчної традиції України. Ці рефлексії
завжди лежали у підґрунті його нефігуративу та метафоричних фігуративних творів.
Киянин Петро Лебединець найпереконливіше втілює цю ідею класичного модернізму. Полотно «Галявина» (2009) Лебединця є взірцем експресивної, неоромантичної гілки безпредметного живопису, що яскраво представлена як у київській, так
і у львівській школі. Власний творчий метод Лебединець, автор масштабних кольорових симфоній, визначає як «авангардний романтизм». Його твори аж вибухають
міццю композиційних та колористичних структур, що справляють неабиякий вплив
на свідомість та підсвідомість глядача. Декоративно-площинні, орнаментальні полотна нагадують вишукані перські килими. Вигадливі композиції народжуються у надемоційному переживанні форми П. Лебединцем, у кожному дотику пензля до полотна.
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З. Лерман.
Дві жінки. 1998

До київського кола майстрів належить творчість Зої Лерман. Її особистість посідає окреме місце в київській художній ситуації. Як викладач живопису Рес
публіканської художньої школи вона виховала кілька поколінь митців: від Андрія
Чебикіна,нині Президента Академії мистецтв України, до тих, кому зараз трохи
за 20 років. Протуберанці її душевної доброти, високої духовності та бездоганного
художнього смаку були для молоді фундаментальною підтримкою у світі, не дуже
ласкавому до художника. В домі Лерман для кожного знаходився чай, влучне слово,
мудра порада та тепло очей. Переступаючи поріг її оселі, кожен переналаштовувася
на позитивний лад. Зоя завжди навіювала віру в рятівну силу краси. З таким ідеалізмом, який підтримав та підніс багатьох, мисткиня творила власні вишукані композиції. В них образ жінки — матері з дитям, балерини, коханки — посів перше місце.
Граційність без пересолодження, елегантність без манірності, пластична переконливість при сміливих деформаціях у малюнку — ознаки стилістики у всьому,
що зроблено Зоєю. Смак завжди помножено на відчуття міри. Колір її полотен зачаровує. За часів соцреалістичного диктату, коли з виставкових стін на глядача вогнем
дихали доменні печі та спітнілі тіла пролетарів, мистецтво Зої здавалося недоречним та відкидалося до андерграунду. Там воно проростало далі поряд із творчістю
таких, як вона: М. Вайнштейна, А. Лимарєва, О. Орябінського, інших. Це були лица-
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З. Лерман
Відпочинок. 1990

рі мистецтва. Сьогодні їхні твори, як і делікатні сюїти Зої Лерман, мають успіх у поціновувачів мистецтва.
На початку 1990‑х, коли колишні радянські республіки звільнювались та шукали
в історичних шарах власну ідентичність, в молодому українському мистецтві розвинулась ще одна інноваційна гілка — неофольклоризм. У колекції «Stedley Art Founda
tion» її представлено творчістю Євгена Найдена (Черкаси). Звернення до національної пракультури міцною хвилею неофіційної (андерграундної) творчості прокоти
лося ще у 1960‑х по всій Україні. Тоді неофольклоризм був мистецькою формою
спротиву нівелюючій радянській ідеології. У неофольклоризмі початку 1990‑х про
буджувалась національна свідомість молодшого покоління, набувала розвитку нео
релігійна, біблійна тематика. Зв’язок із традицією не був стилізацією під давнину.
Не орнамент, символ, знак, а відлуння, асоціативний натяк на фольклорне джерело,
радше на змістовність архетипу. Лише це засвідчує глибину національної заангажованості митця. Літературний критик Марія Новикова, досліджуючи явище неофольклоризму та неоархаїки, пояснювала це потребою надолужити згаяне у сфері історико-культурних знань, дефіцит яких зріс у роки застою. «Здавалось, що нам ця глибина,
що ми їй? Та саме в глибину сьогодні і тягне. До того, що Ґарсія Лорка називав піснею
з глибини віків, канто хондо» [4, с. 10].
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Є. Найден. Гоголь з нами. 2001

Національна мистецька хвиля об’єднала різні покоління прихильників ідеї української ідентичності: Г. Неледва, О. Петрова, М. Шимчук, М. Бабак, І. Марчук,
Д. Стецько, А. Гончарук, Ю. Луцкевич, З. Лерман, А. Антонюк, Ф. Гуменюк. Є. Най
ден — з цієї когорти.
Євген Найден, чиї композиції «Ріка забуття» (1991), «Гоголь з нами» (2001),
«Гоголь. Портрет» (2008), «Благочестивий Ной» (2010) є частиною колекції, пройшов серйозний вишкіл у класика авангардизму — Анатоля Петрицького та в Ерміта
жі (Ленінград). Там він старанно вивчав техніку голландських майстрів ХVII сторіччя.
У його майстерні і досі є полотна, писані в системі живопису Рембрандта. З 1962 року
Найден мешкає в Черкасах. Аура провінції, де все промовляє пам’яттю про Т. Шев
ченка, наївність місцевого іконопису закарбувалися в душі як «мала батьківщина».
Тут митцю добре працюється. В час гіперцивілізації та інформаційної метушливості
Є. Найден живе й творить у непоспіху. Кожного дня він у працьовні, як на службі божій. Він уникає навіть виїжджати до Києва, оберігає робочий ритм вправного майстра. Цей стоїцизм є унікальним у час інтенсивних комунікацій, але саме він є фундаментом, на якому підносяться щирі та переконливі «співбесіди» з іконою, з Біблією,
з Гоголем та із непоказними провінційними сюжетами. Зауважу, саме останні мають
шалений успіх на експозиціях в Лондоні, Берліні, в італійських галереях.
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Євген Найден працює на дошках, вкритих левкасом за рецептами іконописання. Паралельно пише постмодерністські
романи; в одному з них другий том «Мертвих душ» Гоголя
знайшовся у Черкасах. Фантасмагорійність письменника дивним чином не заважає мудрій простоті живописних сюжетів.
Композиції об’єднуються в цикли, що нагадують постмодерністський колаж, а ще більше — поєднання кількох сюжетів
в іконі (сімультанізм). Ось такий авторський неофольклоризм
в синтезі простоти та постмодерністського міксування. Таку
злуку контрастів відомий італійський мистецтвознавець
А. Боніто Оліва назвав «мультикультуралізмом». Його активно застосовують модерністи у Львові.
Ще з XVI–XVII століть це місто було перехрестям європейських стилів та народного українського мистецтва. На
прикінці XX — на початку ХХІ століття львівські художники
поставили за мету вивести українське мистецтво з локально-провінційного стану на світові щаблі, не руйнуючи національного. Новаторство Бориса Буряка, Івана Остафійчука,
Сергія Гая, інших враховує досвід празько-віденської традиції та фольклоризму. Ця ідея надихала у 1989 році засновників «Клубу українських мистців». Провідником був Б. Буряк.
Петро Гарпаш, чия робота фігурує в експозиції «SAF», —
учень і послідовник Буряка. Зрілість творчості Гарпаша припадає на 1990‑ті — на золоту пору вільного мистецького духу Львова. Гарпашу притаманно знаходження неординарних
композциій. Віддаючи належне стильовим можливостям автора у творах «День», «Подруги» (обидві — 1992) та «Ра
нок» (1999), зауважимо очевидну салонність рішень. Хоча,
можливо, саме образ жінки і підштовхнув автора до солодкуватого естетизування. Складається враження, що композиції
просякнуто сонячним світлом Середземномор’я. В них
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не зображення, а променисте сяйво, що ллється на глядача
з полотна, перебрало на себе роль головного персонажа.
Відчутний також елегантний дух львівського сецесіону.
Твори з колекцій О. Шевчука, П. Таралевича, О. Кирил
лової, а особливо О. Матвієнка вказують на кардинальні зміни в мистецтві України 1989–1990‑х. У ці роки художники
повною мірою відчули смак нічим та ніким не контрольованої свободи. Розвал Радянського Союзу звільнив вітчизняне
мистецтво і культуру загалом від ідеологічного зашморгу.
Останні п’ятнадцять років ХХ сторіччя були часом неспокою та потрясіння основ, стан, який названо «неготовим
буттям» (М. Бахтін) — переходом від ідеологічної примусовості до вільного плавання широким океаном світового модернізму та постмодернізму. Молоде покоління 1990‑х одержало право бути на «ти» із власною індивідуальністю
та фантазією. Свобода прийшла в майстерні художників років за п’ять до її офіційного оголошення. В мистецтві молодих
народжувався плюралізм (багатоманіття) як новий тип мислення, а також активно засвоювався досвід світового модернізму. Українські митці почали виїжджати за кордон. Молодь
почувалася вільно у проблемах «простору — часу», у деформаціях цивілізаційних процесів. Митці на власному, інколи драматичному досвіді пізнавали примхи екзистенційного
буття, безодню підсвідомого, нові критерії мислення та почувань. Колишні андерграундні явища, такі, приміром, як одеський нефігуратив, увійшли в річище нормального творчого
процесу і активно впливали на молоде покоління.
Інтуїтивне осяяння як новий для молоді підхід у творчості,
вносив експресію та форсований ентузіазм у твори В. Раєв
ського, К. Реунова, О. Тістола, О. Голосія, С. Панича — інших
представників «мистецької революції» 1989–1990‑х. Молодь
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побачила сміливі експерименти сучасників у музеях та галереях Лондона, Берліна,
Нью-Йорка. Багатьох українців тоді торкнулося щастя особистої зустрічі із шедеврами
світового рівня. Так, потрясіння, пережите Олександрою Кирилловою в Центрі
Помпіду (Париж), повністю трансформувало її свідомість. Відтоді О. Кириллова
як прихильниця класичного модернізму та принципів масштабного «кольорового поля», доскіпливо вивчає психологічні та естетичні можливості локальних кольорових
зон. Її письмо є спонтанним, свій метод художник визначає як «трансромантизм».
Серія її полотен з циклу «Мавританські ночі» (2001–2002) — емоційна рефлексія
на світ бажаного, ілюзорно-суб’єктивно пережитого. Вона, як багато хто із вільних
митців 1990‑х, живе у напруженій, уявій співбесіді із К. Малевичем, приміром, у полотні «Червоний квадрат» (2002), вивчає закони кольоробачення за В. Кандинським.
У принципах авангардного колажування створював масштабні асамбляжі Олександр
Шевчук. Не дарма він був учнем провідника одеського неоавангарду 1960‑х Валентина
Хруща. Шевчук — із покоління «дев’яностників». Його товаришами та колегами по фаху є відомі сьогодні постмодерністи та представники радикального мистецтва:
О. Ганкевич, О. Ройтбурд, А. Казанджий, В. Рябченко, інші. Разом з ними Шевчук був
співучасником галасливо-ефектних видовищ «Світло з темряви», «Вільна зона», фестивалів одеського поставангарду. В його вишуканих за смаком інсталяціях із серії
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«Неккерман» (2006) втілено принцип колажування, започаткований ще Пабло Пікассо
та Жоржем Браком. Цей метод Шевчук перейняв у натхненників — В. Хруща та В. Цюпка.
Останні 20 років мистецтво України розвивається в принципах «мультикультуралізму»
як міксування (цитування) всієї культурної спадщини. В епохи зламів та радикальних змін
у житті суспільства, в час сумнівів щодо майбутнього, коли людство та окрема особистість
потрапляє на перехрестя невизначеності та сліпої долі, в цей час митці гортають (цитують)
сторінки стилів, художніх прийомів, відшукують пораду та шлях. Саме тому мультикультуралізм у творчості Олександра Матвієнка унаочнює той непростий шлях, яким постмодернізм входив у свідомість українського митця, приживався на рідному ґрунті. Світоглядна
революція, яку пережив О. Матвієнко, привела його до специфічної художньої мови.
Колекція творів О. Матвієнка в «SAF» вражає поєднанням, здавалося б, непоєднуваного: пластичний прийом з американського поп-арту об’єднався з принципом дзен-буддистської зосередженості та «ієрогліфічним нефігуративом». Парадокс, чи не так? Отже,
в пошуках відповіді зануримося у середохрестя феномену.
Олександр Матвієнко запам’ятався як стовідсотково артистична, навіть богемна особистість, по‑дитинному щира та безпосередня в дружбі та любові. Митцю,
який закінчив Львівський державний інститут декоративно-ужиткового мистецтва (відділення художнього скла), була важлива якість твору у найдрібніших його деталях. Від майс-
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терності склодува, який не має права на помилку, походить його доскіплива, каліграфічна
манера опрацювання поверхні живописного твору. Але повернімось до парадоксального
у Матвієнковій творчості. Як модерна людина, він закохався в особистість та систему мислення винахідника американського поп-арту Енді Ворхола, — той одним з перших почав
працювати з банальними об’єктами масової культури. Поп-арт активно застосовував колаж
із рекламної продукції, картинок із коміксів, з буденних речей, дорожних знаків.
Прихильники поп-арту естетизували буденне, непоказне, масове. Від захоплення
поп-артом у Матвієнка бачимо несподіване об’єднання живописного тла композицій з малюнками побутових елементів: велосипедів, садових лавочок, об’єктів, перейнятих з екранів TV. В поп-арті великої ваги набрали поліграфічні техніки, растри, комп’ютерні прийоми колажування. Матвієнко, не володіючи ком’ютером (не мав його), не працюючи
із поліграфічними формами, імітує їхню «мову» у титанічній техніці авторської каліграфії. Його рука без упину розставляла крапки растру, виводила спіралі орнаментів, від чого
виникала дивна, чарівлива двоїстість творів. У них свідомість постмодерніста, що закохався в образний світ сучасних технологій, поєдналася із подвижництвом каліграфа із середьовічної монастирської келії. В цьому пульсувала парадоксальність.
Трансісторичний романтизм, його непідробний, щирий мультикультуралізм лишився унікальним явищем в українському мистецтві початку ХХІ століття. Скромний обсяг
тої частини колекції «Stedley Art Foundation», яку представлено в Рівному, не може
претендувати на вичерпну картину сучасного українського мистецтва. Але, тим не менше, і в запропонованому обсязі колекція надає змогу ознайомитись не лише з окремими
особистостями, але й з тим непростим шляхом, яким вітчизняні художники рухались
до свободи, з логікою еволюційного процесу в мистецтві.
1. Кандинский В. О понимании искусства // Кандинский В. В. Избранные труды по теории искусства. — М., 2001.
2. Сільваші Т. З інтерв’ю. — 2000. — Із особистого архіву автора.
3. Савицкая О. Хорошо организованный эмоциональный взрыв (О Владимире Цюп
ко) // Черный квадрат над Черным морем. — Одесса, 2001. — С. 204.
4. Новикова М. Когда огонь соединяется с огнем // Вопросы литературы. — 1998. —
№ 1. — C. 10.

«LA BELLA PITTURA»
СЕРГІЯ ЖИВОТКОВА

С. Животков

Час від часу, за щасливою випадковістю, народжуються люди, які власним почуттям та свідомістю
менше прив’язані до життя… Коли вони дивляться
на річ, вони її бачать не для себе… для неї самої. Вони
сприймають… щоб сприймати, — ні для чого. Вони
народжуються відірваними… вони будуть живописцями, скульпторами, музикантами чи поетами.
Артур Шопенгауер

І

нтенсивно, пружно, аж надто швидко Сергій Животков пройшов власний шлях. Він
залишив по собі зріле, довершене мистецтво та пластично пропрацьовану авторську
систему живопису. Талант Сергія був глибоким та рефлексивним, сфера зацікавлень —
культура та весь обшир мистецтва.
Художник кінця 1980‑х — часу «зламу-переходу», з покоління, яке зухвало ламало
будь-які канони, звільнившись від пут соцреалізму. Сергієві перевесники в запалі інноваційного азарту, в сп’янінні від свободи часу Перебудови виходили за межу естетичного в екстраординарне — бридке, потворне, табуйоване. У контрасті із екстремізмом
радикалів виразно кристалізувалися естетичні принципи братів Животкових — Сергія
та Олександра. В колі яскравих індивідуальностей — донедавна андерграундної молоді: О. Бабака, М. Гейка, М. Кривенка, М. Вайсберга, інших, С. та О. Животкови перетлумачували спадщину класичного авангарду, не відкидаючи при цьому мистецтва
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попередніх епох. Ренесансний ідеал гармонії між людиною та природою, що в добу
Чорнобиля опинився під загрозою зламу та нищення, став особливою турботою обох
братів. Вони відчували себе охоронцями краси. Батько — Олег Животков та його сини
працювали у мікроскопічній за площею майстерні. Для мене так і лишилося таємницею, за яким графіком вони працювали, бо місця для роботи там ледь вистачало одному. Вільним від нагромадження полотен лишався лише вузький прохід від двері до вікна. У цій шпарині час від часу друзям та гостям демонстрували твори. Там складався
індивідуальний стиль кожного з братів.
У 1988 року в Седневі було зібрано групу молодих радикалів від мистецтва. Їхня
творчість стала прологом вільного плюралізму 1990‑х. Але навіть в атмосфері мистецького нігілізму Сергій не піддався колективному психозу екстриму. Він вдивляється у ландшафт, пише аскетичні пейзажі, майже абстракції, та уважно дослухається
до власного «Я». Він відчуває близькою програму В. Кандинського — його пошук
«справжнього духовного шляху». Концепція, наближена до даоських та дзен-буддистських моделей світовідчування, співпала із суттю Сергієвої свідомості та надалі
реалізувалася як кредо митця.
У пошуках досконалої форми як мистецької правди Сергій — людина нового покоління, яке особисто не знало Григорія Гавриленка — безсумнівного маестро андерграунду 1970‑х, по суті виступив продовжувачем естетичних принципів Гавриленка:
живописного аскетизму, ліричної проникливості у сюжет, медитативності у художньому процесі. Наче якийсь містичний режисер вів Сергія до його майбутнього постренесансного «Театру», до шедеврів останньої «Італійської серії». Всупереч психологічним та соціокультурним перетворенням початку 1990‑х у дзеркалі свідомості
Сергія жила гармонійна палітра П’єро делла Франческа. Формуванню та збереженню
ідеалістичного (романтичного) світобачення сприяли домашні та шкільні батькові
уроки — київського П. Чистякова. Олег Олександрович виховав кілька поколінь українських митців та створив прекрасний живопис. Ще одним центром тяжіння, навіть
кумиром, був Михайло Захар’євич Рудаков — дядько братів Животкових. М. Руда
ков — людина драматичної біографії: фронтовик, в’язень спочатку фашистського,
а пізніше — сталінського концентраційних таборів, художник, якого шанувала андерграундна Москва 1960–1980‑х, до його критичної думки прислухалися корифеї
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неофіційного мистецтва в Росії. Людина, прийнята як академіками, так і московською
богемою, М. Рудаков заклав міцну морально-етичну основу у свідомість юних
Животкових. Брати добре зналися на мистецтві класики, особливо цінували італійський примітив, візантинізм Чімабуе та монументальну переконливість фресок
Джотто. До речі, Сергієва «туга за Італією» зароджувалася ще під час солдатської
служби. Тоді надсилав батьку листи-цитати з творів В. Набокова та Т. Манна:
…на каменных устах прекрасного былого
улыбкою горит несказанное слово,
невоплощенная мечта,
как световой двойник соцветной, вечной зыби,
дрожащий, над водой, на внутреннем изгибе
венецианского моста…
В. Набоков
Тихо, всё тише становилось вокруг него.
Уже слышны только всплески весла,
Глухие удары волны о нос гондолы,
Который словно парит над водой…
Т. Манн. Смерть в Венеции

Лише за десять років, у 1993-му, мрія здійсниться, щоб закарбуватися у бездоганній живописній маестрії, а поки що, в той відрізок життя, який судився Сергію, він
тримав талант у суворій робочій дисципліні.
Пошук був дуалістичним: поряд з італійською класикою чільне місце посів бунтарський авангард 1910–1920‑х. Приваблювала футурологія у мисленні В. Кандинського,
О. Архипенка, К. Малевича, «неовізантинізм» М. Бойчука, їхнє розуміння форми,
яка творить образ і сама є його змістом.
Наприкінці 1980‑х піднісся новітній український нефігуратив як реакція на нещодавні заборони (1930–1970) абстрактного живопису. Сергій не був членом групи «Жи
вописний заповідник», де з екстазом Савонароли нефігуратив пропагував Т. Сільваші,
але індивідуально віддавав належне напряму, бо усвідомлював і навіть чуттєво переживав
факт існування: «…якогось іншого життя, значно реальнішого, ніж те, в якому ми пере-

222

Архів

С. Животков
Венеція. 1995

буваємо… І що в тому житті світи продовжуються, там усе виглядає інакше» [1, с. 37].
Саме у Седневі, в роботі над гранично мінімалістичними композиціями, Сергій
у лаконічній формі та чистому кольорі знайшов шлях до бачення духовним зором.
Надалі «формізм» стає змістом й фігуративних циклів: «Карпатських мотивів»
(1990–1991), «Старовинних українських мотивів» (1992–1994), «Біблійної серії»
(1990–1998) та інших. Серію «Карпатські мотиви», ії двадцять композицій було написано у вохристо-перлинній або рожевувато-коричневій гамі. Несподіваний колорит, з відсутньою синьо-зеленою домінантою у гірських ландшафтах йшов у розріз
із традицією зображення гуцульського краю. У цій серії фольклоризму не було місця — його заступило осмислення Карпат як магічного світу, оповитого таємницею.
Тут вперше з’явилися узагальнені постаті жінок, мотив урочистого шестя, що отримає
подальший розвиток у «Жіночих образах» та «Біблійній серії» полотен.
«Жіночі образи» (1991–1999) — наскрізна творча тема. В ній сформувалася «аз
бука» мислення Сергія та «орфографія» його письма. Прочитується шлях від площинно-архаїзованих праобразів Г. Гавриленка, від кольорового мінімалізму Дж. Мо
ранді, яким захоплювався поряд із Сергієм його брат та М. Кривенко. «Жіночі образи» — переважно напівфігури або по‑джоттівськи узагальнені, стовпоподібні постаті, виокремлені контурами.
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У «Дівчині з віялом», «Незнайомій», у «Вечірньому портреті», інших очевидна
еволюція авторського стилю — шлях від конкретного спостереження до узагальнення образу як змістовного знака, умовно-формальної структури.
Контур як принциповий структуротворчий елемент ще з 1990‑го стає інструментом, що виразно нюансує композицію. Цей контур — зовсім не межа форми чи лінія
її виокремлення. Найімовірніше — це відлуння форми, її аура. Контур в полотнах
братів Животкових — не графічний; він то розширюється, робиться переривчастим,
то стає тонким та гострим, як лезо, то виблискує друзкою скла. Темний чи білий, контур моделює форму, щоб далі розчинитися у поверхні площин на полотні. Контур
як активний «персонаж» композиції виконує функцію режисера — захоплює увагу
глядача та веде його відповідно до авторського сценарію.
Коли сьогодні у композиціях Олександра Животкова варіюються контури-рельєфи, варто згадати спільні пошуки братів на початку 1990‑х.
В «Українських мотивах» (1992–1994) особливу увагу Сергій приділив живописній вальорності, горизонтально структурованому ландшафту та ритмічному чергуванню вертикально розміщених означників постатей. Вишукана мінімалістична колористика передає особливий медитативний стан, зосередженість споглядання космічних сутностей, здавалося б, напрочуд банального ландшафту. Постаті-архетипи подібні до скіфських баб, земля нагадує кургани доісторичних предків. Художник відтворює міць
архаїки, буття прадавньої землі, її тисячолітню відстань від нас сьогоднішніх. На полотнах тихо шурхоче час у тональних сполученнях авторської палітри, в його примарному
«метафізичному живописі». У колористично завершених композиціях Сергія безліч
літературно-філософських та культурних натяків та посилань, переважно на Біблію.
Аура полотен для того, хто має культуру споглядання, веде до найтаємничішого —
дарує проникнення у підсвідомість митця, в особливий стан його осяяної душі, враженої красою. Магія таємниці, загадковості та непроясненої тривоги відчувається у сторожкій тиші полотен.
«Біблійну серію» (1990–1998) із 42 композицій писано у принципах авторського
«ліричного монументалізму». Сюжети зі Старого та Нового Заповітів, наскрізні протягом усього творчого життя. Вони лишилися, як кардіограма морально-етичного
складу Сергієвої свідомості, вихованої в аурі мистецько-християнської традиції.
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Маленькі за розміром композиції — інтимні, свої, подібні до хатньої ікони. Всі вони —
молитва, щира та глибока. Провідні теми біблійної міфології, на яких підвелася Візантія,
Русь, весь Ренесанс та Бароко, було привласнено Сергієм як особливий дарунок божественної культури ще у часи його учнівства. Митець не був людиною Церкви як інституту, але завжди був учнем Біблії. Усталені теми: «Богоматір», «Знімання з хреста»,
«Розп’яття», «Оплакування», інші варіюються постійно, перетікаючи у композиції інших серій. Структура «Благовісту», «Розп’яття», «Золотого вечора», перегукуються
із канонічними постатями з візантійських вівтарів, більшість композицій — артистична
співбесіда митця з першообразами. Подекуди на лінії обрію виникає силует Вічного міста. Прикро, що мрія про Єрусалим лишилася для Сергія фата-морганою. Але найпотаємніша, випрошена у долі з дитинства зустріч з Італією відбулася у 1993 році.
Перший дотик до бруківок та храмів Європи пов’язаний із поїздкою до Праги,
але… Італія… Сергій вже стояв на її порозі.
Омріяна з дитинства, знана за стосами репродукцій, монографій, з лекцій вчителів,
Італія виявилася іншою, ще неймовірнішою. Італія захопила Сергія зненацька, як кохання, чарівне, непідвладне розумінню, відбираючи сон, але додаючи таланту снаги. Сергія
вразили Равенна, Флоренція, Венеція з такою силою, з якою колись зустріч з Беатріче
приголомшила Данте. Кульмінацією італійських міражів була Венеція. Коли він побачив
архітектурне диво найпримхливішого міста, що виростало з моря, повітряно-східну
розкіш палаців, колону із левом та святого Марка на березі — Сергій зрозумів: ось тут
домівка його душі. Митець насолоджувався повнотою чуттєвого дотику до міста, де повсюдно привиджується левиний рик. Лев — символ міста — почувається у Венеції,
як у барлозі. Кожної миті Сергій бачив, що у цьому шматку простору, яку піднеслося
над болотами лагуни, все просякнуто мистецтвом та красою. Ось промайнула повз художника красуня. Бездоганним був малюнок її профілю, її кісточки, вигин спини — все
чудо і потрясіння. Венеція — улеслива та підозріла красуня-казка та водночас капкан
для чутливої душі — запалила Сергієву кров. Митець гуляв Венецією, яка нібито вся
на долоні, та водночас схована під машкарою. Було відчутно, що тут все життя — інтрига та куртуазність. Цю утаємничену двоїстість міста увібрав в душу Сергій, як і ауру ірраціонального буття палаців на воді, ту особливу атмосферу венеційського язичництва,
яке, сміючись та шепочучи щось чужою мовою, розвінчує саму ідею щодо раціональних
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вимірів мистецтва та життя… Незабутнім переживанням Венеції стала особлива тиша
нічних каналів, яка розчиняла архітектуру, голоси, робила все безтілесим… лише глухі
удари хвилі об ніс гондоли повертали до реальності.
Сергій повторював слова Бориса Пастернака: «І мене торкнулося щастя зо дня
у день ходити на побачення із забудованим простором як із живою істотою…»
Венеція відбулася для Сергія — митця із душею дитини, романтика, відкритого
диву. На каналах він заручився із Венецією до останку життя.
Щастя мандрів, творчий шал, до того незнаний екстаз почали відливатися у довершену форму циклу «Блакитна Італія» (виставка в галереї «Ірена», Київ, 1995–1996).
Він писав композиції швидко, бездоганно користуючись усім арсеналом напрацьованої
стилістики. Венеційські сюжети, як мара — все потребувало втілення. Ось тихою водою безлюдного каналу пропливає гондола із веслярем, який чимось так нагадує дантівського Харона. Безлюддя у ведутах Сергія римується із метафізичним живописом
Дж. де Кіріко. Всій «Блакитній Італії» властиве колористичне «піанісимо» — менует
живописних структур, оповитих легким і, здавалося б, безпричинним смутком. Вся
«Італійська серія» справляє глибоке враження, бо цей живопис є злукою пристрасті
та тривалого процесу у свідомості Сергія Животкова під час його психологічних станів: щастя, печалі, елегійних роздумів, смутку. Його живопис, як образо-уявні мандри
митця, творить особливий світ, занурює в нього глядача, підкорює його чарами. Виміри
«уявного ландшафту» Сергія ірраціональні, бо створені на рівні молитовного
«одкровення». Нібито про Сергія Животкова сказав де Кіріко, коли у 1922 році писав
про живопис Моранді: «…Утаємничені кістяки речей… відкриваються йому
у найвтішніших власних аспектах — в аспектах вічності. Саме цим він бере участь у великій поезії, яку творить нове й глибоке європейське мистецтво».
На мольберті лишився пейзаж Сергія з дивними як для нього, експресивними
штрихами чорного гілля. Поряд, на підлозі, стояв аналогічний… А на столі — уривок
із вірша Набокова:
«И поперек листа полупустого мое перо,
как черная стрела, и недописанное слово».
1. Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. — М., 1993.

ГАРМОНІЯ ТА ДРАМА
ЗОЇ ЛЕРМАН

Ю. Луцкевич
Портрет Зої Лерман. 1978

Культура не в змозі боротися із варварством.
Олександр Агафонов

Є

в тому якась вища логіка, коли природа створює для суспільного життя не лише
лоюдей тверезої думки, але й ідеалістів та альтруїстів. Тип «матері Марії» або Дон
Кіхота час від часу зявляється у культурі кожного народу. Люди ідеалістичної вдачі
не в змозі осягнути практичних засад буття. Вони не прив’язані ні до чого матеріального. Життєва та мистецька доля Зої Лерман — саме такий випадок. Вона, як писав
про неї мистецтвознавець Ігор Диченко, — «самотнє вітрило» в буремному світі
українського малярства другої половини ХХ століття. «Коли вона починала власний
творчий, ліричний, утопічний, романтичний шлях, в радянському мистецтві переміг
суворий стиль». «Зоя, — зауважує Диченко, — ніколи не була дотична ні до цього
стилю, ні до якогось іншого» [1, с. 78]. Так само, як вона не мала ніякої причетності
до агресивного щодо інакодумців соцреалізму. Вона його не помічала та навіть не усвідомлювала. Зоя Лерман у найточнішому сенсі цього слова була художником. Ідеальне
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З. Лерман
Люда Литовченко
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суспільство (мрія Платона), якби таке існувало, зобов’язано
було б забезпечити їй таке життя, при якому художник
мав би змогу максимально реалізувати себе для блага усієї
громади. Проте суспільство, особливо керівники цеху, до якого Лерман професійно належала, випробовували її на життєздатність не лише байдужістю, безгрошів’ям, а навіть і приниженням. Її колега Олександр Агафонов, який вважає Зою
«унікальним інтерпретатором краси», писав: «Більшу частину творчої біографії ми пройшли разом. Родина художників Григор’євих, Зоя, її чоловік Юрій Луцкевич, Міша
Вайнштейн, Анатолій Лимарєв, Кім Левич. Ці особистості
ніколи не були зовнішньо ефектними, працювали не напоказ. Вони — подвижники мистецтва у гранично точному
сенсі цього слова… ми пережили важкий період (1970‑ті)
рутини, навіть знущань щодо нас… ми не мали змоги виставляти власні твори — це було майже десять років суцільної задухи» [2, с. 195].
Зоя Лерман у цих жахливих обставинах інтуїтивно створила для себе специфічні умови, власний творчий світ, культивуючи позапобутовість. Вона повною мірою ігнорувала
умовності, напрочуд мало вимагаючи від життя у байдужому
соціумі. Вона осягнула та задовольнилася моделлю життя
за Діогеном. Лерман мешкала у власній «діжці», як того бажала, та робила лише те, що було їй до вподоби. У малюнках
та живописних фантазіях вона несла легкість, граціозність
малюнку, вишукане гротескне загострення будь-якого образу,
а головне — її твори випромінювали доброту та світло.
У життєвій практиці Зої втілився унікальний дар милосердя
до людини: до п’яного бомжа, якому вона не дала шансу замерзнути на асфальті, до збіднілих старих сусідок — подруг її
бабці, до кожної приниженої життям істоти. Ця органічна

для її свідомості позиція Дон Кіхота була реальним підґрунтям творчості Лерман. Навіть серед найкращих з її покоління таких альтруїстів не було. Увага до людини, помножена
на бездоганну пластику творів зробили її творчість унікальною. Як зауважив маестро Віктор Рижих, «артистизму такого, як у Зої, немає ні в кого» [3, с. 200]. Це, мабуть, визнавав
і художній офіціоз, серед якого були колишні учні Лерман.
Визнавали та енергійно виштовхували її з Лимарєвим, Вайн
штейном, Агафоновим на маргінеси. Зоя, здавалося, цього
не помічала — була занурена у творчість. Абсолютно
не сприймала політики. Як стовідсотково інтуїтивна особистість Лерман була живим втіленням концепцій А. Шо
пенгауера — А. Бергсона щодо переваг інтуіції над раціо.
Вона абсолютно не сприймала політики. Зоя, дивлячись телепередачі, казала: «Я не розумію, що вони говорять, і взагалі,
хто вони?». Вона не переймалася інформацією, в яку всі ми
більшою чи меншою мірою занурені. Вона була стеблиною,
яка безпосередньо спілкується з космосом. Зоя контактувала
з феноменом, який віруючі люди вважають Богом, а філософи — Абсолютом. Результатом такого спілкування було засвоєння позитивної енергії космосу. Цю енергію (позитивну
та негативну) бачимо у природних явищах, але вона проявляє
себе і в долі людини. Лерман зчитувала з космосу, не розмірковуючи, не аналізуючи ані оточення, ані себе в ньому. Це був
зв’язок на пуповинному рівні. Так само вона сприймала власного сина. Любов до нього була настільки потужною, такою
нестримно-жертовною, що не могла не деформувати його
свідомості ще змалечку, зробивши Олександра граничним
егоцентриком. Тут доречна аналогія із стосунками Марини
Цвєтаєвої з сином. Посмертний лист поета — документ трагічної, надлюдської любові.

З. Лерман
Портрет балерини С. Коливанової
1970‑ті
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Для людей заземлених Лерман була дивачкою. Для поетів — генієм. В її унікальній
вітальності жили як довершеність митця, так і трагізм людини. Якщо говорити про її
ставлення до радянщини, вона була ні за, ні проти в той час, коли її найближчі друзі
бунтували, активно опираючись як системі соцреалізму, так і радянському чиновництву від мистецтва. «Ця система, — писала Галина Григор’єва, — найстрашніше з усього, що колись існувало в мистецтві. Соцреалізм — це насильство над особис
тістю митця. Це використання відвертої демагогії кар’єристами від мистецтва, завжди
сірими нездарами» [4, с. 65].
Лерман, яка постійно жила під негативним тиском цих нездар, навіть не була
«над сутичкою» — вона була з мистецтвом.
Однією з провідних тем її творчості лишався балет. З ним вона була пов’язана
першими враженнями дитинства, а головне — витонченою чуттєвістю її художньої
свідомості. Ігор Диченко зауважив: «Вона нікого не цитувала, ані Деґа, Пікассо
чи Бенуа… Вона шанувала труд, будні та долю артиста і зображувала цих персонажів — ельфів на сцені, каторжан у тренувальній залі — без пафосу, втім із великою
любов’ю та пластичною майстерністю» [1, с. 80]. Сила відчуття іншої особистості
у Лерман була екстраординарною. Це обумовило її талант педагога — навчителя
кількох поколінь молоді. У цьому ж витоки проникнення в таємницю людських стосунків. Скільки психологічних нюансів, мовчазних, уявних діалогів знайдемо в її малюнках на тему «Він та вона». Любов-боротьбу-протистояння чоловіка та жінки
втілено художником у найтонших, найделікатніших та переконливих інтонаціях.
Час від часу твори Лерман з’являлися на виставках, особливо коли вона захопилася
фольклорною темою. І хоча певні композиції робилися як державне замовлення
Худфонду, Лерман і в цьому випадку лишалася щирою та органічною. Вона почала все
частіше навідуватися до села, у неї там з’явилися співрозмовниці — подруги. Їхнє
злиття з природою, наївна, декоративна естетика житла, поетичність мислення, яка
не суперечила мудрості — все причарувало Зою Лерман. Вона записала на якійсь
квитанції: «Не може бути величі там, де немає простоти, добра і правди».
У 1970–1980‑х були написані полотна: «Подруги», «Сусідки», «Молодята»,
«Одягають віночки», інші. Всі композиції сповнено ліричним та щирим переживанням побаченого. При очевидній прив’язаності автора до жанрових, оповідальних си-
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туацій її не назвеш побутописцем. Своєрідно трактовані сюжети переключають свідомість глядача від фіксації одномоментного до одвічних цінностей народного буття.
У цій ситуації сталося парадоксальне зближення тематики Лерман із вимогами, які
соцреалізм висував художникам. Система вимагала ідеалізації, благості, безконфлікт
ності, колгоспниць у віночках. Лерман із властивим їй ідеалізмом співпадала з цією
програмою. Але була принципова відмінність від тих, хто брехливо одягав на себе
машкару, прислужуючи системі. Лерман ніколи не була штучною чи брехливою. Вона
вирішувала проблему на найвищому живописному рівні. У створенні святково-епічної атмосфери полотен провідна роль належала кольору. Колорит полотен втілював
не лише емоційну атмосферу події — він був основним інструментом, що перетворював буквальний сюжет на розгорнуту образну метафору. Колір розкривав тему твору.
Важливо підкреслити, що у творах Лерман не було солодкуватості або пересолодженості. Це навіть дивує при тих ідеальних сюжетах, які вона малювала та писала.
Без довершеної художньої форми, без патетичного, часто-густо еротичного напруження, без захвату красою жінки її «Білі жінки» (цикл 1990‑х) могли б бути не більш
як салоном. Колега Зої Олег Животков підкреслює надзавдання Лерман у «передачі
внутрішнього стану персонажів. Вона малює не руки, обличя, тіло, а ніжність, сон,
радість, пристрасть, сум» [5, с. 150]. Це на взірець того, як середньовічні китайські
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майстри малювали не хмари, а «хвилювання хмар». «Зою, —
на спостережливе око О. Животкова, — завжди причаровувала таємниця того чи іншого душевного стану людини…
і це ставало об’єктом її графіки та живопису… Це поезія
в буквальному розумінні цього явища у мистецтві» [5, с. 150].
У роботах Лерман завжди відчутний могутній темперамент особистості. У цьому криється ще один парадокс. З одного боку — ідеальне, м’яке, непристосоване до практичного
життя створіння Боже, з іншої точки зору — могутня особистість, але не в соціальному, а в художньому сенсі. Ця сила інколи рятувала Зою в екстремальних ситуаціях. Коли згоріла
квартира, де мешкали ще її дудісь, бабуся та батьки, Зоя змогла
досить швидко пробитися до чиновників та знайти нове помешкання.
Лихо не ходить самотою. Пожежа у родинному гнізді, розлучення з коханим чоловіком Юрієм Луцкевичем, одруження
сина із прагматичною хижачкою — все впало на голову, наче
попіл із Везувія. Низка драматичних ситуацій зруйнувала ідеальний світ Зої, де були чоловік — талановитий художник,
майстерня, улюблені полотна, спільна праця. Таким був світ,
де існувало все для втілення власної сутності, за межами якого Зої майже нічого не було потрібним. З того усього лишилися уламки та погорілі книги батьківської бібліотеки.
Згадую її відчайдушні щоденникові записи. Це не був звичайний страх, а глибинний струс всієї свідомості. Зоя сама
той стан визначила як «смерть після смерті». Вона писала:
«Страх, страх, страх — його знак як ієрогліф раз у раз з’являється повсюдно: на квитанціях, на рахунках телефонних переговорів, на альбомних аркушах… Завдання полягає в тому,
щоб прокинутись раніше від страху, не дати йому заволодіти
днем — сісти малювати». Вона звільнялась від страху, блука-

ючи вулицями, знайомилась з бомжами, повіями, випадко
вими особистостями. Зоя відчула себе безхатченком.
Але в той же час вона постійно малювала на вулиці.
Художник Лерман — нещодавно автор ідилічних композицій — побачила життя як трагедію. На полотні рухається
недиференційована маса людей. Над юрбою пролітає жіноча
постать. Жінки, які щойно танцювали, лежать зі спотвореними обличчями. Так Зоя відгукнулась на трагічні події у Тбілісі.
З’явились неможливі раніше в роботах поетичної Лерман теми: «Бійки», «Жорстокість», «Поділимо її», «Крик», інші.
У них відбилося життя декласованих прошарків Києва. З темою жорстокості на полотнах підсилилися інтонації співчуття до убогих, принижених невіглаством. На одному з малюнків Зоя записала: «Треба боятися відчуття зневаги до людей… самотності людина не повинна боятися».
У цей період з її полотен зник колір, який так і не з’явився
до останніх днів її життя. Вона більше не бачила кольору
та не протребувала його. Ми з нею про це говорили. Лерман
повністю занурилась у тональний живопис та досягла у ньому
вершин. В її чорно-білій палітрі колір, здається, грає всіма
принадами. Художник працює на контрастах чорного та білого. Ми бачимо рух чорних ритмів у бездоганно пластичних
малюнках Зої та численні нюанси білого у композиціях —
еротичних ідиліях.
Лерман досягає художнього результату, а це найголовніше.
Її стиль є впізнаваним, індивідуальним. Вона знайшла свій
шлях та зайняла особливу нішу в мистецтві України на межі
ХХ та ХХІ століть. Поетика Лерман перегукується з утопізмом майстрів «Срібної доби».
Вона як особистість — яскравий прояв культури. Роздуми
про її долю є повчальним розмірковуванням щодо культури

З. Лерман
В кафе. 1990‑ті
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Рафаелю — бачення довершеної краси. Щось такої ж якості було дано Зої.
Співчутливість помножена на майстерність — одна з найсуттєвіших рис цього дару.
Зоя Лерман — парадокс, гармонійна та трагічна особистість водночас. Світ
не пристосований до такої гармонії, якою природа обдарувала Зою. Для неї гармонійним було життя матері й тата — вони пройшли у злагоді через усі випробування суворої доби. Коли для Зої цю модель було зламано, вона не подолала кризи. В її полотнах
та у графіці втілено мрію про недосяжне та безпритульність самотнього генія.

З. Лерман
Побачення. 2000‑ті

загалом. Зоя Лерман сформувалася у постійному спілкуванні з музичною, малярською
та книжною класикою. «Водночас з нею піднімалося покоління напрочуд талановитих художників. Олексій Орябінський, Анатолій Лимарєв, Толя Шихалієв, інші. Всі
вони — вихованці Сергія Олексійовича Григор’єва. Його майстерня була найкращою
за методикою викладання. Григор’єв — художник-інтелектуал та інтелігентна особис
тість — ніколи не нав’язував студенту власних смакових пріоритетів, він понад усе
цінував та вирощував індивідуально-неповторний талант учня» [6, с. 144].
На смак Лерман великий вплив справила колекція живопису, яка належала сусіду
по будинку — відомому київському лікарю Давиду Лазаревичу Сігалову. Зоя Лерман
як явище культури цікаве ще й протилежністю агресивному невігластву, що амбіційно
позиціонує себе як «актуальне мистецтво». Вони антиподи, хоча й визначаються
як одночасові явища українського мистецтва. Але відмінності незаперечні. В основі
творчості Лерман — ремесло, школа. Без них вона не могла би так артистично втілювати власний світогляд та вишуканий духовний світ. Вона не зазирала постійно
до взірців. Це було нею пройдено та давно засвоєно. Власне бачення Лерман пропускала крізь культуру. Її інтуїція була побудована на міцній основі. Як прадавні греки,
Зоя не зналася на другорядному, лише на цілісному. Вона не знала багато чого про світ,
але вона знала світ. А далі… що дав Бог. Він дав Піросмані надзвичайну доброту,
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РАДІСНЕ ПИСЬМО
САШІ ПРАХОВОЇ

О. Прахова

Т

вір митця — кардіограма його душі та серця. Все, чим репрезентуватиме себе
Олександра Прахова в українському мистецтві, втілює радість світосприйняття.
Святково вибухають ясними, відкритими кольорами «квіткові композиції» — полотна 2009–2011 років. Енергетикою творчої розкутості наповнено нефігуративні композиції. До нефігуративу Саша зверталася все частіше, починаючи з 1992–1994 років.
та аж до 2011-го. Три її потужні персональні виставки, які мені особисто запам’яталися: одна в залі Заповідника Києво-Печерської Лаври, інша — в Музеї «Духовні скарби України» (В. Панамарчука), остання (ювілейна) — в Музеї сучасного мистецтва
України (С. Цюпка) лишили ауру кольорової віхоли, радісну атмосферу як унаочнення колористичного та декоративного дару автора. «Яка рожева й синя хуртовина»
(за Л. Костенко)!..
Саша була прихильницею прекрасного і повсякчасно відтворювала красу у влас-
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ній працьовні та обдаровувала нею глядача. Впевнена, не так легко давалося їй утримувати барометр душі на позначці «щастя». Пересічні обставини життя, хвороби,
відхід у небуття батьків та чоловіка, постійна потреба дбати про хліб насущний — все
лягло на плечі тендітної жінки. Її гордість та витривалість були приховані чемною
посмішкою. Її очі завжди уважно та співчутливо вдивлялися у співрозмовника. Саша
була відкритою до діалогу та до допомоги як ближньому, так і випадковій в її житті
людині. Спокійно та достойно несла вона в світ добро… бо була душевно та фізично
з роду Врубелевої «Богоматері». Печаль душі Саші мимоволі, як мишеня, зненацька
прослизнула в очі її ляльково-салонних дитячих образів. Зовсім відкрито не лише печаль, а й драматизм закарбувалися в образі Емілії Прахової, що поданий в каліграфічній композиції.
На жаль, при дуже близьких наших стосунках, так і не трапилось взяти у Саші інтерв’ю, не наважилась я зазирнути у психологічний підтекст її сутності. Зараз, у спробі
реконструкції мистецького світогляду (за методом Варбурга) наважусь стверджувати,
що аура «Врубелевої легенди», невід’ємна від атмосфери дому Прахових від Адріана
Вікторовича до Саші, стала категоричним імперативом її життя. Тому моральні та мистецькі вимоги М. Врубеля щодо призначення мистецтва та краси в ньому, його тезу
щодо «напруження екстазу» органічно засвоїла та аплікувала у власну свідомість
Олександра Прахова. Звідси її потреба зберігати обличчя роду попри звиви буття.
Розрада жила на палітрі, в експресії графіки та живопису, а ще в уявних, нескінченних «діалогах» із родиною. Тому зовсім невипадково під час кураторської діяльності
Саші (в Галереї Національного університету ім. Т. Шевченка нею організовано 70 експозицій) домінантною була програма «родинних експозицій». Щодо її творів, то образ Емілії Прахової не зникав із композицій Олександри, зокрема, з каліграфічної серії
1995–2003 років. Роботи виконувала у техніці шовкодруку або як класичну каліграфію на вологому папері. Саша була далекою від стилізацій під японські чи китайські
взірці. Це була вільна інтерпретація улюблених формальних прийомів, дуже наближених до традиції «живописного жесту» в дусі Джексона Поллока. Втім, духовна складова у білому полі паперу очевидно наближала каліграфічні вправи Саші до космічного символізму японської школи «Седьо — рух пензля». Імпровізаційність та емоційне напруження, втілене у знаках-символах — все перегукується із філософією
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японської каліграфії. Шлях пензля Саші Прахової по вологому паперу стрімкий, упевнено-бездоганний, справляє враження досконалих балетних па та водночас є втіленням діонісійства її особистості.
Орнаментальна виразність, поєднавшись із конструктивною переконливістю, промовляли до глядача: «Розплющ очі
душі». Решта осягається у мовчазній зосередженості «дзен»,
у медитації перед художньою композицією. Здатність до абстрагування від оточення та заглибленого споглядання твору
відкриває глядачеві шлях до власної душі, до її таємниць. Саша
у «каліграфіях» створювала такі провокації, які спонукали
глядача до пробудження фантазії, до відкриття в собі самому
новизни. Аура таємниці «каліграфій» запрошувала до прогулянки інтригуючим лабіринтом. «Таємниця, — на думку
Оскара Уальда, — лишається дорогоцінною не лише
для Богів, але й для тих, хто молиться». Серія «каліграфій»
Саші є однією зі значущих у художньому спадку автора, бо
зберігає для нас чуттєвий і духовний пульс митця. Її каліграфічні знаки, як «письмена Богів», сповнено очевидної енергетичної сили — вони здатні пробуджувати сакральні почуття. Знаки та символи сувоїв на Сході вважаються посланням
Неба, а художника — його провідником та втілювачем позараціонального. Саша лишила власну каліграфію як своєрідну
молитву про нашу спільну культуру.

МИХАЙЛО ВАЙНШТЕЙН
Політ над безоднею

М. Вайнштейн

М

ихайло Вайнштейн — живописець потужної творчої сили, унікальної вимогливості до себе, аскет у побуті, але аристократ у мистецтві. Він належить до покоління
бунтівних художників кінця 1960–1970‑х. Колеги Вайнштейна: Ігор Григор’єв, Олек
сій Орябінський, Ольга Рапай-Маркіш, Михайло Грицюк, Олександр Дубовик, Зоя
Лерман та Юрій Луцкевич, Анатолій Лимарєв — саме вони протиставили агонії соц
реалізму нові художні теми та пластичні рішення. Бунт проти системи завжди супроводжують жертви інакодумців. У ті роки виявилося аж надто багато. Офіціоз Спілки
художників випробовував нескорених митців безгрошів’ям, не приймав їхніх творівдо
експозицій. Єзу\тські методи, яких до художників застосовували ідеологи від мистецтва, залишали небагато шансів для повноцінної реалізації талантів тих, хто зоставався на альтернативному шляху. У такій ситуації пройшло творче життя Михайла
Вайнштейна.
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Автопортрет з сином. 1960
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Гострі пазурі неласкавої долі дряпали Михайла з ди
тинства та аж до раннього його відходу з життя (1940–1981).
1941 року на фронті загинув батько, а невдовзі (1942) в евакуації померла мати. Михайло із братом потрапили до сиротинця. Голодне дитинство дітей війни, бездоглядність, недоліковані хвороби — таким був початок життя. Через десять
років, коли брати щойно закінчили навчання у художній школі, загинула Михайлова єдина рідна людина — брат Воло
димир.
Знегодам, трагічному початку буття М. Вайнштейн протиставив творчу силу. Бог та батьки подарували Михайлові міцний талант. Після закінчення Київського художнього інституту (1965) завдяки переконливому професіоналізму Михайло
зі старту почав виставлятися як дозрілий майстер малюнка
та колоризму. Він був щасливим у власному мистецтві. Його
жанрові можливості не знали берегів: натюрморт, пейзаж,
портрет, жанрові та історичні композиції — все було до снаги
молодому митцеві, все створювалося на високому ремісницькому рівні.
Разом із колегами він розробляв інноваційні принципи
«суворого стилю». Це молодіжне мистецтво 1960‑х — початку 1970‑х мало на меті звільнення від штампів бравурно-брехливого соцреалізму. Натхнення шістдесятники знаходили в монументалізмі «бойчукістів», в аскетизмі кубізму,
в колористичних можливостях сезанізму. В ті роки ці мистецькі джерела були табуйованими. Заборона на знання
про класичний авангард Європи, Росії та України була тотальною. Таким чином, у досить несприятливих умовах покоління
М. Вайнштейна не лише уважно вивчало класику, але й відрод
жувало діалог із традицією модернізму 1910–1920‑х.
Із перших Михайлових кроків у малярстві в його творах

М. Вайнштейн
Шахісти. 1965

була відчутною творча самостійність та потужний темперамент. Свідченням є бездоганно побудовані композиції, стримана кольорова гама та ретельно опрацьована поверхня полотна. Система мазків, що залишилися від дотику пензля до полотна, справляє враження дорогоцінного мережива.
Уклінне ставлення до мистецтва та повага до людини праці були маяками у свідомості М. Вайнштейна. Він ніс у собі глибоку повагу до духовних зусиль людини
на шляху до самовдосконалення. З однаковою увагою до особистості Михайло писав
образи селян («Лікбез», 1967), які вперше дотикнулися до грамоти, та водночас портрети інтелектуалів — від Григорія Сковороди до образів друзів-художників: Сергія
Отрощенка, Анатолія Лимарєва, Ігоря Григор’єва та інших. Невтомно та постійно
Михайло відтворював образ коханої дружини Ніни та дітей — щастя його життя.
Хвороба нирок переслідувала Вайнштейна з часів його невлаштованого дитинства. Передчуваючи короткий життєвий шлях, художник працює напружено, безперервно. Він вражав друзів та всіх довкола власною продуктивністю. Михайло знав,
що лише живописом він лишатиметься на землі. Навіть перебуваючи у лікарні, митець
був нерозлучним з олівцем та пензлями. Він писав, піднімаючись на горище лікарні.
Збереглися імпресіоністичні пейзажі Києва, писані з вікна Жовтневої (нині —
Олександрівської) лікарні.
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Із пронизливою печаллю та теплотою Вайнштейн опрацьовував тему фатальної
долі. Композиції «Батько. 1941», «Мати», «Брати. 1941», «Хлопчик з єврейського
гетто» — мудрий мемуаризм цих та інших полотен зберіг глибину душевної доброти,
чуйності та співчутливості художника.
Михайло, який аж надто гостро та рано відчув холод сирітства, з особливою ніжністю ставився до друзів. Він любив їх, а вони його. Це проявлялося, коли під вікнами
його лікарняної палати по кілька діб чергували люди. Друзі та просто знайомі, прихильники Михайлового таланту, всі гуртом збирали гроші на дорогі та дефіцитні ліки
у сподіванні врятувати художника.
Життя природи, квітів, жінок, портретованих колег у полотнах Вайнштейна, персонажів його графіки та скульптури постало як духовне іншобуття майстра. Цей спадок — портрет сильної особистості, свідомої власної майстерності. Водночас мистецтво Вайнштейна — свідчення доби, яка у пошуках свободи та правди намагалася
звільнитися від фальшиво-опереткової радянської міфології.

МАЕСТРО

В. Реунов

Д

ля охочого до видовищ натовпу, який сновигає знаменитим Андріївським узвозом
у Києві, будинок № 8 не є чимось особливим. Хіба що в ньому після відходу з життя
живописця, знавця старовини, реставратора та інтелектуала Валентина Аплієвича
Реунова розмістився театр «Колесо». Слава Богу, що театр, а не бізнес-центр чи маєт
ність когось із нуворишів. Унікальним цей двоповерховий будинок лишається для художників, особливо з покоління 1970–1980‑х. Тут була майстерня їхнього товариша —
маестро Реунова. У ній гомоніло творче життя, кипіла робота, а ближче до ночі біля
запаленого каміна збирались колеги господаря та прихильники його численних талантів. У напівприсмерках, у м’якому свічковому світлі кришталевими гранями виблискував старовинний посуд, кокетливо вигиналися крісла та канапа в стилі Людовика ХІV.
На камінній дошці пошепки перемовлялися про минулі століття дивовижні кобальтові вази та стрункі келихи венеційського скла. На мольберті зазвичай стояло полотно
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з розпочатою чи напівзавершеною композицією. З-під декоративних драпірувань визирали барокові рами, квіти та натюрморти з плодами. Цей світ смаку й краси, починаючи з ремонту старої стелі та заміни трухлявої підлоги, власноруч
створив Реунов. Він був людиною унікального, ренесансного
типу — не лише автором вишуканих живописних полотен,
але й реставратором старожитностей, особливо меблів. Його
як консультанта запрошували науковці Ермітажу (СанктПетербург) та музейники Дрездена. Книгозбірня Реунова
з питань матеріальної культури була ретельно підібрана відповідно до фахових інтересів господаря.
Валентин Реунов був одним із тих небагатьох, хто на початку 1990‑х показав приклад культурного подвижництва.
Художники дали нове життя занедбаному за часів радянщини
Андріївському узвозу — нині «київському Монмартру». Тоді
в напівзруйнованих будиночках ХІХ століття з’явились перші
майстерні та галереї. Лідером був Реунов, він перетворив хаос
руїни на космос гармонії. Колеги віддавали належне працьовні Валентина Амплієвича як неперевершеній оазі стилю
та краси. Так відкрилася нова епоха в історії давньої вулиці
Києва, оспіваної ще Михайлом Булгаковим.
Естетичний гедонізм був основною рисою Реунова.
«Натюрморти я пишу так само, як реставрую. Я не розкладаю
цих двох мистецтв на первинні та вторинні — другорядні.
Все, що я роблю — головне», — казав маестро.
Майстерня наповнювалася раритетами не заради самих
речей, не задля того, щоб ними володіти. З уламків, інколи
знайдених на смітниках, Реунов повертав до життя історичні
пам’ятки. Кожна новонароджена річ була зогріта теплом душі
майстра та його повсякденним спілкуванням з речами, наче
з живими істотами, співрозмовниками, пестунчиками. Усе

для художника-реставратора несло пам’ять про руки, що колись подарували ці речі
світові, про тепло їхніх дотиків. Цей світ антиків для майстра, знавця історичних стилів, був сповнений потаємним життям, драматичною недомовленістю колізій із ланцюгом недорозв’язаних конфліктів. Він невпинно відтворював життя речей, які без маестро були приречені перетворитися на мотлох. На жаль, Реунова ніколи не запрошували викладати ані живопис, ані реставрацію у Київському художньому інституті
(нині Академія мистецтв України). Він не мав учнів в академічному сенсі цього поняття, але біля нього постійно навчалися ті, хто самотужки знаходили шлях до майстерні
Валентина Амплієвича. Офіціоз від мистецтва ревниво сприймав популярність
Реунова серед молоді та намагався зіштовхнути його на узбіччя художнього процесу.
Але художники йшли до Реунова за порадами, витримуючи його гостру критику. Він
був взірцем мистецької честі й професіоналізму. У розмові зі мною він якось сказав:
«Сірі, вбогі люди, які чомусь завжди в художній спільноті ставали керманичами, в мене та мого покоління вирвали з життя десятиліття. Своїм диктатом вони вбивали наш
інтелект, волю до перемоги, умертвляли сенс нашого ремесла. Вони пильно стежили
за тим, щоб молоді, зріючи, не дозрівали, щоб талант обмінювали на хліб ілюзорного
успіху».
Власну мистецьку гідність Валентин Амплієвич зберіг завдяки жанру натюрморту.
Він дуже рано та цілком усвідомлено відійшов від роботи над тематичною картиною,
відчувши небезпеку кон’юнктурно-ідеологічних замовлень. Реунов повторював слова
Петра Кончаловського: «Не за жанровою класифікацією визначаються висоти в мистецтві, а за значущістю створених художніх цінностей. Натюрморт — теж картина».
Натюрморти Реунова — менш за все «мертва натура». До них є доречним термін
«still life» — «тихе життя». Дійсно, декоративні драпірування, вази, посуд, срібло —
все, що створило світ цих натюрмортів — втілення потаємного духовного життя історії, акумульованого в предметах культури.
Живопис В. Реунова пов’язаний зі стилем бароко, як у його європейському, так
і у вітчизняному, українському варіанті. Цей живопис — своєрідне явище, позначене
професійною величчю. Натюрморти Реунова розкішні, письмо нестримне, самовільне. Полотна могли б вважатися багатими, якби живопис не був таким напруженим.
Він піднявся на нервовому збудженні артиста, на його тривогах. Живопис Реунова
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загострює здатність глядача до найтонших переживань. У кожній композиції відчутний «любовний діалог» майстра зі світом речей.
Особливу увагу Реунов приділяв фактурі полотна, культурі живописної поверхні.
«Для мене мазок, поверхня — те саме, що і для письменника слово, — казав майстер. — Чим вони точніші, тим певніша можливість перейти від зовні побаченого
до передачі духовної сутності предметного світу. Історія мистецтва знає багато натюрмортів, які передають, нехай віртуозно, лише оболонку предметів. У таких роботах немає другого пласту. Я шукаю те, що нелегко дається, у тьмяній плямі срібного
глечика намагаюся передати відлуння того часу, в якому цей предмет народився
до життя. Натюрморт також, як картина, запрошує до роздумів про культуру. В натюрморті не сховаєшся за сюжетом, за оповіддю. Тут лише живописна структура бере
на себе функцію як формотворчу, так і змістовну».
Поверхня полотен Реунова складна та химерна. Художник пише високим фарбувальним шаром. Цей вільний живопис наповнено каскадом мерехтливих відтінків.
Поверхня може здатися навіть безладною — нібито на полотні пустував веселий Бог.
Майстерність Валентина Реунова досягла абсолютної свободи, рівня явища вічно
відроджуваної природи. У колористичних хвилях відчутний таємний напівшепіт напівтіней, легких лесирувань під могутніми акордами пастозної фарби. Натюрморти
Реунова робили щасливими його колег, друзів та прихильників у відчутті співпричетності до цієї краси. Сьогодні твори Валентина Амплієвича прикрашають поважні
приватні та музейні колекції України, Швейцарії, Великобританії, Німеччини
та скромні оселі його колег за фахом.

БОЖЕВІЛЬНА ЛЮБОВ
АНАТОЛІЯ ЛИМАРЄВА

А. Лимарєв

Він суть пізнав. Він розтинав основу,
Відкинувши ледачу простоту,
І барви дихали п’янким болиголовом,
І бризки сонця стигли на льоту.
Іван Драч. Врубелівський етюд

В

обмеженому просторі майстерні, яка нагадувала радше вузький коридор, ніж працьовню, гідну талановитого художника, Анатолій (Тоша) Лимарєв писав живопис
понад 30 років. В майстерні була велика скляна стіна, зорієнтована на захід. Вона
не захищала від безжальних променів сонця. Здавалося, працювати у цьому «солярії»
було неможливо жодній людині, але тільки не Лимарєву (1929–1985). Він, народжений на півдні України, був закоханий у сонце, у степ, у літню, випалену спекою землю,
в гуркіт гроз та в райдуги над луками, в нічну прохолоду риболовлі та в оксамитове
небо над річкою. Закінчивши Київський державний художній інститут, Лимарєв повертається на Донбас. Відтоді степ та сонце стають головними «персонажами» його
полотен. 1974 року художник переїжджає до Києва, ближче до колег за фахом, з надією активно працювати та експонувати власний живопис. Але з Донбасом, що був колискою його таланту, Лимарєв ніколи не розлучався. Йому й працювалось найкраще
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в частих поїздках на малу батьківщину. Обпалений сонцем степ був постійним натхненником для живописця. До краси улюбленого ландшафту додавалися щедроти
дружніх взаємин із земляками — рибалками, шахтарями, ливарниками, хліборобами.
Там, у степу, так само, як колись Ван Гог на півдні Франції (в Арлі), Лимарєв безупинно писав «портрет сонця», примножуючи образ світила в десятках композицій. А вночі, коли на степ опускалася прохолода, художник розкошував теплотою
щирих бесід із простими та доброзичливими людьми, які шанували художника, пишалися товариством з ним, таким своїм та водночас таким неподібним до них.
Сонце степу та міцна сила чоловічих взаємин повертала Анатолю сили, що їх у нього
відбирав набундючений Київ. В одному з листів до своєї товаришки Тоша писав:
«Еміліє, моє вітання. Дякую за новини. Емк, я видужав, але майстерні все ще не готові, добудовуються. Отже, працювати поки що ніде, а бажано… Я, безумовно,
сподіваюся розгромити цих пихатих столичних маестро власним провінційним
простацтвом, але…» [1].
Лимарєв, довірливий, щирий немов дитина, до останніх днів власного життя, яке
вкоротив собі 1985 року, з лагідною посмішкою приносив на суд виставкових журі
щойно написані образи улюбленої землі та портрети людей праці. Тематично все
це збігалося з вимогами соцреалізму до сюжетів. Але його твори сяяли світлом, блакиттю, сліпучими променями. Тоша мріяв дарувати глядачам радість живописних одкровень. Проте «деміурги від мистецтва», вправні кар’єристи, що пробивалися у керівництво комісій, президій, журі, дуже зрідка та неохоче допускали роботи Лимарєва
до експозицій. А коли приймали твори на якусь виставку, то вішали їх десь у закутку.
Шалений натиск таланту, унікальне колористичне бачення Лимарєва примушувало
тих, хто проміняв свій талант на посадові крісла, відчувати глибоко заховане на денці
душі розуміння даремно витраченого життя, власної поразки як художника та зради
мистецтву. Важка аура недоброзичливості огортала Лимарєва в Києві.
Порятунок знаходився у дружньому спілкуванні з колегами. «Мамкою-зас
тупницею» була Зоя Лерман. Непрактична в питаннях власної кар’єри, вона з дивовижною енергією боронила Лимарєва на виставкомах, де кожен, кому тільки не ліньки, міг знущатися з художника, раз у раз повертаючи роботу для доопрацювання.
Власною силою підтримувала Анатолія скульпторка Ольга Рапай-Маркіш. Його дру-

248

Архів

зями-однодумцями були Юрій Луцкевич, Алік Касткевич, Михайло Вайнштейн. Мені
теж доводилось інколи підставати плече Лимарєву. Пощастило видати єдину прижиттєву статтю про його живопис. Він був вразливою, делікатною особистістю. У 1970‑ті
всі його друзі були напівандерграунд. Чиновництво від мистецтва намагалося відкинути їх з художньої магістралі. Але вони працювали і невпинно навчалися. «Нам, виявляється, треба багато чого вчитися, — казав мені Анатолій. — Ми невчений народ
і надіємося на свій талант» [2]. Йшлося про мистецтвознавчу та філософську літературу західноєвропейських авторів ХХ сторіччя, які для радянської інтелігенції на той
час лишалися за «залізною завісою». У цитованому листі до подруги Емілії читаємо:
«…Ти знаєш, останнім часом я часто передивляюся Дейнеку, і він мені все більше
подобається. Я раджу тобі подивитися уважно на його “Оборону Петрограда” та “Лі
вий марш” — міць неймовірна. А головне, багато в чому він збігається з новітнім західноєвропейським мистецтвом та водночас лишається нашим, радянським… Зараз
я виношую в душі портрет колгоспниці, акацію, що квітне, та деякі донбаські пейзажі…» [1].
Лимарєв як істинний подвижник мистецтва лишався його лицарем та охоронцем.
Він був вочевидь талановитіший за інших. Від Бога йому було подаровано хист колориста. Сьогодні лише Анатолія Криволапа можна назвати спадкоємцем та продовжувачем тої колористичної сили, потужної колористичної енергії, якою визначено живопис Лимарєва. Майстерність Криволапа визнана у світі, його твори купують на аукціонах «Сотбіс» та «Крістіз». А тоді, у 1970‑ті, коли чистий колір та оригінальність
композиційних рішень Лимарєв протиставив нудному соцреалізму, що відмирав, посередність випробувала художника ізоляцією, безгрошів’ям. У тих умовах Анатолій
лишався гідним себе — художником у класичному розумінні цього поняття. Він
не прагнув благополуччя, не шукав його. Тим більше неможливо було його уявити
пристосуванцем до дріб’язкової кон’юнктури. Принцип «будь-що за ваші гроші»,
за яким жили чиновні ремісники від мистецтва, контрастував із чистотою творчих
ідей та стилем життя Лимарєва. Саме за це йому жорстко мстилася «офіційна чернь»,
місяцями лишаючи його без замовлень (а треба було годувати родину та купувати
фарби). Лимарєва принижували, оголошуючи божевільним. Він був таким, про кого
можна сказати словами Ліни Костенко:
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Самовитий — несамовитий —
не Сезанн — не Гоген — не Мане
але що ж я можу зробити,
як в мені багато мене?!
Він божевільний, кажуть.
Божевільний!
Що ж, може бути. Він — це значить я.
Боже — вільний…
Боже, я — вільний!
На добраніч,
Свободо моя! [3, с. 38].

Негативізм ницих людей підривав психічне здоров’я майстра, сприяв поглибленню циклотимії. Анатоль боровся з недугом — вчасно лягав до лікарні. Подрузі він
писав: «З одруженням у мені знову запрацювала і думка, і воля…» [1].
Дивовижним було те, що психологічні та соціальні негаразди не впливали на творчу програму майстра. Він зачиняв за собою двері майстерні, лишаючи за порогом все
зайве, та поринав в ауру власного колоризму. Він писав зовсім прості сюжети. Жінки
чистять сливи, і тисяча сонць виблискує на поверхні плодів. На сходах ганку сидить
стара, а онуки граються в нагрітій пилюці. У тіні копиці відпочивають женці. Ця композиція сприймалась, наче братній привіт Лимарєва, надісланий Ван Гогу як побратиму. Буйнотрав’ям донбаських степів несуться червоні коні та зникають за обрієм.
Це все закарбував Лимарєв.
І, незмальована, шугала десь жар-птиця,
І глузував «знавець» з його картин,
Та мудрі очі перейшли границю,
Якої розум ще не смів сягти.
Іван Драч [4, с. 40].

Понад усе Анатолію подобався цвіт акації. Це було його улюблене суцвіття. Він
пише його, раз за разом повертаючись до роботи над тим самим полотном. Міра вимогливості до форми у Лимарєва була екстраординарною. У його творах немає ефект
них ситуацій чи героїзованих персонажів. Все просто. Простіше не буває. Але якою
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непростою була «живописна кухня» Лимарєва! Тим, хто бував у майстерні художника, було відомо, що автор роками працював над кожною композицією, вертаючись
до неї знову і знову. Це був роман з полотнами, божевільна до них любов, немов до живих істот. При цьому була дивовижна розкутість письма, вільне поводження з фарбою,
яка просто з тюбика переносилася на полотно і, завдяки чаклунству Лимарєва, ставала
живою, тріпотливою плоттю світу. Постаті у композиціях світяться червоними та малиновими барвами, а синяву кобальту і пронизливу зелень підкреслено сусідством
гарячих кольорів. Зараз у системі фовізму в Україні працює багато художників.
У 1970‑ті та на початку 1980‑х Лимарєв був лише один. Його стійкий інтерес до світлоносних субстанцій, потреба їх фіксувати дозволяють говорити про космічність
світобачення художника, про відчуття ним першооснови гармонійної світобудови. Її
чарівність він пізнав під гарячим сонцем Донеччини. Коли востаннє ввечері ми йшли
з майстерні Лимарєва, у вікнах новобудов, що повиростали навпроти його працьовні,
запалала тисяча сонць. «Подивись, яке чудо! Я мушу це написати — сонця замість
вікон» [5].
Не судилося.
1.
2.
3.
4.
5.

З листа до Емми Ейснер. 25.Х.1965.
З інтерв’ю А. Лимарєва. 1976.
Костенко Л. Ван Гог // Костенко Л. Над берегами вічної ріки. Поезії. — К., 1977.
Драч І. Врубелівський етюд // Драч І. Поезії. — К., 1967.
Петрова О. Спогади. Рукопис. Архів автора.

ОЛЕГ МІНЬКО У ЙОГО СВІТАХ*

Л. Медвідь з О. Міньком

Малюю, чим живу,
Що переживаю.
Олег Мінько

У

круговерті десятиліть з їхніми набутками та втратами — зміною осель, переїздів,
загубленою бібліотекою та зібранням нової, неусталеністю буття та іншими пригодами — якимось дивним чином збереглась чернетка одного виступу на обговоренні
виставки львівських художників у Києві (січень 1983 року). Там експонували власні
твори Любомир Медвідь, Олег Мінько та Зеновій Флінта. Художній загал Києва знайомився з молодими живописцями. Експозиція мала гучний резонанс через її інноваційність в той час, коли художнє керівництво Києва підозріло ставилося до будь-яких
несподіванок. Соцреалізм ще «правив бал», був безапеляційно державницьким, хоча
від нього вже тхнуло гниттям. На обговоренні цієї виставки ситуація була напруженою, бо в одній залі, як у Ноєвому ковчезі, зійшлися твердолобі ідеологи від мистецтва
* Всі цитовані посилання див. за: Олег Мінько. Живопис. — Львів, 2008.
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з молоддю — ентузіастами новацій. Атмосфера протистояння була очевидною, бо
і в набундюченому керівництві Спілки художників вже розуміли, що молодь думає
інакше і працює цікаво, на достойному фаховому рівні. Тим більше, що в Москві,
на яку постійно озиралося київське керівництво, на виставкових площах Манежу стилістичне різноманіття ставало що далі, то очевиднішим. Процес звільнення мистецтва
від диктату системи, народження індивідуальностей в молодому мистецтві України ще
з початку 1970‑х ігнорувати надалі було б безглуздям.
Обговорення виставки львів’ян розпочалося… На жаль, у 1990–2000‑х традиція
публічних обговорень виставок зійшла нанівець, натомість змінилася тусовками.
А в 1970–1980‑х публічний обмін думками, виступи критиків та колег-художників
втілювали дух, нехай навіть обмеженої, але все ж вільної думки.
Найменше претензій було до творів Зеновія Флінти. Писані ним портрети
Р. Сельського, композитора С. Людкевича, інших діячів мистецтва не викликали заперечень. Але київські метри напружено сприйняли пейзажі та жанрові композиції художника, витримані у стилістиці «суворого стилю». У його аскетичному лаконізмі
та граничній виразності була сила молодого митця, що метрам була не до снаги.
Твори Олега Мінька можна було б об’єднати поняттям «ліричний реалізм», його
композиції «Перехожі», «У полі», «Портрет дочки», «Світлана», інші були чуттєво
опоетизованими, позбавленими пафосу. Внутрішній діалог персонажів у «Вітрі
на пляжі», в композиції «Зшивають завісу», тривожний настрій полотен «Кінь у полі», «Портрет Я. Гнатіва», «Дівчина з книгою» викликав низку непростих рефлексій
у глядача. У творах була змістовна багатозначність, що особливо насторожувало прихильників однозначної радянської образотворчості.
Найпідозрілішими для художнього керівництва Києва виявилися твори Любоми
ра Медвідя «Емігранти», «Fata Morgana», «Повоєнна весна», «Передчуття великого возз’єднання», «Праслов’яни ІІ». Езоповою мовою молодий художник розповідав
про драматичну історію Західної України в роки її постсовєччини. У творах вже були
пагони болючої теми «Евакуацій». Настрої екзистенційної самотності, приреченості, обумовленості долі людини брутальною випадковістю — все це вже бриніло
в підтексті експонованих композицій. Медвідь як художник-інтелектуал, автор живопису, графіки та літературних есеїв намацував підґрунтя найзначущіших циклів
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у своїй подальшій творчості, таких, як «Розточчя», «Блудний син». На виставці
1983 року автор вразив загал оригінальними композиціями та переконливим реалізмом у портретах «М. В. Гоголь», «Лев Толстой», а також методом гіперреалізму,
який тоді в колі молодих митців був поіменований «новою образотворчістю». Вона
розквітла в художніх школах Прибалтики. «Мистецтвознавці у штатському» явно
нервували. Але виставку щиро вітали беззаперечно авторитетний художник Микола
Глущенко та офіційний мистецтвознавець Володимир Цельтнер — людина освічена
та інтелігентна. Останній майстерно уникав непорядних вчинків, перебуваючи в колі
керівництва Спілки художників.
Моя зустріч із львів’янинами не була першою. З Медвідем та Міньком товариські
стосунки склалися ще у 1968–1969 роках. Саме Любомир Медвідь привів мене
до Олегової оселі. Було пополудні. Кімнату наповнювало сонячне світло, таким же
світлом та приязню сяяла усмішка господаря працьовні. На програвачі крутилася платівка — звучала музика Стравінського. Олег зазвичай працював під музику. На підлозі лежало кілька напівзавершених нефігуративних композицій. Тоді їх іменували абстракціями.
Писати нефігуративний живопис у 1960‑х наважувався мало хто з художників. Поперше, до мислення формою треба було дозріти. По-друге, необхідно було мати мужність, щоб йти всупереч загальному художньому потоку. Абстракціоністів влада тоді
переслідувала як небажаний «буржуазний елемент».
У Києві в 1960‑х абстрактний живопис писали теж поодинокі сміливці — Олек
сандр Дубовик, Анатолій Сумар, Вілен Барський, Ернест Катков, Григорій Гаври
ленко. Всі працювали підпільно, в андерграунді. На життя заробляли ілюстрацією
та рідкісними замовленнями на оформлення мозаїкою чи розписами автобусних зупинок, іншим.
Щодо подвижництва Олега Мінька, то в нього був смак та хист до декоративно-ритмізованих композицій. Його академічний фах художника-текстильника надав
йому здатність мислити позасюжетними формами та структурами. Це була захоплива
гра в чисті мистецькі форми. Неординарного художнього бачення Мінько набув
під ослоною великих львівських вчителів: Карла Звіринського, Романа Сельського,
Данила Довбошинського. Вони — натхненники молоді 1960–1970‑х — закладали
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(відроджували) фундамент європейськості, аван
гардиз
му
у Львові в умовах тиску соцреалістичної доктрини.
Протягом п’яти років, практикуючи нефігуративний живопис, Мінько створив серію «Композиції» з тридцяти творів (1960–1965). «Основне — це пластика як засіб вираження того, що в тебе на душі», — декларував Олег. Цього принципу він не зрадив упродовж всього творчого життя.
У його душі поряд із формальними завданнями нефігуративіста завжди жила Україна, її історія, діячі її культури
як духовні апостоли землі та той донецький степ, з якого
колись Мінько приїхав до Львова. У 1960‑х художник багато
працював у жанрі пейзажу. Художня практика Олега Мінька
доводить повне заперечення розподілу мистецтва на фігуративне та нефігуративне. Для нього завжди було важливим казати правду у формах пластичної поетики. Бо, як писав Осип Мандельштам: «Поезія кидає звук до архітектури
чужої душі та спостерігає за перевтіленням звука у щиру
емоцію».
Вже як львів’янин Олег Мінько ще довго подумки лишався
на Донеччині, писав степ. Зізнання у любові до землі —
«Поема про давній степ» (1960). Це горизонтальна композиція, написана у темній гамі. Пейзаж нібито виростає з фігури козака, якого упокоїв степ. Серед гарячо-чорних пагорбів
ледь помітні хатинки — людське гніздування. Драматизмом,
смутком та якоюсь космічною неодмінністю просякнуто всю
композицію. Таким же глибоким, напруженим почуттям людського болю, драми та водночас сили наділив автор чоловічу
постать у полотні «Степом» (1969). Її виконано в досить
умовній, площинно-конструктив
ній стилістиці. Рідний
для Мінька степ також «портретовано» в композиції «Кінь
у полі» (1980). Передано атмосферу перед грозою чи надве-

О. Мінько
Чоловік у кріслі. 2008

Олег Мінько у його світах

255

чір’я. І знову, як і в композиціях 1960‑х, аура твору просякнута напруженою емоційністю, тривогою та смутком.
Значно пізніше ці ж настрої Олег Мінько висловить у поетичних рядках:
Ти виріс у степу, і вітер зірвав тебе,
Погнав на захід, на схід, на південь, на північ…
… Гуляєш степом, ти в ньому виріс і там живеш,
Ти вільний від усіх і всього,
Гуляєш полем, степом мандруєш,
Поки не засохнеш,
Засохнеш на порох, на попіл
И землею станеш.

У роботах, писаних у другий період творчості — «Портрет дочки» (1980), полотно «Іра з польовим букетом» (1984), є саме така атмосфера тривожного очікування, вдивляння у невизначеність. Подібні твори, в яких живе щирий, екзистенційний настрій, поряд із абстрактними композиціями та фігуративною серією «Життя
масок» (1967–1969) не пройшли непоміченими недремним оком ідеологів від мистецтва. Загрозлива атмосфера, що в ній опинився Мінько на початку 1970‑х, призвела до його відходу з творчого процесу аж до 1978 року. Він замовк майже на десять
років, бо не хотів, щоб його зламали. Його опанувалаєдина думка «не йти на компроміс». Це була така незалежність митця, що гарантувала йому самотній шлях
людини, для якої збереження власної особистості є надзавданням. Шлях до внутрішньої свободи починався з того, що Мінько наважився відповідати самому собі
на незручні запитання.
Із кризи Мінька, наче ураганом, вирвала виставка 1978 року його навчителя —
мудрого та сильного Романа Сельського. Творча послідовність старшого за віком
та досвідом художника примусила молодшого колегу, який дещо підупав духом, прийти до тями, відродити в собі віру у творчі можливості. Олег Мінько повертається
до формальних експериментів 1960‑х, до того, як він казав, «найсильнішого періоду
у власному малярстві, де я був припинений як я».
Третій період його творчості, увібравши попередній досвід нефігуративного живопису, збагатився думками, переживаннями, сумнівами, рефлексіями змужнілого та-
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ланту. Він сам ставив перед собою питання: «Потрібна слава? — Ні. Славно намалювати — так», — декларував Олег.
Він пише експресивні композиції, в яких на очевидну декоративну площинність
(візантійсько-бойчуківська система мислення) прищеплює пагони класичного паризького авангарду. Все, що відбувалося з митцем, навіть у період творчої паузи, лишає
зараз потужний слід в його пластичних метафорах-філософемах: «Мандруючі»
(1995), «З Христом» (1995), «Химери» (2000), «Великі квіти над селом» (1995)
та в інших. У всьому, що писано Міньком упродовж 1990‑х та аж до 2008 року, втілено
зв’язок людини зі світом у формах експресивної метафори. Цей зв’язок подано не статичним, а таким, що постійно народжується, оживаючи уважним поглядом глядача.
Ця динаміка, енергія діалогу «людина — світ» відтворюється саме у ламаних, нервових, експресивних, часто-густо дисгармонійних, але завжди живих, нібито рухомих
формах. «Важлива нова пластика, колір, конструкція, незбагненна енергетика, яку
словом не виразиш, лише малярством», — казав Мінько. Його «Півень» (1995) сповіщає про драму війни-ворожнечі. «Пророк» (1997), написаний з годинником на руці, вимірює час життя людини, перед якою завжди стоїть смерть, — вона надає особливого сенсу радісним нашим переживанням.
У стані повного творчого «акме» Олег Мінько, абсолютно розкутий творчо, поспішає занотувати красу і драми перебування людства на цій землі. «Чоловік у кріслі»
(2008) — це образ Христа із сакральними знаками та птахами на раменах. Подібно
до «Мислителя» Родена, персонаж Олега Мінька ожив у тривожній думі про нашу
з вами долю.
Перед полотнами зрілого Мінька, який досягнув переконливої майстерності, згадуються пророчі слова його мудрого провідника К. Звіринського: «Мінько для мене
унікальний художник. На Галичині ніхто так не малював, у світовому малярстві також
не бачив подібного».

ЮРІЙ ЛУЦКЕВИЧ
Живопис як досвід свободи

Ю. Луцкевич

Д

умка не народжується думкою, якщо до того вона не піддавалася афекту, не зазнавала його потужного впливу. Мистецтво Юрія Луцкевича (1934–2001), енергія його
живопису, магія його впливу на глядача пояснюється властивим художникові афектованим сприйняттям як життя, так і культурної традиції. У жодній авторській композиції не знайдеться застиглих, лише майстерно виконаних форм, холодної бездоганності, яка досить часто бере в полон глядача. Полотна Ю. Луцкевича завжди лишаються
згустками схвильованої емоційно пережитої думки, що осяяна радістю у процесі
письма і такою віддана глядачеві.
З ім’ям Ю. Луцкевича асоціюється насичений колір, чергування декоративних зон
полотна, яке опрацьоване найделікатнішими відтінками, а також по‑бароковому надмірні композиційні структури. Природа художньої сили Ю. Луцкевича — в постійному «стані творення». Хвилі почуттєвості та натиск захвату життям митець перетворив
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на художню подію. Подією для самого автора ставала робота над кожною новою композицією — Ю. Луцкевич щоразу перелаштовував себе на нову хвилю інтелектуально-мистецького переживання. Все, зроблене ним, утримує ауру інтенсивного опрацювання побаченого та пережитого. Якщо глядач здатен відкрити «вікно власної душі»,
то полотна Ю. Луцкевича подарують кожному глядачеві хвилю емоцій. Не можна
не відчути вибухову міць його полотен «Апофеоз живопису», «Портрет Галини
Неледви», екстравагантність дресирувальниці Н. Касєєвої, розкішну маестрію в образі
В. Реунова, меланхолійну зосередженість у портреті О. Петрової. У композиціях, присвячених Києву, вражає вибухова сила «Каштанів», осяйна аура «Андріївської церкви», фантасмагорійність образу М. Булгакова, який пролітає над Андріївським узвозом. Діонісійською почуттєвістю наповнено серії полотен, присвячених екзотичним
образам Середземномор’я та Ізраїлю. Художній темперамент, його енергетика відчутна
в «Автопортреті» (1995) та в «Автопортреті з путті» (2001). Останній витримано
в дусі театралізованої гри з улюбленими Ю. Луцкевичем аксесуарами доби бароко. Цей
стиль споріднений художній свідомості майстра. Пластичні схеми стилю бароко стають формулою в його полотнах. «Автопортрет з путті», написаний напередодні загибелі художника, унаочнює шлях перетворення банального в його полотнах на суверенний філософський карнавал. Тут іронія межує з помпезністю, а за грою, за її машкарою
сховалася драма особистості та тверезість у власній самооцінці.
Сьогодні стало загальною тезою розуміти Ю. Луцкевича як бунтівника-шістдесятника, автора театралізовано-гротескного живопису 1970‑х та відкривача «необароко» 1980‑х. Мистецтвознавці зауважують його конфлікт із системою соцреалізму.
Сутність конфлікту, на жаль, не деталізується. Тому варто сказати, що протидія
Ю. Луцкевича «єдиному методу» визначилась у контрасті й протиборстві світоглядних та художніх основ. Соцреалізм втілював однозначність канону (тем, сюжетів, фор
ми тощо). Щодо Луцкевича, його методу — у ньому все було в русі, розвитку та транс
формації.
Кожна експозиція творів Ю. Луцкевича є пристрасним діалогом майстра з історією культури (від Христа до Булгакова), з етнокультурою України (фольклорні сюжети). У сюжетах 1980–1990‑х активно проросла міфологічна складова композицій.
Саме тут знаходимо витоки «необароко» Ю. Луцкевича.

Юрій Луцкевич
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Ю. Луцкевич
Апофеоз живопису. 1983

Стиль бароко ХVІІІ сторіччя як художнє втілення кризи в духовному житті постренесансної Італії так само, як українське бароко доби І. Мазепи і Б. Хмельниць
кого — часу крові, битв, перемог та поразок української ідеї незалежності — хвилював Ю. Луцкевича. Тому невипадково 1996 року він став ініціатором (разом
з А. Макаровим) виставки та наукової конференції «Від бароко до бароко». Потуж
ний художній інстинкт живописця, його літературна та історико-культурна освіченість формувалися в постійному запитуванні традиції бароко з її таємною силою,
святковістю та з передчуттям катастроф. У кризі доби бароко Луцкевич знаходив
аналогії із соціокультурними розламами на межі ХХ та ХХІ сторіч. Із цих зіставлень
народився живописний «неоміфологізм» у багатьох його творах — «М. А. Булга
ков», «Триця», «Розп’яття», інших. Вільна гра художника ХХ століття з усталеними
образами містить у собі загадкову логіку. Міф, на думку О. Лосєва, завжди є символом
та дивом.
Геродот багато століть тому визначив міф як «ієрогліфіку божественного». Міфо
мислення як характерна риса свідомості Ю. Луцкевича рішуче провело демаркаційну
лінію між його творчістю та канонами соцреалізму.
Бог, котрий всупереч постулату Ф. Ніцше все ж не помер, заговорив у полотнах
живописця мовою кольорів, рухомими формами, що пульсують у живописній матерії.
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Енергетичні хвилі, вібрація напівтонів та експресивних розчерків спонтанного письма — все ламало ідею щодо незаперечності соцреалізму. Поколінню Ю. Луцкевича, його колегам В. Реунову, З. Лерман, Г. Неледві, А. Лимарєву, іншим
в умовах культурної ізоляції 1970‑х довелося самостійно відкривати принципи некласичної естетики модернізму. Вже
в полотнах 1970–1980‑х Ю. Луцкевич використовує стилістичну мову експресіонізму. Широко застосовано ним прийом
деформації тіл для підсилення художньої виразності. Худож
ник ірраціоналізує простір — від площинного, сферичного
до використання зворотної перспективи. Спонтанний рух
кольорових мас на полотні (за методом Сезанна) у 1970‑ті
дратував художнє чиновництво. Полот
на Луцкевича
або не потрапляли на виставки, або їх закидали в найтемніші
закутки експозицій. Ю. Луцкевич так само, як його колеги-однодумці, страждав, але й далі писав «інше буття» — мистецький світ, паралельний матеріальному, очевидному.
Мужньо протистояти системі було б неможливо без творчої солідарності «закоханого товариства». У 1960–1980‑ті
професійні контакти були позбавлені холодного прагматизму.
Аура художніх майстерень палахкотіла теплом, співчутливістю, творчим горінням та вимогливістю. Понад усе було почуття фахової спорідненості. Це комунікативне поле надавало сил протистояти деспотизму одержавленого мистецтва
та офіційній критиці.
Товариські стосунки міцнішали та розширювалися у творчих групах Сенежа, Гурзуфа, Дзинтарі, в інших будинках
творчості, де під одним дахом збиралися українські, грузинські, латвійські, вірменські художники. Будинки творчості наповнювала атмосфера дивовижної духовності. Митці, які
з’їжджалися з усіх куточків СРСР, здавалося, створювали

Ю. Луцкевич
Гроза в Києві. 2001
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«величезне тіло», що перебувало в б’ючкій рівновазі та породжувало нові форми (вислів В. Вернадського). Тут виховувалася рідкісна для радянської ментальності здатність
слухати іншого, сприймати іншу точку зору, іншу думку та відчувати імпульси ненасильницької комунікації. Ця атмосфера надихала Ю. Луцкевича. Досвід входження в інші
виміри свідомості, відчуття чужої ментальності, постійні роздуми й порівняння свого
та віддаленого дедалі потужніше пробуджувало почуття творчої свободи.
Сформувавши власний живописний почерк, Ю. Луцкевич наполягав на сугестивному впливі полотна, яке писалося в імпровізаційно-незавершеній манері a la prima. Уявну
«ескізність» автор використовував свідомо як режисерський прийом. «У патьоках
фарби, у прозірливому деінде підґрунті, у частинах, котрі в композиції лишилися нібито
недописаними, є елемент інтриги для глядача, — вважав Ю. Луцкевич. — Така система
письма провокує художню фантазію глядача, запрошує його до співтворчості».
Для майстра завжди було важливим не лише створити композицію як завершений
та самодостатній образ, а головне — передати пульсацію часового потоку, що зберігає
спалахи емоції автора. Поряд із художниками, схильним до філософування (О. Ду
бовиком, Д. Лідером, Т. Сільваші, іншими) Ю. Луцкевич був захоплений проблемою
часу та його атомом — миттєвістю. Він вважав, що «час є миттю, і що ми у творчості,
в невпинному творенні інтенсивно переживаємо цю мить та дуже чітко відчуваємо:
світ не створено раз і назавжди, він постійно твориться в кожній точці нібито заново»
(із записів наших розмов з Ю. Луцкевичем).
Я не впевнена, що імпровізуючи на полотнах, художник в той же час розмірковував
про «теорію невпинного творення» Декарта чи про ідеї «руху до чистої свідомості»
Дельоза або Ґваттарі. Проте на інтуїтивному рівні він мав впевненість, що думка
без емоції є мертвою. Не помирає лише те мистецтво, на створення якого митець витратив життя, долю, всю душу та пристрасть. Юрій Луцкевич, зберігши пристрасть
щасливо пережитого потоку часу у власних полотнах, відійшов у вічність на травах
Конча-Заспи. Його правиця стискала букет польових квітів, поряд лежав останній,
щойно написаний пейзаж. Це дивне, майже патетичне сконання під грозовими хмарами літнього дня на обожнюваній художником землі, що проросла медоносними пахущими травами, було спорідненим буремному «необароко» живописця Юрія Пав
ловича Луцкевича.

ВІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ
ЕРНЕСТА КОТКОВА

Е. Котков

Е

рнест Котков закінчив Київський художній інститут, але підростав та мужнів він
в Одесі, у напнутих вітрилах якої вже 100 років живе відгомон художньої революції
початку ХХ століття. Кожен із митців-одеситів приміряє на себе творчу відвагу Во
лодимира Іздебського. Саме він 1909 року поряд із французькими авангардистами
Матіссом, Вламінком, Дереном та іншими, експонував бунтівного Давида Бурлюка,
експресивну Олександру Екстер, Георгія Нарбута, Наталю Гончарову, Михайла Ла
ріонова, Аристарха Лентулова та їхніх однодумців. «Салони В. Іздебського» 1909–
1911 років розчахнули вікно у нове бачення світу. Їхній свіжий вітер вимітав задуху
академічного та передвижницького мистецтва. В пошуках учасників «Салонів» народжувався український авангард, буяння якого нагло обірвав сталінізм. В радянський
час авангард або ледь жеврів у глибокому підпіллі, або загинув на сталінських «курортах». Після смерті тирана, в час короткої хрущовської «відлиги» в мистецтво прийшло
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покоління Ернеста Коткова, Валерія Ламаха, Олександра
Дубовика, Алли Горської, І.‑В. Задорожного, В. Зарецького.
Їм випало на долю відродження класичного авангардизму.
Вони від «Салонів» Іздебського проклали живу магістраль
до незаангажованої творчості. Щодо творчості Е. Коткова,
то духовна аура Одеси беззаперечно живе в його свідомості.
Покоління шістдесятників продуктивно скористалися «ковтком свободи» за правління Хрущова, щоб живу думку протиставити соцреалістичному догматизму. Завдяки зусиллям побратимів Е. Коткова з‑під заасфальтованої ідеологами мистецької альтернативи з’явилися паростки нової творчої думки — другої хвилі авангарду.
З кожним кроком міцнішає «неофіційне мистецтво», яке
в життя першими впроваджували художники-монументалісти (їхня секція в Спілці художників була найпрогресивнішою). В умовній, декоративній орнаментальності творів монументалістів недремне око ідеологів від мистецтва не одразу
розгледіло паростки авангардного протистояння системі.
У створенні інноваційного поля, серед інших, велика роль
належить Е. Коткову та його товарищу Валерію Ламаху —
митцю із філософським складом мислення. Поряд творили
геніальні майстри — Григорій Гавриленко та вибуховий
Сергій Параджанов. З автором «Тіней забутих предків»
Е. Коткова пов’язувала багатолітня дружба, спільні мандрівки
Донбасом та Карпатами. З В. Ламахом співпраця була кожноденною. Разом було створено монументальну скульптуру
та мозаїки для Євпаторії, Луцька, для Дніпропетровська
та Києва. У 1982–1983 роках Е. Котков особисто виконує
грандіозну скульптуру «Метеор» (заввишки 15 м), декоровану мозаїкою. І донині вона є естетичним середохрестям площі
біля Будинку культ ури заводу «Метеор». У цій композиції,

Е. Котков
Екстаз. 2001
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Е. Котков
Ширяючі в небі. 1990‑ті

як і в оздобленні інтер’єру для дитячого санаторію в Євпаторії очевидне пристрасне
захоплення Е. Коткова (як і всього його покоління) архітектурою та скульптурою
Антоніо Ґауді — генія іспанського сецесіону.
Затвердження проектів на художніх радах проходило важко попри те, що Е. Кот
ков 25 років був членом цієї ради. Проекти пропонувала молодь, а суддями все ще
лишалися порослі мохом ідеологи від соцреалізму аж до кінця 1980‑x. Жагу повної
творчої свободи Е. Котков реалізував у станковому живописі, а саме в нефігуративних, як тоді казали, абстрактних композиціях. На персональній виставці Е. Коткова
(2007) в «Музеї сучасного мистецтва» було презентовано близько 100 композицій,
як здобуток п’ятдесятилітньої праці маестро. Більшість творів увійшли до колекції
музею. Як колись зауважив Іван Драч: «Митцеві потрібне довге життя, щоб дожити
до суспільного визнання його індивідуального світу, його мети та завдань, омріяних
ще в юності». Соціум, особливо радянський, був напрочуд консервативним. Твор
чість Е. Коткова мала всі шанси на забуття без факту оприлюднення. У 1960–1980‑х
абстракції Е. Коткова, як і його колег-нефігуративітсів, на виставки тотально не приймали. Один із «генералів від соцреалізму» В. Шаталін радив художникам навчитися
малювати, перш ніж потрапляти на виставки. Цей пасаж стосувався Е. Коткова — художника академічного вишколу, учня Василя Касіяна.
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Виставкова біографія Е. Коткова фактично розпочалася наприкінці 1980‑х. Якщо
в монументальних творах «муза» Е. Коткова мусила бути розсудливою, зваженою,
архітектонічною, то у станковому живописі їй надано повну свободу від раціо. Тут
митець стовідсотково покладається на інтуїцію. Тільки в просторі майстерні вільно
ширяє його фантазія. З підсвідомості виринають художні ідеї, образи, нагромадження
композиційних структур — тільки встигай переносити їх на полотно. Зазвичай композиції створюються як маленькі начерки олівцем, кольорове рішення з’являється
на полотні. Художніми кумирами були та лишаються кубістичний Жорж Брак та ірраціональний Пауль Клее. У станковому живописі Е. Котков — егоцентрик. Він володіє
духовною йогою: лишивши дріб’язковість буття за порогом майстерні, маестро входить в іншу, більш відповідну для нього дійсність. В акті «художнього автоматизму»
він створює на полотні образ складного, але просвітленого духовного світу. Абстрак
ції та напівфігуративний постмодернізм Е. Коткова — «картинна зала його душі»
(вираз Г. Гессе). Як майстер композиції цей «Шаман мистецтва» (визначення Ігoря —
сина Коткова) лишається прихильником вишуканого, беззаперечного професіоналізму. «Засвоївши правила — матимеш успіх у змінах», — казав китайський живописець
Шітао.
Прорив до вільної творчості митців-шістдесятників та особисто Е. Коткова, відкриття ним інноваційних можливостей художнього мислення, всмоктування європейської традиції класичного авангарду базовано на високій професійній культурі, знаннях, на уродженому смаку, на усвідомленні мистецтва як творчої гри таланту, а ще —
на розумінні того, що індивідуальна творчість — лише фрагмент великого художнього
світу. В цьому дотичність Е. Коткова до ігрової творчості С. Параджанова, П. Клее,
П. Пікассо та інших мудрих митців ХХ сторіччя. Поетику пластичної гри як структурну складову станкового нефігуративу Е. Коткова яскраво втілено в найновіших творах
2007–2009 років. Вони очікують на нову експозицію. Ернест Котков і дотепер
як в творчості, так і в особистих контактах репрезентує легкість непідробної художньої мудрості, яка в агресивно-егоцентричному полі Києва є великою рідкістю. Втім,
такою ж ексклюзивною вона була у всьому авангарді ХХ століття.

МУЗЕЙ В ЯПОНІЇ

Музей сучасного мистецтва. Токіо

С

ьогодення України майже зовсім не кореспондує із романтичним сприйняттям
світу. Але коли говориш про храми, сади та музеї Японії, погляду крізь «рожеві окуляри» уникнути не вдається.
В музеї Осаки та Кіото я закохалась, перегортаючи в бібліотеках фотоальбоми,
задовго до того, як ступила на музейні пороги Японії. В сучасній Осаці, де архітектуру
створено корифеями-модерністами: Кендзо Танге, Кісьо Курокава, Тадао Андо,
Буніхсіко Макі, будівництву музеїв належить чільне місце.
У кожного японського міста — своє обличчя і неповторний характер. Кіото, в минулому імператорська столиця, хизується традиційністю, культивує аристократизм
манер і способу життя. Токіо підкреслено офіційне. А Осака — це, передусім, місто
бізнесменів і банкірів. Динаміка характерів, почуття гумору, прихильність до міського
свята — звідси любов до новацій, особливо до мистецтва європейського авангарду
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Біля телевізійного центру
Токіо
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початку ХХ сторіччя. У країні, де традиційну культуру цінують понад усе, динамічна за стилем життя Осака залюбки
приймає експозиції модерного мистецтва з Нью-Йорка, Бер
ліна, Москви.
Осакці пишаються міськими новобудовами: Музеєм історії міста, будівлею унікального грандіозного Акваріуму, оригінальними хмарочосами і новими концeртними залами бізнес-центру. Суперавангардні проекти платникам податків
обходяться недешево, проте вони готові фінансувати екстравагантну, але при цьому естетичну та зручну для людини
«другу природу». Архітектори, що перетворили Осаку на місто-супермодерніста, дбайливо зберегли її старовину. Древ
ніх будівель й маленьких храмів не знищують, як це зазвичай
відбувається у нас. У самому серці розкішних пасажів, інколи
навіть у холах бізнес-центрів зустрінеш храми ХVII–XIX сторіч, обрамлені металом та склом ХХІ сторіччя.
Ах, як описати всі прогулянки Осакою, розповіс
ти
про фантазії садівників, про красу експозицій у холах модерних готелів, про делікатність людей, про ґречність таксистів,
уніформа яких включає білосніжні рукавички та мереживні
чохли на диванах салону. Якщо згадати про всі храмові чаювання, де пейзаж «п’єш» із такою ж побожністю, як і зелений
густий гіркуватий чай. Схиляння Осаки перед мистецтвом
особливе, тотальне. Багато що у цій зустрічі стає частиною
власної свідомості — знаком такого життя, яким воно має
бути у нас вдома. І хоча всю Осаку, як букет польових квітів,
«узяти в оберемок» неможливо, щоб подарувати її читачеві,
промовчати про Музей історії було б неприпустимо.
Перетнувши широку площу, наближаємось до Музею, чий
силует подібний до вітрила. Гнучка лінія фасаду, гра скляних
площин і ритмів легких металевих конструкцій — усе ство-

Фасад Музею історії міста
Осака

рює відчуття корабля, що пливе тобi назустріч. Елегантний хмарочос привітно зустрічає відвідувачів просторим фойє, що виблискує полірованим білим мармуром, матово-сріблястим освітленням. Музей масово відвідують. Iнтерес до історії країни є постійною турботою суспільства. Юрби школярів заповнюють хол.
Безшумні ліфти піднімають глядачів на верхній поверх — в експозицію доісторичної Японії, в той небезпечний для людини світ, який то зігрівав сонцем, то знищував
людність островів вогняною лавою вулканів. Поверхом нижче перед глядачем постає
епоха впливу китайської культури: церемоніал двору, мистецтво каліграфії, зародження буддизму, що стане домінантою духовного життя Японії. Спускаючись ескалатором
з одного поверху на інший глядач наче мандрує крізь товщу століть — від середньовіччя до кінця ХІХ століття, коли Японія, до того закрита, перестала бути terra incognita
для європейців. Музей як «технологічне диво» дає змогу головним його відвідувачам — дітям — відтворити на комп’ютері до найменших дрібниць будь-який історичний період у житті рідного міста. Досить лише натиснути клавішу та відкрити програму. В експозиційних залах юні глядачі можуть гратися в самураїв, переодягатися
у вбрання придворних чиновників чи в мальовничі костюми театру Кабукі. «Торкну
тися історії руками» — в цьому привабливість експозиції, її магічний сенс. А за вікном
десятого поверху, перед ескалатором, в серпанку відкривається панорама сучасної
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Дім-музей Кандзіро Кавай
Кіото
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Осаки. Низку хмарочосів огинає синя стрічка ріки. В її долині
ще у XVII столітті було збудовано замок правителя — сьоґуна.
Сьогодні тут музей середньовічного побуту самураїв. Пре
красний парк палацу прикрашений десятками композицій
із хризантем — любові і гордорсті городян.
Не лише Осака, Кіото чи Токіо хизуються потужними
музеями, в містечках чи навіть селах повсюдно відчутна потреба у збереженні та показі культурної спадщини. Маленьке
містечко Хіконе, що притулося до могутньої фортеці
XVII сторіччя, пишається відкритим там 1987 року музеєм
із колекцією зброї та обладунків самураїв, каліграфії, живопису на сувоях, а також музичних інструментів, театральних масок та костюмів, приладдя до чайної церемонії.
Фортеця Хіконе — гніздо самураїв, які були воїнами могутньої династії Лі «періоду Eдо» (1615–1868). До замку-фортеці йдемо широкими кам’яними сходами. Здається,
чується тупіт війська у важких обладунках. Замок і навіть
пейзаж лаконічні. Інтер’єр строгий та функціональний.
Це світ самураїв — воїнів, котрі захищали дорогу до імператорської столиці Токіо. Японських самураїв через їхнє спорядження називали «будинком із луком та конем». Основою
їхньої етики були абсолютна відданість панові, культ мужності, презирство до смерті та ідея дзенського «просвітлення».
Шлях до досконалості відкривався інтуїтивно, збігався
із дисципліною духу самураїв. Вони однаково вправно володіли не лише мечем, але й пензлем каліграфа та віршуванням.
У музейній колекції Хіконе — збруя для коней, мечі й цуби,
шкіряні пояси, нагрудні панцирі — всі є шедеврами від епохи
Камакура (1192–1333) до правління династій Лі Гі (1625–
1676) та Лі Наоокі (1656–1717). В Хіконе всю військову
амуніцію вкрито червоним лаком. Військо хіконських феода-

лів було відомим як «червона охорона». Мечі самураїв —
гордість музейної колекції. Ця зброя славилась далеко за межами острівної країни.
Якщо доля привела тебе до Кіото, треба власну художню
вразливість тримати жорстко у самурайській дисципліні.
Гортаєш путівник, і очі розбігаються: понад триста храмів,
сади, парки, маленькі та потужні музеї — все хотілося б оглянути. У відчаї від неможливості все охопити задовольняєшся
поглибленим ознайомленням із кількома шедеврами… а серед них Дім-музей майстра Кандзіро Кавай (1890–1966).
Оселю знаходимо у хитросплетінні вуличок та провулків
у густо населеному кварталі. Вузький і непоказний фасад будинку оманливий. Дім майстра досить просторий й розгортається вглиб кварталу. Все в цьому будинку: меблі, люстри, дві
печі для випалення кераміки, скульптурна майстерня —
не лише задумано, але й виконано художником-універсалом.
Кавай був ще й поетом. Окремі фрази, уривки віршів на сувоях, нібито ненавмисно призабуті майстром на столі у вітальні
та працьовні, створюють ефект реальної присутності сенсея-Кавай. Чуємо його голос: «Будь-хто може робити красиві
речі. Здатність самовираження та творчості є у кожного,
але не всі це усвідомлюють». Садок, оточений житловими
приміщеннями, сприймається ядром цього «гнізда». Цей сад
майстерного кабінету — «токо» під час усамітнення для літературних занять. На столику лишилися лежати сувої і палички для письма. «Людина не шукає роботу, це робота відшукує людину. Так само і краса — вона повсюди, вона лише
чекає, поки людина знайде її. Краса любить людину…».
Скульптура Кандзіро Кавай, яка заповнює будинок —
свідчення потужного пластичного таланту могутньої особистості. У відчутті майстром великої форми помітні перегуки
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з гігантами європейського авангарду, насамперед, з Генрі Муром. За життя Кавайскульптор реалізувався у трьох напрямах. У перший період митець працював під очевидним впливом класичної корейської та китайської кераміки; друга фаза — скульптура створювалася в дусі народної пластики Японії. Завершення творочого шляху
відбулося у «світі незавершених форм» — модерній скульптурі. Вона вражає вишуканими пластичними знахідками. В лаконічних формах гуркоче потужна сила, подібна
до вогню у запечатаній печі для обпалювання кераміки… І знову чутно голос маестро: «Експресія в Японії не є прямою чи очевидною. Ми можемо сміятися, коли нам
хочеться плакати… Такі речі незрозумілі іноземцям, але це також добре… У невідомості є щось захопливе!».
Cенсей Кандзіро Кавай пізнав радість популярності й слави за життя, але, як пишуть критики, котрі знали майстра особисто, протягом усього шляху він зберігав
щиру безпосередність і свіжу зацікавленість дитини. Популярність не зробила його
егоцентриком, як це буває з художниками менш обдарованими. Спадщину геніального філософа, естета, скульптора, всю ауру дому-музею свято оберігає влада Кіото.
Політика міста, як і всієї Японії на початку ХХІ століття, об’єднує пам’ять предків
та нервове напруження майстрів-урбаністів. Музеї Японії — середохрестя у втіленні
цієї культурної політики. «Яке чудове Тепер, — писав Кавай в одному із віршів, —
це справжня вічність».

ЕКСПРЕСИВНИЙ КОЛОРИЗМ
ЮДЗО САЕКІ

Юдзо Саекі

О

дним із найяскравіших вражень від японської подорожі 2004 року, поряд із класичними буддистськими храмами й садами, духовними осередками Нари та Кіото лишилася виставка японського живописця Юдзо Саекі — митця, якому судилося коротке
життя (1889–1928).
Уся творчість Ю. Саекі була пов’язана переважно з Парижем. Уже 1925 року там
на «Осінньому салоні» експонувався його пейзаж «Взуттєва крамниця», а до Двад
цятого салону було відібрано дві роботи — «Будинок з афішами» й «Продавець часописів». Ще не слава, але вже визнання мистецької столиці Європи, багатої на розмаїття художніх індивідуальностей, стукалось у двері японця, що був закоханий
у Париж.
У листі від 8 січня 1928 року Саекі повідомляв авторитетному художникові
Кацудзо Сатомі (1895–1981), що з тих 107 робіт, які він написав за три місяці
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Юдзо Саекі
Базиліка Сан-Франциска. 1926

(від жовтня 1927‑го до початку 1928-го), його задовольняють лише п’ять або шість.
У цьому відчувається надвимогливість митця до своєї творчості; Саекі картав себе
за залишки академізму, від якого, на його думку, ще не звільнився. Це було очевидним проявом комплексу меншовартості, що розвинувся у художника після необачних слів Моріса Вламінка, які той кинув після оглядин живопису Ю. Саекі:
«Який академізм!».
У цей час фовізм переможно палав не лише на полотнах Матісса, Донгена, Дюфі,
але й у роботах широкого кола адептів цього напряму модернізму. Все, що нагадувало
музейний вишкіл, заперечувалося. Що ж до живопису М. Вламінка, то маестро полюбляв бляклі, розбілені тони. Чорний колір, властивий Ю. Саекі, не розуміли як індивідуальний.
Ця доповідь, можливо, й не мала б іншої функції, окрім ознайомчо-пізнавальної,
якби не деякі розходження щодо самої природи світобачення Юдзо Саекі і дослідника
його творчості Тамако Огави щодо стилістичної належності живописця. Але спершу
необхідно представити Юдзо Саекі мистецтвознавчій аудиторії.
Юдзо Саекі народився в родині служителя храму Котокудзі в Накацу (Осака).
У ранній юності навчався в майстра олійного живопису Рінсаку Акамацу (Осака).
Упродовж 1918–1923 років Ю. Саекі навчався в художній школі в Токіо. У цей період
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Юдзо Саекі
Кафе. 1928

на його живопис мав вплив Цуне Накамура. 1924 року митець разом із дружиною-художницею Йонеко та дочкою Ячіко приїхав до Парижа, де зблизився з японським художнім осередком, зокрема з Такедзі Фудзісімою, який працював у популярній студії
Фернана Кормона. Відтоді душа Ю. Саекі належатиме Парижу. Вулички і провулки
Парижа, фасади непоказних споруд, стіни, завішані афішами, кафе у передмістях, простий люд — уся ця аура міста, яку в мистецтві відтворювали ще Деґа, Утрілло,
Піссарро, богемні представники «Бато де лавуар» і «Вулика», — увійшла в живописні цикли Ю. Саекі.
У перший паризький період (1924–1925), навчаючись в Академії Гранд Шом’єр,
художник віддав данину сезанізму й водночас писав пейзажі, інколи в один день завершуючи дві роботи. Що далі, то більше митець захоплювався фовізмом. У галереях
Пеллерена та Гаше Саекі зосереджувався на картинах Ван Гога, Сезанна, Руо, Утрілло.
Судячи з живопису цього періоду (про що японські дослідники не пишуть), Юдзо
Саекі приваблювала конструктивність Сезанна та екзальтований трагізм стилістики
Ван Гога. Отже, не у фовізмі, а в експресивному надриві драматичного Ван Гога та інтуїтивному експресіонізмі відлюдника Руо слід шукати опорні точки як художньо-світоглядної, так і фахово-стилістичної моделі мислення Юдзо Саекі.
Його паризькі пейзажі, позначені розмаїттям відтінків чорного, енергійних
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Юдзо Саекі
Доллі. 1925

Юдзо Саекі
Такашіма Накаяма. 1925

276

Архів

і виразних на кшталт Курбе, його жовті стіни та дерева тютюново-отруйного звучання лякають. Енергія, яка живе в них,
майже кричить голосом затиснутої в лещата нужденності людини. У пейзажах Саекі є сила емоції і тепло гуманної, чутливої душі. Можна сказати, що в цих творах відбилося нужденне
існування в Парижі родини художника з маленькою дочкою
на руках. Невдовзі брат Саекі приїхав до Парижа за дорученням матері, щоб забрати Юдзо з сім’єю додому. Юдзо з дитинства хворів на сухоти.
Японія зустріла «парижанина» ласкаво. Дев’ятнадцять
картин Саекі експонувалися на виставці в Токіо та здобули
нагороди мистецького товариства «Ніка». За словами Тама
ко Огава, «картини Саекі вражали сучасників». Юдзо активно включився у модерне художнє життя Японії і навіть разом
із Кацудзо Сатомі став співзасновником «Асоціації 1930»,
що пропагувала фовізм у мистецтві Японії. Але митцеві повсякчасно снився Париж. Саме з шармом цього міста художник пов’язував свої ще ненаписані пейзажі.
У жовтні 1921 року, подолавши важкий шлях через Сибір,
родина Саекі дісталася омріяного Парижа. Всі, хто були свідками двох останніх років життя художника, невдалої спроби
самогубства і врешті смерті 16 жовтня 1928 року в Нейсісюр-Мар, зауважували його «одержимість» Парижем. Кож
ного дня, навіть узимку, мольберт Саекі стояв на якійсь із вулиць Монмартра. Юдзо жив, дихав живописом і Парижем.
Навіть коли загострилися сухоти, ледь підводячись із ліжка,
Саекі писав свої найвиразніші твори: «Жовтий ресторан»,
«Листоноша», «Російська дівчина», «Швець» і низку інших
міських пейзажів. У цих творах пропорції будинків, вікон,
дверей деформуются, наче вигинаючись у шаленому танку.
В них домінує розмаїття живописних фактур, а свобода віль-

ного, розкутого письма досягає рівня експресіонізму Хаїма
Сутіна та пронизливості Жоржа Руо. У картині «Жовтий
ресторан» жовтий морок безлюдного ресторанчика, де столики і стільці здаються рухомими, живими створіннями,
сприймається як крик приреченого художника, постійно
спраглого до живопису.
Порівнюючи роботи митця 1924‑го та 1927–1928 років,
бачимо, як наростає в них експресивна чуттєвість у сприйнятті пейзажу, поглиблюється злам і деформація природної
форми, якими промовистими стають фарби та «пантоміма»
речей.
Стилістика композицій 1921–1928 років перегукується
із засадами німецького експресіонізму з його гротескно-трагічним світовідчуттям, із загостреністю образно-художньої
мови, потягом до символічного узагальнення. Саме у психологічній спорідненості з експресіонізмом потрактуємо домінування чорного кольору в полотнах Саекі: його він наполегливо намагався вичавити з власних полотен і свідомості.
Усе сказане дає підстави доповнити аналіз японського колеги Тамако Огави, пов’язавши живопис Юдзо Саекі не з фовізмом, а з європейським експресіонізмом (як у часі, так
і в способі бачити й відображати світ). Адже фовізм не відбиває ні «японської душі» цього живопису, ні автентичності
митця, який зусиллями колекціонерів Гацудзіро Ямамото
(1887–1951) та його сина Кшоо здобув пошану й визнання
на батьківщині.

Юдзо Саекі
Церква Св. Анни. 1928

Юдзо Саекі
Портьє. 1928

ПРОЕКТ «ТРАНСФОРМАЦІЯ»
В МУЗЕЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ТОКІО

Франческо Клементе
Автопортрет. 2005

І

з трьох діб перебування у столиці Японії на запрошення прочитати лекцію з проблем українського бароко та мистецтва Іоана Пінзеля лише п’ять годин пощастило
приділити екскурсії містом. Решта часу за попередньо складеним планом відвідування, який в Японії щохвилинно виконується, було присвячено товариським та діловим
контактам, зокрема — презентації виставки власного живопису. Завдяки японському
подружжю, яке люб’язно запропонувало авто для екскурсії, мені все ж пощастило
скласти хоч якесь враження про Токіо. Саме в ті дні родина Сірай планувала поїздку
до Італії, і моя лекція щодо особливостей стилю бароко стала їм у нагоді. Типовим
для японців «гірі» (подяка за інформацію) була пропозиція оглядової екскурсії.
Окрема подяка аспірантам НаУКМА (кафедра культурології) К. Буркуш, Є. Козловській,
Л. Лозовій за переклад наукового апарату каталогу «Transformation»
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Таким чином доля подарувала мені можливість відчути ауру 11‑мільйонного агло
мерату на ім’я Токіо, на шаленій швидкості пронестися відомими з фільмів та репродукцій туристичних листівок автобанами, побувати в піднебессі, на даху дива архітектурної та технічної думки — найновітнішого телевізійного центру. Пощастило також
оглянути (хоча і поспіхом) експозицію полотен Ренуара на 24-му поверсі розкішного
торгівельного центру. Екскурсоводи, напрочуд уважні до культурних потреб гостя,
примудрилися ще й провезти мене вулицею Гінза, де працює 360 художніх галерей
(саме тут, у ресторані «Фабі» було експоновано мій живопис). Найдорогоціннішим
враженням лишилося знайомство із архітектурним образом Музею сучасного мистецтва (МСМТ) та з експозицією «Трансформація».
Музей, побудований за проектом відомого японського архітектора Такахіко
Янагісава (нар. 1935) було відкрито 1995 року. 10 залів постійної експозиції мають
площу 3 000 кв. м; для тимчасових, змінних експозицій, перформансів, відеопроектів,
інших варіантів мистецьких акцій надано 4 000 кв. м. Музей є також популярним осередком завдяки масштабним концертним програмам із запрошенням світових зірок
як класичної, так і модерністської музики. Музичне виховання японців є фундаментальним, тому й потреба у музичних враженнях — вкрай глибока.
Головним куратором МСМТ, його мозком, натхненником-ідеологом є суперосвічена професор Йоко Хасегава. Її творчий шлях приголомшливо переконливий: Хасегавасенсей має як мистецтвознавчу, так і юридичну освіту. Вона стажувалася та працювала
у провідних музеях Америки, зокрема, у Нью-Йорку. У 2005–2006 роках була арт-директором «Музею сучасного мистецтва ХХІ століття» у Каназаві. У 2006 році — обрана професором в інституті Антропології (Tama Art) в університеті Токіо. З 2001 року до 2010-го пані Йоко — арт-директор міжнародних фестивалів (Стамбул, Венеція,
Сан-Пауло). Ця деталізована довідка щодо найвищого щабля фахових можливостей
арт-куратора не є зайвою з огляду на українську практику. Широта світогляду куратора,
масштаб знань, їхня всебічність та варіативність визначають якість запрошених до експозиції проектів. Експозиція «Трансформація» — тому підтвердження.
Стислість часу, відпущеного мені для знайомства із музеєм, змусила обирати між
постійною експозицією чи більш глибоким знайомством із проектом «Трансфор
мація» — я зупинилась на останньому.
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Пройшовши довжелезною терасою, за риштуванням якої виблискує штучне озеро,
а з іншого боку відкривається простір бібліотечного залу та книгарні, потрапляємо
до першої експозиційної зали.
В затемненому приміщенні синьо-зеленим квадратом світиться екран. В холодних
хвилях океану борсається дівчина у даремному намаганні перебороти міць дев’ятого
валу. З кожним наступним кадром все безнадійнішими виглядають зусилля дівчини,
яку вже накрило водою. Аж раптом у неї з’являються жабри, і вона пливе під водою
вільною рибиною — з її обличчя зникає замертвіла маска та вираз відчаю. Глядач розраджений посмішкою дівчини-амфібії. Так авторка Патриція Піччініні (Італія) заявляє основну тему «Трансформації» — пробудження додаткових сил людини та її
«паралельного інтелекту» (підсвідомого за Фройдом).
У коментарі-супроводі експозиції Хасегава-сенсей, розмірковуючи над зараціоналізованою цивілізацією ХХІ сторіччя, звертається до Хорхе Луїса Борхеса: «…Боги
поверталися з вікового вигнання. Піднявшись над натовпом, відкинувши голови і розправивши плечі, вони звисока приймали наше покоління».
Надалі куратором постульовано основний тематичний вектор виставки
«Трансформація» як унаочнення людини, котра проходить шляхом перетворення
на щось надлюдське і навіть нелюдське. «Фундаментальною основою таких трансформацій є зміни у фізичному тілі людини та в її поведінці». Далі автор проекту зауважує:
«Починаючи за 1990‑х, розвинулися технології, які значно розширили межі нашого
сприйняття. Шляхом мапування людського геному, можливостям зміни ДНК, трансплантації органів та косметичної хірургії відбулася радикальна зміна уявлень про людське тіло. Його сприймаємо як сукупність змінних частин». Хасегава-сенсей підкреслює цілком слушну думку щодо штучно витвореної еволюції, яка заступила природну
людську еволюцію.
Учасниками проекту-експозиції стали вісімнадцять художників із п’ятнадцяти
східних та західноєвропейських країн (Азія, Південна Америка, Австралія, Італія,
США, Росія, інші). Автори проекту мають різні підходи до художнього втілення
ідеї трансформації людини залежно від етнохудожнього, релігійного та цивілізаційного досвіду країни походження митця. Роботи художників, які належать до покоління цифрових технологій, є принципово відмінним від проектів авторів, які
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сформувалися у традиційних суспільствах (Індія, Таїланд,
Корея).
Експозиція дає зразки від унаочнення «помноженої ідентичності» до перемоделювання фізичного тіла чи альтернативних способів його еволюції та реконструкції символічних
кодів. Згідно з переконанням, що всі живі істоти наділено духом, художники зі східних країн, де ідея реінкарнації безсмертної душі є органічною, інакше вирішують образ твору,
ніж їхні західні колеги.
Тема «помноженої ідентичності» є наскрізною в проекті лондонської авторки Барті Кхер (походить з Індії). В експонованих нею роботах використано традиційне «бінді» —
цяточку, яка малюється між бровами заміжньої індійської
жінки. «Бінді» за Кхер, це ще й «третє око», і метафоричний знак сперматозоїда у композиції «Шкіра говорить несвоєю мовою» (2006). Тут тулуб сірого слона повністю покрито бінді-цяточками. Скульптури Кхер в «Трансфор
мації» репрезентують жінок-гібридів. Образи втілено як переосмислене тіло жінки. Антропоморфну жінку, котра має
одну ногу коня, а другу — струнку на височезному підборі,
обвішано пакунками, придбаними у численних крамницях.
Сумарно вони справляють враження крил. Ця жінка-шопоголік уподібнюється тисячорукому божеству Каннон.
Синтез образу шопоголіка, напівзвіра та жіночого божества
зливаються у неподільному антропоморфному гібриді.
Барті Кхер без упину грає зі сміливими трансформаціями
та поєднаннями, здавалося б, непоєднуваного (пилососи-змії, жінки з головами тигрів, дитина із головою мавпи,
чоловіки із жіночими персами, чорношкіра напівлюдина-напівкінь). Іронізуючи, авторка позбавляє знаки та образи усталеного сенсу — перекодовує їх. Образи людини

Барті Кхер
Сестра Аріона. 2006
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Спутніко!
Ворон Дженні. 2010
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природи та міфології на рівних співіснують у свідомості
Кхер та в її скульптурних фантазіях.
Глядачу запропоновано відчути хистку межу між людським та нелюдським, межу, яка інколи виглядає досить умовною. Куратор проекту як обізнаний антрополог у тексті каталогу говорить про переозначення сутності людини в усвідомленні того, що людська істота є полем діалогу та співіснування
звіриного та людського (соціалізованого). Тому першу роль
у проекті веде тема ірраціонального-неусвідомленого (за Ха
сегавою — «симетрична антропологія»). Крім людино-тварин Барті Кхер у відеотрансформаціях Апічатпонга Віра
сетакула (Таїланд), у його фільмі «Тропічна хвороба»; в людино-птахах та олюднених оленях Маркуса Коатеса (Лон
дон); у створінні, яке борсаючись у людську подобу
(відеофільм Ґабріели Фрідріксдоти, Ісландія) — всі частини
експозиції, що інтригують та збуджують фантазію, стверджують ідею гетерогенних трансформацій та множинних ідентичностей. Це вихід за раціональні схеми урбаністично-технологічного світу в шари пракультурного дознання-інтуїції.
Побачене в експозиції проектується не лише на компенсаторну концепцію витіснення табуйованих тем (за З. Фройдом)
але й на Юнгові ідеї «колективного неусвідомленого».
Автори змістовного каталогу, де крім представлення (резюме) художників вміщено низку мистецтвознавчих, антропологічних та філософських текстів, ставили за мету «змінити
трансформації гіпертехнологічної дійсності, щоб відродити
захоплення людським життям»… «У такій ситуації наші митці намагаються створити отвори та форми, через які можна
втекти від цього технологізованого світу… У цій виставці запропоновано можливість трансформації “симетричної свідомості” як однієї із можливостей звільнення… Той, хто вхо-

дить у простір експозиції, бачить, як анімалізується людина, і навпаки — олюднюється тварина, тільки-но починає працювати “симетрична логіка”» (з тексту Шінічі
Наказава — антрополога).
Дійсно, прогулянка експозиційними залами обдаровує несподіванками, випадковостями та стрибками свідомості в інший вимір. В експозиції є шарм вигадливості,
магії, почасти містики, традиції, перетлумаченої інноваційним мисленням художників.
Мабуть, найефективнішою частиною експозиції є проект Метью Барні (НьюЙорк, США) де перемоделювання фізичного тіла та духовного змісту особистості
виступає як сучасний еквівалент алхімії. За основу проекту покладено поняття «хьюбріс» (гр.) — як еквівалент могутності, сили, надлюдських можливостей (щось на взірець ніцшеанської надлюдини). Головний персонаж експозиції «М’яз, який підтримує
яєчко 3» через власний хьюбріс прагне докорінної трансформації. Він проситься
до лав вільних масонів і тому мусить пройти важкі випробування та обряд ініціації.
На стінах великої експозиційної зали репрезентовано масштабні фотознімки — поетапно зафіксовано тортури, яких зазнає персонаж, що має на меті возвеличити власну
сутність до рівня масонської ложі. В центрі зали на колосальному екрані тортурні
випробування унаочнено в дії-просторі. І ось кульмінація — з рота героя оповідки
виходить скривавлений фартух масона, що є ознакою визнання його як члена ложі
та повної трансформації — перемоделювання персонажа. Безкінечні метаморфози
тіла, «алхімія» Метью Барні є фантастично вигадливою. Вони балансують на межі
відразливого та естетичного, гіпнотизують, зачаровують театралізованою грою інтелектуально-образотворчого карнавалу. Але в цьому гострому проекті зовсім не акцентовано категорію потворного, яка для будь-якої японської експозиції є абсолютно
неприйнятною.
Художник із Лондона Маркус Коатес, як і його колега Франческо Клементе з Гон
конгу в подвійних людиноподібних створіннях (людина-птах, олень, кролик із людським обличчям, автопортрет Клементе із тілом мухи, інше) звертаються до традиції,
метаморфоз, відомих у кожній культурі народних казок, легенд, та аж до страхітливого
Замзи — персонажа Франца Кафки. Ці образи провокують глядача зануритись у часи,
коли імітування тварин у релігійних церемоніях дозволяло людині уникнути відчуття
власного тіла. Це імітування було як для первісної людини, так і сьогодні для митця-
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постмодерніста способом втечі від часових і просторових умов та зміною у способі
взаємодії зі світом. Японський письменник-романіст Кеіхіро Хірано, коментуючи
проект «Трансформація», зауважує: «Якщо б люди мріяли про повернення до умов,
подібних до райських, їм було б необхідно повернутись до форми, яку мають тварини… Якщо мріяли про друге чи третє пришестя сакрального та міфічного простору,
вони мали б наслідувати зовнішність богів… Мистецтво — це гарний вентиляційний отвір між людським життям та тим, що лежить за ним. Кожна дія цього уявного
нового тіла (йдеться про більшість проектів) описує простір і запрошує світ увійти
до нього».
Навіть художники, виховані у раціоналістичній системі логічних понять — Ян
Фабр (Голландія), Яна Стербек (Чехія), Метью Барні (США) та інші — достатньо
органічно увійшли в тему перетворення людського на анімалістичне. Бо і в західному
фольклорі яскравим прикладом анімалізації людини є образ «перевертня» (образ
ведмедя-принца, царівни-жаби тощо). Природу безперевності і плинності несвідомого (за Хасегавою — «симетричного інтелекту») знаходимо у прадавньому тотемізмі
кожного народу. Інтелект сучасного західного художника не виключає іншого рівня
розуму — підсвідоме людини — митця тут працює без обмежень.
Щодо художників зі Сходу чи з Південної Америки: в проектах Патриції Піччініні
(Австралія), Шахжа Сікандер (Пакистан), Апічатпонга Вірасетакула (Таїланд), Тунгі
(Ріо-де-Жанейро), Лії Бул (Корея), де стійкою є віра в реінкарнацію, тема тотожності
(побратимства) людини і тварини вирішується без драматизації та ламання жорстких
бар’єрів у свідомості. Для митців Сходу, так само як і для ісландської художниці
Ґабріели Фрідріксдоти, подвійна логіка є нормою. Люди легко перетворюються у тварин, а тварини прослизають у світ людей, тому що для художників з усталеним фольклорно-релігійним корінням міфологія лишається типовим наративом, твореним
«симетричним інтелектом». Цей варіант інтелекту — «неусвідомлене» — постійно
працює в глибинах розуму митця. У виставці, концепцію якої так ретельно підготовлено куратором Йоко Хасегава, співкуратором Шінічі Наказава та їхніми колегами —
теоретиками культури, одвічна тема міфів та казок народів світу як ідея перевтілення
набуває талановитого, екстравагантного, суперяскравого видовища.

СЕНСЕЙ
БОРИС ВОЗНИЦЬКИЙ

Б. Возницький та О. Петрова
в Олеському замку. Березень 2011

К

оли трапилось непоправне, японська інтелігенція негайно відгукнулася — у скорботні дні ті, кого нещодавно Борис Григорович особисто супроводжував Олеським
замком, склали шану великому сенсею-Возницькому. У 2010–2011 роках широкі кола
читачів в Японії дізнались про діяльність Б. Возницького.
На культурній мапі України першого десятиліття ХХІ століття бачимо, як агресивні хвилі суспільного радикалізму врівноважуються, а подекуди й переборюються
кропіткою працею музейних співробітників. Зовні непоказна, щоденна робота тих,
хто зберігає мистецькі скарби України в час безладдя та зазіхань на об’єкти культури,
майже ніколи не одержує належної оцінки. Але культура України тримається саме зусиллями подвижників, серед яких постать Бориса Григоровича Возницького є унікальною. Мистецтвознавець, культуролог, невтомний збирач пам’яток, відновлювач
зруйнованих за радянщини замків Галичини, організатор наукових конференцій,

Сенсей Борис Возницький

285

автор монографій, фундатор нових музеїв і колекцій, талановитий адміністратор,
який вирішував болючу проблему фінансування культурницьких проектів. Борис
Возницький — людина-оркестр. Таким його шанує не лише культурна Україна, а й широкий світ — музейники Франції, Іспанії, Італії, Японії, США. У Луврі (Париж),
на жаль, вже без Б. Возницького була експонована скульптура І. Г. Пінзеля — організації цієї виставки видатний музейник присвятив останні десять років життя. На цю ж
експозицію очікує музей Прадо (Мадрид), тривають перемовини з Римом і Ва
шингтоном. Парадокс, але байдужими до його титанічної, самовідданої праці є ті
в Україні, хто за службовим становищем був би зобов’язаний сприяти масштабній патріотичній діяльності Возницького. Красномовним свідченням культурної апатії держави є нульове фінансування музейно-будівничої справи Возницького в 2011 році.
Не кращою була ситуація і у 2012-му — знаю особисто від Возницького.
Коли навесні 2011 року представники японської інтелігенції (вчителі, митці, актори) спеціально прилетіли ознайомитись із творчістю Пінзеля та з відродженими
Возницьким пам’ятками культури, їх зустрів і супроводжував унікальний український
майстер. У свої 85 років Борис Григорович за кермом старенького авто, куди вмонтовано мотор літака, зі швидкістю досвідченого автогонщика за один робочий день облітав усю Львівщину. Він встигав інспектувати роботу в Золочівському, Олеському
та інших замках і культурних об’єктах, провести наради з музейниками, вирішити
господарчі проблеми.
Японці одразу відчули шалену енергію, творчу наснагу та результативність зусиль
неймовірної особистості. Захоплення подвижництвом 85‑літньої людини помножилось на властиву японцям повагу до старшого покоління та особливо до унікальних
майстрів. Мені пощастило спостерігати цей моральний закон в Японії під час відвідин
дому-музею Кадзіро Кавай — дизайнера, скульптора, кераміста і поета. Шанобливе
ставлення до старшої за віком людини очевидне й на побутовому рівні. Японське суспільство виховане у повазі до тих, хто передає нащадкам культурну та духовну спадщину, традиції.
Утім, повернімося до Львова. Серед пам’яток, врятованих і повернених Б. Воз
ницьким і його колегами до мистецької скарбниці України, — скульптура майстра
Іоана Георга Пінзеля посідає центральне місце. Твори, які сьогодні вважаються ледь
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не найвищим втіленням духу та пластики доби бароко (XVII сторіччя), рівноцінні
шедеврам Лоренцо Берніні, Ель Греко, в радянський час опинилися під загрозою повного знищення. За доби антирелігійного терору в СРСР (1930–1970‑ті) їх викидали
з церков і костьолів, пиляли на дрова, спалювали — вандалізм ширився Західною
Україною. У той трагічний час Б. Возницький зі співробітниками Львівського державного музею перевозили старою вантажівкою із віддалених місцин Прикарпаття уламки пошматованої скульптури, ікони, старовинні меблі тощо. Скарби, які сьогодні
коштують мільярди доларів, тоді таємно переховували у підземеллях Олеського замку.
Йшли роки — завалилася радянська система… і постали унікальні експозиції Львів
щини — її «золоте кільце».
Нині про майстра Пінзеля фахівці сказали вже багато. Автори Б. Возницький,
Д. Клочко, Т. Возняк, В. Стеценко, польські дослідники, а зараз вже і паризькі мистецтвознавці як могли реконструювали біографію і творчий шлях геніального майстра
Пінзеля, який покинув Європу та, з невідомих сьогодні причин, приховуючи власне
ім’я, рік народження та інші дані, оселився на глухій периферії католицького ареалу,
в Галичині. Все, що зроблено ним у селах і містечках Бучачі, Городенці, Підкам’янці,
Монастириську, згодом — у Львові, мистецтвознавці XXI століття вважають найвищим втіленням європейського бароко.
Містичне переживання таємниці, поривання до злиття із вищими сутностями
є не лише втіленням духу та психології доби бароко, а й особистого психічного складу
та релігійного ентузіазму майстра Пінзеля. Доречно згадати думку німецького естетика Г. Вьольфліна: «Бароко відкривало нову фазу почуттів і чуттєвості, коли душа воліла розчинитися у висотах незчисленного та безкінечного». Саме ця ідея дає ключ
до розуміння особистості та творчості майстра Іоана Пінзеля, який втілив свій геній
за підтримки дивака-мецената Миколи Потоцького (старости Бучача).
На мою думку, «бароковий феномен» Пінзеля звернено до готичної свідомості.
Скульптура ця барокова за формою, але вповні готична за релігійним екстазом у його
граничному втіленні. «Релігійна температура» його скручених у судомах постатей
ближча до побаченого В. Воррінгером у готичній скульптурі: «Тільки в релігійному
сп’янінні, в екстазі відчуває готична душа безодню вічності. Ця блаженна істерія має
назву “готичний феномен”… Патетика, екстаз… тут не існує гармонії. Внутрішній
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та зовнішній світи в цій душі лишаються антагоністами… Це протиріччя тяжіє до втілення у вищих сферах».
Про твори Пінзеля мої японські подруги — філолог Фуе-сан і Сеі-сан, господиня
буддистського храму, дізналися від самого Возницького, коли за протекцією Любо
мира Медвідя Борис Григорович особисто провів екскурсію експозиційними залами
та підземеллями Олеського замку. Там, де зібрано не лише уламки церковних вівтарів,
скульптури, ікони народних майстрів, а й найчисленнішу в Європі колекцію світського портрета XVII–XVIII сторіч. Твори роками очікують на реставрацію, а фінансування все нема й нема. Незбайдужіла до духовності душа може почути, як колекція волає
про допомогу. Цей безсловесний зойк відгукнувся болем і співчуттям у душах японських жінок — дорогою від Олеського замку до Києва їхні очі не висихали.
Повернувшись додому до Осаки, Фуе-сан, активний культуролог, розпочала велику працю, популяризуючи творчість майстрів Іоана Пінзеля та Бориса Возницького.
Вона і раніше допомагала Україні. Фуе Катаяма та її чоловік Мічіо — спадкоємний
самурай, ще у чорнобильське літо заснували «Фонд допомоги чорнобильцям», надсилали кошти та медичне обладнання до України. Співчутливе ставлення до стражденних — одна з найцінніших рис японської ментальності — домінує у Фуе-сан.
Подвижницьку діяльність Б. Возницького, його культурні потреби та відсутність
можливості вповні їх реалізувати Фуе-сан сприйняла, як свої. Вона не поділяє культуру за географією на японську, американську, російську чи українську. Культура — вселюдська, для тих, хто бачить, чує, здатен сприймати. Що ж до особливого ентузіазму
японців від скульптури Пінзеля — його пластику було сприйнято на рівні глибинного
перегуку із образами «Охоронців» — специфічних усталених персонажів у давній
(XII–XVI сторіччя) релігійній скульптурі Японії. У храмових композиціях експресивні постаті «Охоронців» підкреслюють медитативний спокій Будди.
Після першого візиту до Львова у 2009 році Фуе-сан написала та видала змістовну
книгу про історію України, її культуру та окремих представників мистецтва під назвою «Ольга та майстри» (видавництво «Мішітані», 2009). Її план допомоги — ґрунтовний, і виконується він систематично, послідовно та невпинно. З метою залучення
широкої культурної спільноти до інформації про Україну, Возницького та Пінзеля,
Фуе-сан організувала мої лекції в університетах Токіо та Осаки.
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У березні 2011 року Фуе-сан із групою шанувальників
Пінзеля прилітає до Львова. Вона привозить угоду від видавництва «Мішітані» до Возницького. Він надає право публікації розлогої монографії про Пінзеля. Борис Григорович, постійно зосереджений на проблемі виживання музейних колекцій, мав унікальний хист справжнього галичанина,
коли йшлося про гостей. Мандруючи замками, сенсей Воз
ницький (сенсей — майстер, яп.) не приховував від японських відвідувачів найпотаємніших закутків у підвалах замків,
де терпляче на милосердя, увагу та реставрацію очікують тисячі шедеврів. Щирість, з якою Борис Григорович виявив
гостинність, відгукнулася не лише виданням монографії.
Японські художники у драматичному для їхньої країни
2011 році виконали для колекції Золочівського замку обіцяний повний комплект посуду для чайної церемонії, дарма
що після Фукусіми режим економії усіх ресурсів в Японії був
жорстким.
Пригадую, як під час обіду, на якому Фуе-сан підписала
з Возницьким контракт на видання книги, Кодзіма-сан, один
із членів делегації, актор традиційного театру Ноо, просив
дозволу у сенсея Бориса виконати для нього старовинний
військовий танок. На холодній, кам’яній підлозі він танцював
босоніж. Кімоно в різких рухах актора створювало експресивний малюнок крил якогось дивовижного птаха, що клекотом та криками викликав душі воїнів. Зустріч Возницького
з групою японських поціновувачів Пінзеля та України дійсно
була екстраординарною за щирістю та напруженням радісної
обопільної доброзичливості. За рік японське видання вийшло
друком (вересень 2011-го). Навіть радіаційна катастрофа
на Фукусімі, обмеження в електропостачанні, яких зазнала
вся Японія, не зірвали планів видання. Борис Григорович

Іоан Пінзель
Богоматір. Кінець 1750‑х
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дуже високо поціновував труд японських друзів. Результатом широкої культурологічної кампанії, розгорнутої Фуе-сан, її колегами-інтелектуалами з Осаки і Токіо, стало
рішення великої телекомпанії Японії профінансувати фільм про творчість майстрів
Іоана Пінзеля та Бориса Возницького. Зйомки відбулися, фільм вийшов на екрани
у 2011 році.
Чи готова українська інтелігенція до послідовної підтримки власної культури?
Чи багато в неї ентузіастів в Україні?

Розділ III

Третє Око

НООСФЕРА МИХАИЛА ЩИГОЛЯ
От катастрофы до любви

М. Щиголь

Плоть становилась краской.
Тело — кистью. Голова — башней.
Марк Шагал. Автобиография

Т

алант благодарной памяти во времена скепсиса и прагматизма — редкостный рудимент.
В аннотации к своей выставке (Музей современного искусства Украины, Киев, 2011)
М. Щиголь вспомнил и окликнул друзей далекой юности и даже детства. Он и мне напомнил о студии Бориса Пианиды, где учитель старательно истязал детей рисованием гипсов.
Такова была участь каждого, кому была предначертана дорога к искусству. В своё время
Марк Шагал вспоминал: «…копирование гипсовых скульптур, прорисовывание их пяток
и бицепсов в холодном классе вводило меня в какое-то странное оцепенение… Гипсовые
головы римских и греческих граждан кружились перед моими глазами в каком-то странном хороводе… приходилось часами пялиться на ноздри Александра Македонского или
иного гипсового идола» (М. Шагал. «Автобиография»). Возможно, раскованная, экспрессивная манера живописного письма Щиголя на глубоком интуитивном уровне являет
собой отрицание академической нормативности, которая практикуется и сегодня.
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М. Щиголь
Втекла моя муза. 1995–2011
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Михаил Щиголь как художник формировался в сложное
для культуры Украины (и всего СССР) время — в эпоху «закручивания гаек» 1970‑х, «брежневщины», которая наступила после короткой, но все же «оттепели» 1960‑х. Щиголь
был среди тех художников, которые противопоставили системе соцреализма индивидуальный творческий мир — безликой стандартизации оппонировало бунтарское «Я». Гармо
ническое сознание Щиголя трансформировалось в кризисное в интеллектуальном климате нонконформизма украинских художников, поэтов, архитекторов, а также в контактах
с бунтующей интеллигенцией Москвы. Скромный киевский
художник на равных свел дружбу с диссидентствовавшими
Кабаковым, Целковым, Гробманом, другими художниками.
Сложилась дружба с ленинградцем Шемякиным, как оказалось — на всю жизнь.
Архитектурное сообщество Киева, где Щиголь был своим,
тогда зачитывалось Солженицыным, Пастернаком, Цветае
вой, открывало правдивую историю Соловков, других «сталинских курортов». Потрясала трагическая история «расстрелянного возрождения» Украины начала 1930‑х. Осозна
ние катастроф ХХ века нарастало. Пепел Бабьего яра ранил
сердце каждого порядочного человека, особенно если он жил
в Киеве. Душа художника созревала, заполняясь письменами
далекой и близкой истории. Потрясали свидетельства очевидцев скорбного пути на Дорогожичи. В 1970‑е лукавые советские чиновники под давлением международной общест
венности объявили конкурс на создание памятника в Бабьем
яру. Одновременно они же запрещали проведение там скорбных дней памяти. Имена нарушителей запретов: В. Некрасова,
И. Дзюбы, Д. Мирецкого, А. Рыбачук, В. Мельниченко и других заносили в «черный список». В атмосфере общественной

фальши формировалась модель сломанного сознания молодежи 1970‑х. М. Щиголь тут
не был исключением. «Дыхание того времени особенным образом сформировало угол
зрения художников», — писал Б. Пастернак. Щиголь и его коллеги Лекарь, Павлов,
Рыбачук и другие осознали себя антагонистами официального искусства — маргиналами. Понимание собственной позиции сформировалось по принципу «нехождения
в ногу» — аутсайдерства. Михаил собственное творчество вынес за линию единой
тогда системы соцреализма. Он избрал позицию маргинала как элитарно-одинокой
личности, которая существует между двумя плоскостями сознания, продуцируя бунт,
который систематически разлагает основы мейнстрима. Уверена, Щиголь тогда
не до конца осознавал значение и ответственность избранной позиции, скорее позиция аутсайдера властно положила руку на плечо Михаила. В работах Щиголя 1970‑х
очевидна двойственность — промежуточный тип художественного сознания, балансирование между гармонией, радостью и зарождавшимся драматизмом. В произведениях тех лет очевидна теплота воспоминаний о детстве, проведенном на солнечных
пляжах Одессы, о дяде-художнике, вдохновившем Михаила к творчеству. Много значило отношение к Старому Завету, к ханукальной свече, ко всем ценностям семьи, особенно значимой была трепетная любовь к красавице жене, родившей сына.
В 1990 году личная катастрофа — бессмысленная, случайная гибель жены, талантливой Марины Хусид, сломала мосты между идеальным детством, радостями юности
и трагическим настоящим. Душа художника погрузилась в черноту боли. В этом колодце можно было бы и погибнуть, если бы не ответственность перед больным
от рождения, внезапно осиротевшим малышом. От бездны отчаяния спасала живопись. В творчестве Щиголя окрепла линия мемуаризма. И двадцать лет спустя напряженный, бессловесный диалог двух обнаженных душ и тел определяет ауру композиций «Сокровенного пространства» — черно-белой темперной живописи. В работах — боль, нежность, предчувствие утраты и, как ни странно, ирония, нерасчленимые так же, как драма и комедия жизни. Образ неуловимых сущностей, что шепчутся
в затененных углах мастерской художника, заявил о себе как о главном персонаже
композиций.
Волшебное искусство помогло удержать равновесие и, не забывая никого и ничего, вновь увидеть небо, стать папой-мамой своему сыну и увезти его в Чехию, где
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обещали излечить малыша. Так была перевернута тяжелая страница жизни. Но в душе
художника и на кончике его кисти осталось ощущение травмы, которая ушла в зазеркалье. Оттуда она постоянно нашептывает о сущностях идеальной любви, доброты,
о смелых фантазиях-желаниях. Аутсайдерское мироощущение Щиголя упрочилось,
соединив реальное с вымыслом, сознание и обморок души. В его «мемуаризме» много интонаций, сближающих полотна с идеей «страдающего героя» Достоевского,
с экзистенциализмом Камю в сочетании с деликатностью и гуманизмом Чехова.
Даже в темах, посвященных детским играм в Одессе, свет сюжета оттенен предощущением драмы. Сложный психологический климат композиции создан манерой,
свободной от каких-либо предшествующих приемов. Щиголь как «отвязанный художник» (выражение Ф. Ницше) создал авторский Art Brut, близкий к наивизму
в спонтанности письма.
Европейские критики склонны находить аналогии между взвихренным космосом
Щиголя и парящими над Витебском и Парижем персонажами Шагала. Можно находить подобное, если речь идет о неповторимости уникального, интеллектуального
мира, в котором иллюзия преобладает над наблюдением. Но в способе видеть мир
у Щиголя есть существенное отличие от визионерства Шагала. Алогизм витебского
фантазера по сути — зачарованность выдумкой. Ирреальные сюжеты Щиголя — это
фантазии, пропущенные через фильтр шока, раз и навсегда потрясенного травмой
сознания. Ирония и даже гротеск смягчают напряжение трагедийности, которое
при этом не исчезает, но как бы прячет острые лезвия в подполье. Свидетельство тому — композиции «Сокровенное пространство», «Конь для героя», «Двойной
портрет» и многие другие.
Искусство Михаила Щиголя заманивает на качели, где зритель поднимается в радости, казалось бы, безоблачно-наивного сюжета (ребенок на лошадке, дети с бумажными корабликами — одесские впечатления), а позже эти же качели, по закону маятника, стаскивают сознание зрителя вниз, к черной атмосфере эсхатологических сюжетов, к ужасам ночного ясновидения. Художник не мистифицирует зрителя искусственными приемами — он и сам постоянно пребывает на качелях, где радость
вознесения чередуется с падением в тень пережитого. Этот невидимый постороннему
наблюдателю путь воплощен в иррациональной структуре композиций.
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В живописных фантазиях автор свободен от закона земного притяжения. Своеобразный «космизм» — ощущение парения, гравитационная свобода — одна из фундаментальных
черт в творчестве Щиголя.
«Космическими» мастерами были Эль Греко, Босх, Брей
гель, прорывом в надземные сферы в начале ХХ в. бредил рус
ский и украинский авангард, в первую очередь Марк Шагал.
Михаил Щиголь развивает эту традицию. Его небо, по сути — бестиарий, заселенный образами собак, художников,
детей, соборов, кораблей. Это очеловеченный космос —
в нем будто бы живет отголосок концепций В. Вернадского,
его «ноосферы» как интеллектуальной оболочки Земли.
Не уверена, что Щиголь каждый раз в мастерской вспоминает идеи адептов интуитивного, подсознательного метода
творчества (от А. Шопенгауэра до А. Бергсона), но своей
живописью он постоянно подтверждает, что «соединение
с невидимым» есть кратчайший путь для воплощения глубинного — истинного.
«Кто до конца всё рассчитывает, кто четко намечает план,
кто кладет окончательные мазки, тот не схватывает истинного». (Николай Воробьев. «Слуга пионов»).
Эскизно-экспрессивная стилистика в полотнах Щиголя,
всегда имеющий место надрыв и разрыв сближает «ноо
сферу» автора с системой классического экспрессионизма,
который сформировался в Европе 1930‑х на пересечении
бунта, отчаяния, фатализма и надежды. Так и у Щиголя трагедийность живет в объятиях с радостью. Гармония радости
(в постулатах хасидизма) является высшим смыслом существования человека.
Сложный, полный противоречий, оппозиций художест
венный мир Щиголя органично подводит к философским

М. Щиголь
Зустріч з матір’ю.  2009
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рефлексиям. Не ошибемся, если в визиях Щиголя прочитаем экзистенцию Ф. Кафки
и А. Камю, которая соединилась с идеями диалога М. Бубера, а также с теологией иудаизма.
«Внутреннему ландшафту» Щиголя присущ дуализм, точнее размытость границы между негативизмом драмы и катарсисом очищения. В этом мире конвульсирующий персонаж — главный герой. Его сущность воплощена языком пластической деформации и примитивистской стилистикой «сырого искусства». Возбужденная атмосфера полотен Щиголя соединяет его мироощущение с «философией страдания»,
свойственной мышлению Е. Нольде, О. Кокошки, Е. Л. Кирхнера, М. Бекмана и других представителей группы «Мост» и «Нового сецессиона».
Очевидно, что ещё не переступив порога Чехии, эмоционально Щиголь был подготовлен стать европейским художником. Этим объяснимо его органическое вхождение в искусство нового для Щиголя мира, признание его чешским художником.
Анархическая стихия его полотен совпала с моделями, близкими и понятными художественной Европе.
Стихию авторской иррациональности Михаил Щиголь встраивает в крепкую
композиционную структуру (первая его профессия — архитектор). Он создает развернутые сюжетные циклы, как изобретательный рассказчик. Вербальная основа
произведений — одна из характерных черт в творческом багаже Щиголя. В своеоб
разных живописных новеллах авторский субъективизм преобразуется в темы общечеловеческого звучания. Способность проникать в глубинные слои смыслов — текстов — с убедительностью воплощена в четырнадцати циклах выставки «Дождь, который горит». Вся экспозиция посвящена духовной трагедии Чехии — зверствам
тоталитарного режима. 14 апреля 1950 года все мужские монастыри были разгромлены коммунистической властью — 2 376 монахов были интернированы в концентрационный лагерь, 219 монастырских домов были ликвидированы, костелы и другие
сооружения оставлены на произвол судьбы и запустение.
Художник исполнил патетическую и трагическую ораторию, решая, казалось бы,
неподъемную для одного мастера тему. В циклах композиций воплотился дар М. Щи
голя как выразителя катастроф эпохи тоталитаризма. Изуверские эксперименты советчины, от лагеря в Соловках и голодомора в Украине до осквернения чешских мона-
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стырей, по мнению автора живописной эпопеи, имеют единую природу. Эта концепция позволила соотнести актуальность ХХ века с темой крестного пути Иисуса
Христа. Скорбный путь был актуализирован в истории чешских монахов — изгнанников на родной земле. Набатным колоколом в «Дожде, который горит» звучит тема
ответственности каждого за весь мир. Трусость отдельного человека трактована как
тема измены миру людей.
Эпиграфом развернутого живописного цикла избраны стихи пастора Мартина
Нимёллера:
…потом они пришли за евреями,
Я промолчал, не будучи евреем…
А когда они пришли за мной, не осталось никого,
кто мог бы заступиться за меня.

Михаил Щиголь одарен способностью помнить сны, не забывать как близкую, так
и давнюю историю, дарить этой безбрежной стихии новую жизнь в своих живописных новеллах. Они предлагают зрителю активный диалог, в котором «Я» автора
становится мыслью и чувством «другого».

ФЕНОМЕН ТАЄМНИЦІ
В ТВОРЧОСТІ
ОЛЕКСАНДРА ДУБОВИКА

О. Дубовик

У

новітній історії українського образотворчого мистецтва Олександра Дубовика
позиціонують як нефігуративіста. Почасти це є справедливим щодо його пошуків
кінця 1960–1980‑х, які, зокрема, є предметом уваги у цій статті. Творчість Дубовика
1990‑х — початку 2000‑х зорієнтована на активний діалог із класичною спадщиною,
є новою, окремою сторінкою і тому варта спеціальної розвідки.
Нефігуратив О. Дубовика сформувався в ситуації зламу, коли після короткої хрущовської «відлиги» радянська ідеологічна машина поховала паростки свободи, знову
зачинила вікно до вільного світу. Тоді проти нестандартно мислячої творчої молоді
було розпочато репресії. Український нефігуратив у цьому екзистенційному полі був
явищем протестним, бо аура свободи, відчута у закордонних виставах, часописах,
фільмах Фелліні, Антоніоні, Бергмана у найбільш вразливих пробуджувала відчуття
переходу в інший, ще незнаний, але заманливий духовний вимір. В умовах андергра-
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ундного існування формувалося дивне мистецтво, яке ще навіть не було готове себе
осмислити. Видатний представник радянського андерграунду Ілля Кабаков, осмислюючи сутність естетичного супротиву системі, говорив про феномен «неофіційного
мистецтва» як про радикальний неоавангард та наводив переконливі паралелі між
мистецькими процесами 1960‑х та 1920‑х.
Середина 1960‑х стала часом відходу від догматичного реалізму тієї частини творчої молоді, яка в очевидному почала відчувати утаємничене, а в банальному — машкару карнавального або трагедійного. Слідом за Тарковським, Шнітке, Маркесом,
Параджановим поколінню 1960‑х відкрилася «інша реальність». Ці нові відчуття,
саму атмосферу зламу, переходу за межу дозволеного до аури модерного самопроявлення живописець Олександр Дубовик окреслив терміном «сугестивний реалізм».
Поняття складається з означників: реалізм та сугестія, тобто впливовість або навіювання. Виховання у класичній системі реалізму досить довго не давало змоги митцям
звільнитися саме від терміну, хоча, попри всю парадоксальність, від системи реалістичного відображення андерграунд звільнився досить безпроблемно. Реалізм, як його
розуміє О. Дубовик, безсумнівно, є специфічним, авторським. Митець, який уже тоді
мав хист до філософствування, модифікував та розширив поняття реалізму; включив
до нього не лише відображення в люстрі, але й образи задзеркалля. Поряд із київськими нефігуративістами 1960‑х А. Сумаром, В. Барським, В. Ламахом, Е. Котковим та іншими О. Дубовик відкривав принади некласичного мистецтва, його нелінійну логіку,
готовність до естетичної гри, непередбачуваність художнього результату. Але як же
це кореспондувалося із тезою про «сугестивний реалізм»? У теоретичних трактатах
О. Дубовик доводить, що будь-яке абстрагування починається із життєвих спостережень. «Немає сюжету, котрий би не мав традиції, і кожне слово ховає корені в темряві
часу… “людський вимір”, через нього і за допомогою його ми здійснюємо наше “пізнання”… Ми міряємо простір людською мірою: палець, долоня, голова, лікоть, стопа — основа всіх канонів» [1, с. 123, 134]. Реалізм за О. Дубовиком — редукована
картина дійсності, але сама дійсність, яка вартує на художню увагу митця, є специфічною, радше духовно-трансцендентною, ніж матеріальною. Це зовсім не дзеркало,
пропоноване Леонардо да Вінчі за першообраз майбутнього твору. О. Дубовик наполягає на залежності мистецького твору від реалій естетичної рефлексії. «Для побудови
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твору потрібна реконструкція існуючого, а не руйнація», — постулює Дубовик.
Реальні мотиви, активно пережиті митцем, перетворюються на пластичні знаки.
Загубленість семантичного зв’язку із прообразами в композиції «Дівчина з обручем»
(1967), інших є очевидною. Втім, у полотнах є відгомін зовнішнього подразника
як збудника вражень. Коли автор полотен і текстів наполягає на «людському вимірі»
як на основі всіх зрушень і змін, він, насамперед, має на увазі архетипові сутності.
«Істинно людське в Універсумі», — занотовує Дубовик. Для автора це є синтез матерії та руху, це «світ живої і неживої природи — це світ взаємних випромінювань,
взаємопроникнень, екранування, відображення, фокусування, поглиблення, складання та інших факторів взаємного впливу» [1, с. 199]. Саме так О. Дубовик розуміє реалізм, який, власне, реалізмом вже не був.
Другий компонент його творчого кредо — «сугестія». Маестро програмує атаку
на емоційність глядача, дбаючи про енергетичну силу власних композицій. «Важливо
вловити енергію… для мистецтва важлива пульсація цієї енергії, без цього воно несправжнє» [1, с. 142]. У системі художнього самопроявлення Олександра Дубовика
сугестія відіграє роль фундаментального компонента. Енергетичне напруження
є стрижнем навіть у творах аж надто близьких до раціонального супрематизму:
«Знак — А», «Позивні», «Вічність» та ін. «Емоція сильніша за розум» — під цей
прапор А. Шопенгауера, А. Бергсона. З. Фройда та інших теоретиків європейського
авангарду стає стихійний віталіст О. Дубовик. Зрозуміла річ, ідеться про чуттєвість,
поєднану з фундаментальним знанням спадщини, її переживанням та перетворенням
останньої на новий художній феномен.
Полотна кінця 1960–1980‑х побудовано переважно з геометричних структур.
Яким чином першоелементи можуть викликати могутню силу навіювання та активне
сприйняття полотен глядачем? Відповідь знаходимо у формальній мові композицій
так само, як у системі авторської філософії. «Світ дискретний, роздроблений, — зауважує Дубовик, — наш простір багатовимірний… Жаль і надія весь час перебувають на гребені сучасності, яка мчить і не зникає… Ми нашаровуємо минуле на сучасне і співвідносимо його з майбутнім, в яке зазираємо» [1, с. 171]. Неевклідову геометрію реального світу, гостре відчуття відносності будь-якої застиглої константи
Дубовик перекладає мовою авторської пластичної міфології. «У моєму варіанті це:
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зміщення, розриви, ілюзорне заглиблення форми, співіснування великої кількості станів, часом протипоставлених» [1, с. 171]. Зауважимо варіативність та неповторюваність геометричних структур у полотнах Дубовика, наявність драматичного напруження, того очевидного враження, що виникає в межах кожної композиції як завершеного в собі пластичного організму — Космосу.
Ще засновники класичного авангарду В. Кандинський, К. Малевич, О. Богомазов,
В. Татлін, інші осмислили конструктивну та емоційну роль першоелементів. Ними
свідомо оперує Дубовик. Він акцентує ідею А. Гільдебрандта щодо межі (краю) будьякої форми як «царини драми… деякого напруження, потенційно: неблагополуччя,
що може призвести до розриву і розпаду цілісного світу… де сам предмет, своїм краєм, виплескує протуберанці можливого вибуху» [1, с. 199]. До цієї енергетики додається природна сила кольору. Геометрика в полотнах автора з інертної перетворюється на «пророцтво вибуху» завдяки протуберанцям додаткових кольорів на кордонах
домінантних форм. Але ніякий формальний засіб не годен гарантувати автору створення масштабної образної системи без «вбудованості в Універсум» (вислів Ду
бовика). Власне «Я» живописець мислить частиною Всесвіту, тому його свідомість
звернена до ноосфери. Не лише інтелектуально, але й чуттєво Дубовик сприймає
життя у космічних ритмах. Він зауважує: «Цей зв’язок іде ще далі, пульсує весь
Всесвіт, проникаючи в усе живе і неживе» [1, с. 154]. Незаперечний космізм свідомості митця підтверджує його суголосність із філософією космологічно налаштованих
засновників класичного авангарду К. Малевича, П. Філонова, В. Кандинського, інших.
Олександр Дубовик, який відроджував засади забороненого в Україні 1960–1980‑х
авангарду, мріяв про вихід у великий космос, в якому простір та можливості художнього
бачення розширились до міфологічно потужної картини Універсуму. Пошук образу
Універсуму як чогось умоспоглядального, фантазійного, підштовхують митця до творення міфу, до «панміфологізму», популярного в мистецтві ХХ століття. У полотнах
1970–1980‑х очевидним є активний діалог із предтечами, зокрема, в авторських трансформаціях «Чорного квадрата» Малевича. Вічність як п’ятий вимір — усталений
«персонаж» композицій Дубовика, тут площина картини мислиться центром світової
гармонії. Ця тема також артикульована в літературних есеях автора. У програмі космізму, так само, як і у формальних засобах митця, полягає сугестивна сила творів Дубовика.
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Коли наприкінці 1960‑х почали з’являтися композиції з образом вікна, яке накладалось на зображення іншого, до мистецького арсеналу автора увійшла ідея двох просторів: очевидного та уявного, велично-недосяжного. На розриві парадигм між банальним та трансцендентним сформувалась потреба художника вийти за межу очевидного. У цій психологічній процедурі метафізика першоелементів виконала роль
стартового майданчика для переходу митця до планетарного мислення. Змістовніший
пластичний знак, символ, метафора визначилась як спосіб бачити інші виміри.
Йдеться не про раціонально-інтелектуальну його переробку — перетворення побаченого, продуманого та відчутого в інтелектуальну формулу, а саме у здатність
Дубовика до евристичного осяяння — до «бачення внутрішнім зором». У «Моєму
катехізисі» Дубовик занотує: «Сутінок шириться, і ти владен заплющити очі і поринути в осяяння» [2, с. 93].
Із глибокої, щирої потреби втілити сутнісний образ складного модерного світу
виникла некласична мова Дубовика, а зовсім не із зухвалого заперечення класичного
реалізму. Прийшов час цій шанованій системі перейти до естетичного архіву, це стало
очевидним для автора, колись вправного реаліста.
Відчуження від банального розшарувало особистість художника на «Я» серед інших та «Я» — виразник архетипового, сутнісного. Саме на цьому шляху утаємничене
як феномен (на противагу метушливому, поспішному побутовизму) набуло властивості об’єкта істинного життя художника та способу його перебування в світі. «Об’єк
тивний простір ілюзорний, — говорить Дубовик, — ми реально існуємо серед чуттєво-перетвореного світу бажаного і можливого, багатозначного і спрямованого
до трансцендентного» [2, с. 199].
Прорив до невідомого горизонту нової образотворчої мови та до неусталеного
мислення став для Дубовика початком його власної авторської міфології. Сьогодні її
зафіксовано у живописному доробку майстра. «Справа не в дорогах, які ми обираємо,
а в тому, що всередині нас примушує обирати дорогу», — говорить маестро, пригадуючи 1960‑ті, коли він відчув щось особливе в собі, нову конвенцію, яка просилася
до народження [3]. Тоді він свідомо, цілеспрямовано «випав» із мейнстриму. Заува
жимо, це оформилося як позиція, коли мистецьке сходження молодого реаліста обіцяло бути благополучним, але вибір шляху було зроблено на користь евристичного.
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Починаючи з «Портрета Ірини» (1969) картезіанська мо
дель свідомості із її диктатурою розуму та логіки (як абсолютними критеріями) поступилася синергетичній моделі мислення із відкритістю до незвіданого, із динамічністю та варіативністю. «Портрет Ірини» при формальній гармонійності
(симетрична композиція, хмаринки на тлі неба, драпіруваннякуліси) є двоїстою. Композиція фіксує перехід до нової естетичної системи мислення у прийомі деформації, в умовній гамі, у застосуванні геометричних форм при зображенні одягу.
Еротичний підтекст портрета також однозначно виводить автора на межу недозволеного в тодішньому офіційному мистецтві. Вже тут новонароджена синергетична свідомість продукувала нову пластичну мову та авторську міфологію — нові
змісти. Надалі композиції-міфи, породжені творчою уявою,
нестримною природою творчої гри, фантазією автора сформували власну енігматичну (загадкову) знакову систему.
Лабораторні пошуки автора зняли для нього конфлікт між
формою та змістом. Зауважимо, в цій проблемі, як у ступі,
в 1970–1980‑х товклися соцреалісти, а особливо мистецькі
критики, так і не з’ясувавши, що було спочатку: курка чи яйце? Так само, як колись Пауль Клее, Дубовик доклав багато сил
та часу на винахід індивідуального «алфавіту». Його пластичні міфи зробилися правдою авторського сугестивного реалізму, коріння якого сягає глибин таємниці. Відтоді він має справу з вигаданим часом-простором. У ньому є «сьогодення минулого», «сьогодення майбутнього» та «справжнє сучасне»
(за св. Августином).
Всі без винятку дослідники творчості Дубовика намагаються дешифрувати метафори автора, але чи не продуктивніше увійти до потоку утаємниченого, непроявленого, віддатися віталізму, який попри конструктивність геометричних
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структур саме і є ґрунтом, кров’ю та повітрям цього інтелектуального ворожіння. Ще
Карл Ґустав Юнг в «Аналітичній психології» зауважив, що таємниця як психічний
подразник викликає «вищі» психологічні стани, одним з яких є естетичне переживання. За допомогою символів, авторської «абетки» Дубовика, яка для глядача є напівзрозумілою, недоінформованість перетворюється на могутній збудник фантазії.
Художник варіює усталені символічні фігури, нашаровує одне враження на інше, які
підсилюють сугестивну силу творів. Символи, що активно трансформуються в композиціях, за тезою Мераба Мамардашвілі, «завжди є тим, чого ми достеменно не розуміємо… Буття твору є намаганням його інтерпретувати та зрозуміти» [4, с. 90]. За допомогою символів глядач втягується в діалогічний стан, а він є найбільш продуктивним у сприйнятті мистецтва. Полотно спонукає до варіативно-артистичного мислення та вчування в твір. Мамардашвілі переймався філософією недомовленості: «Сама
культурна форма існування наших думок фундаментально передбачає в собі незнання» [5, с. 144]. Незнання чого? Незнання таємниці, яка є тією недомовленістю.
Олексій Лосєв у «Нарисах античного символізму» характеризує складові таємниці:
суще, постійне та вічне. Ця першоречовина, захована всередині речі, і для Дубовика
є подразником. Використовуючи природну жагу людини до пізнання світу, художник
впритул зводить глядача з вищими сутностями, з непізнаним. У цьому діалозі в дію
вступає «чарівність натяку» та рухливість його меж, ковзання на межі впізнаваного
та затемненого, інтриги. Так у полотнах Дубовика відбувається гра прихованими змістами, що для інтелектуально підготованого глядача завершується катарсисом —
проривом до аналогій другого порядку, тобто до міфу. В такий спосіб таємниця відкривається як внутрішній елемент мистецького твору. Зазначені константи світогляду
маестро та його авторської мови репрезентують автора як філософа, а мистецтво
Дубовика — як герметичний, елітарний світ. Його дешифрування до снаги лише досить вузькому колу поціновувачів.
У 1960–1980‑х, коли ідеологічна радянська машина в Україні була особливо агресивно-ворожою щодо неусталеної творчості, тим більше до тих митців, які вважалися
абстракціоністами, Дубовик творив в умовах «ідеальної майстерні». Що ж дозволило
автору в добу жорсткого диктату соцреалістичної доктрини вирішувати авторську
програму: «відірвати індивідуальне від безпосереднього існування; вийти за межі
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чуттєво-конкретного назустріч ідеї; встановити закони мови у відповідності до ідеальної моделі»?..
Не буде перебільшенням підкреслити будівничу роль Ірини Дубовик. Як Муза
та менеджер Олександра вона перебрала на себе клопоти реального буття — звільнила для творчості майстра ідеальний простір його осяянь, філософських міркувань.
Ірина оберігала новонароджене хтонічне бачення від напруження, яке було б неминучим у ситуації розірваної свідомості. Муза подарувала митцю можливість бути
в гармонії із даром, із передчуттями в самому собі нових обріїв творчості. Багато
в чому саме через це народився феномен гармонійного мислення та можливість
для живописця занурюватися в передпочатки космологічно-міфічного, таємниці.
Олександр отримав змогу зосереджуватись на «звуках крапель, що впали багато
століть тому».
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ЗАДЗЕРКАЛЛЯ
ЛЮБОМИРА МЕДВІДЯ

Л. Медвідь

Але іноді минали тижні і місяці, а жодна душа
з небесної гвардії на ринку не появлялася.
Любомир Медвідь

Т

аємниця вродженого таланту невідома нікому, навіть матері тої дитини, котру ця
жінка привела на світ. Талант існує апріорі. Він або є, або його нема. Втім, життєві
дороги як могутнє й невідворотне напуття особистості починають спрямовувати
людину та її талант. Цей диригент владно править долею особистості.
Жорстким ударом долі, першим страхітливим дитячим враженням і травмою
для Любомира Медвідя була депортація сім’ї з‑за кордону по річці Західний Буг
під час акції «Вісла». Самої суті поняття «депортація» чотирирічна дитина, ясна річ,
ще нездатна була усвідомити, якби не жорстка конкретика обставин — розстріл натовпу, що сунув полем. «Мама накрила мене собою, а сплеск землі між її пальців здійняла сліпа куля… — згадує Любомир Медвідь. — Ескадра літаків з високого білого
неба поливала фронтову смугу гарячим сліпучим оловом. Посеред тієї страшної смуги поміж Варяжем та Хробровом ми — тато, мама і я — безпорадно тулилися облич-
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чям до землі влітку 1944‑го й уціліли без жодної подряпини, хоча відро поруч густо
зрешетили кулі» [1].
Мабуть, тоді у хлопчиська відкрилося третє око, яке з доскіпливістю сейсмографа
зафіксувало обшир поля — страшну сцену з агонізуючим людом та окремі рухомі
постаті, котрі намагалися втекти від смертельного дощу, що падав з неба, падав та вбивав. У 1970‑ті (серія «Абстрактний реалізм») Медвідь напише сіро-жовте неозоре
поле, повертаючись раз у раз до теми оголеного простору.
Талант у стані екстриму дозріває швидше за зростання тіла, розуму і душі. Вже тоді
сила таланту, що проростала у дитині, програмувала меланхолійність його душі, гостре усвідомлення абсурдизму світу та навіть тематику майбутніх творів. Зрозуміло,
що ані дитиною, ані юнаком Медвідь не володів інформацією про філософські ідеї
ХХ сторіччя, не мав і гадки про «онтологічний нігілізм» Мартіна Гайдеґґера, його ідеї
щодо закинутості людини в непередбачувані обставини життя, про трагізм та тривожне запитування щодо сенсу існування. Але коли художника веде інтуїція та безком
промісне осмислення себе у світі та світу навколо нас, він бачить те, що філософи
відкривають на інтелектуальному рівні.
У ранній юності Медвідь захоплено читає Франца Кафку в польських виданнях.
Молодий художник та есеїст-початківець знаходить багато аналогій між життям
у Зимній Воді (передмістя Львова) та химерними нісенітницями у текстах сюрреаліста. Листа до товаришки (1965) він пише в дусі Гайдеггерового песимізму: «Хтось заліз у мене, замарав болотом вікно, збрехав про все навколо. Важко дихати, коли чоловік
вивернутий, наче рукавиця. Перетворили мене на равлика та не перевтілили: м’якуш
є, а будки нема… Бризнув сльозами метр, пишучи про це. Лиха доля вискубала волосся з голови. Кінчивши плакати, довго ще сопів…» [1].
Ще не повною мірою усвідомлюючи потужну силу абсурдизму як літературно-мистецького методу, юний Медвідь на рівні інтуїтивних прозрінь плекав засади
світоглядної екзистенції та образи майбутніх серій у живописі «Периферії» (1963–
1965), «Евакуації» (1965–1968). Інтенсивна духовна робота, інтелектуальне змужніння вкупі із травматичною пам’яттю, постійний опір несвободі — все готувало
Медвідя до виразного індивідуального світу, до власного слова в мистецтві. Пізніше
митець зауважить: «Юність менше мислить, зате відчуває гостріше, ніж покоління
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дорослих. Моя уява беззастережно, навіть якось бравурно породжувала і фіксувала
на полотнах Периферію, сповнену химер, балагану, балансування на коліщатах, жонглювання парасольками й відокремленими головами… Мене манила драстична можливість воєдине сплітати смішне й страшне, високе й нице, безневинне й грізне, заодно ховаючи під тою велемовною сумішшю якусь свою приховану невідступну меланхолію» [2, с. 3].
Із перших кроків у мистецтві й літературі Медвідь маніфестує суверенітет особистості та «кризу легітимності» (визначення Ж.‑Ф. Ліотара), тобто такий стан розуму, який сприймає абсурдизм і хаос буття за реальну картину довколишнього. У листі
від 1965 року він пише: «Сей клятий Львів мене розчавить». Чомусь всюди ходять
люди, в магазинах продають маргарин і мертву птицю, діти просять купити їм м’ясорубку, натовп розв’язує дві проблеми: чи буде чемпіоном «Динамо», і чи перестануть «Московскую особую» виготовляти хімічним шляхом. У всіх готове запитання
“А ви вмієте говорити животом?” Мушу відповідати: “Можу їсти носом”…» [1].
Навіть у найдавніших серіях композицій (1960‑ті) чітко простежується постмодерністська лабіринтність свідомості митця, алогізм (собаки та кури на колесах, потвори під парасольками, інше), розірваність парадоксальної картини світу, де пафос відчаю заступає сміхова гіркота іронії та самоіронії. Нею по вінця
наповнено епістолярій Медвідя 1960‑х. «Сидячи у себе в майстерні, я беру
в тонкі артистичні пальці олівець, на бліде, не менш артистичне обличчя спускається божественне натхнення, і на папері з’являються русалки, що пестять кучерявого юнака (кучері — перманентним способом), амури, які прицілюються
до струнких дів, підозріло прикритих капроном… Пригадуєш, як ті ідіотські
мазити малювали пасторалі? Дуже вигідна тема. Наприклад: пастораль із заводом, з нивами та за нивами… Персонажі грацюють на мотоциклах, мотовелосипедах, моторолерах. Жеруть, плодяться — м’ясо — тіло — м’ясо… “Метре,
що се Ви облізли з гумору?” — запитали всі. Вони стояли, суворо опустивши
повіки» [1].
Цей постмодерністський дискурс як базовий принцип в європейському мистецтві працює з початку 1970‑х, а в українському — з 1990‑х. У творчості Медвідя
іронія, самоіронія, ігровий засіб створення образного ладу стихійно проявилися
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в середині 1960‑х. Тоді лише колажі С. Параджанова відповідали постмодерністському еклектичному міксуванню.
У 1960‑х Любомир Медвідь до вродженої інтуїтивної всеохопності буття додає поклади самоосвіти. Його співрозмовниками стають Гойя, Кафка, Камю, Бунюель, Йонеско, а також
авангардні художники. Вони, як пише Медвідь, «проникали
крізь есесерівську завісу вкупі зі своїми упізнаваними носорогами-перевертнями… З певністю скажу, що, захоплений
вільним творчим процесом, паралельно відчував душевну
пригніченість, зокрема, не з приводу розгнузданої повсюди
і поруч совєтчини, а саме із принизливої людської загубленості в перспективі життя. Цього мені нібито ніхто не сповіщав,
ніхто такого не навчав… образа за людину вражала, оскільки
її зневажлива гідність не мала належного пояснення» [2, с. 3].
Медвідь постійно розвиває тему «Периферії» — андерграундного узбіччя, на яке зіштовхнуто людину. Образа за особистість пов’язувала Медвідя з цінностями гуманізму та релігійної етики, якими зазвичай нехтують радикальні постмодерністи. Це додавало еклектизму, але й перекомпоновувало
«онтологічний нігілізм» Мартіна Гайдеґґера, додаючи до нього такі не властиві «трагічній онтології» поняття, як спів
чутливість до людини та піднесеність.
Екзистенційна покора долі та обставинам пронизує полотна «Евакуація. Р. Гладяка» (1984), «Евакуація. Г. Остров
ського» (1986), «Евакуація — Мішки» (1989), «Евакуація —
Вітрила» (1990). Цей ряд можна продовжити. Тема життєвої
пастки, в яку потрапляє людина, репрезентована полотнами
із серії «Інтер’єри» (1989–1991), де, як каже автор, «людина — в’язень призначення». Простір трагічної безнадії людини, що страждає, найвиразніше передано в композиціях
«Голубий інтер’єр» та «Жовтий інтер’єр». У них Медвідь
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впритул підійшов до екзистенціалізму в його концепції
«страждання», «світу, що страждає» (С. К’єркегор, Ф. Дос
тоєвський). З цього спостереження в мистецтві класичного експресіонізму (слідом за Достоєвським) сформовано
тип людини-страждальця, котра у власних духовних і фізичних конвульсіях віддзеркалює світ, що агонізує у безнадійних пориваннях до іншого буття, до раю свободи, якої
не станеться. Як і в експресіоністів 1920‑х (О. Кокошка,
Е. Л. Кірхнер, Е. Барлах, інші) у творах Медвідя втілена
ірраціональна, страждальницька сутність світу. На відміну від переважної частини експресіоністів (екзистенціалістів) Медвідь напружену трагедійність «знімає» іронією та гумором.
Важливою є схильність Медвідя (художника і літератора) до так званої «підривної тенденції» в культурі (за Ж. Ба
таєм), проте без культивованої філософом вимоги створювати переважно сороміцькі, табуйовані образи. Воцер
ковленість Медвідя зробила заслін крайнощам постмодерністського екстриму. Митець постійно піддає сумніву
категорію прекрасного, в той же час не уславлюючи потворного. Він балансує на межі, постійно апелюючи до «піднесеного». Цю фрустрацію втілено в найглибших моментах його
мистецтва. Він пише сюжети, якими не можна насолоджуватись, однак саме вони активізують інтелект глядача.
Ця модель мислення одразу зробила Медвідя окремим,
неподібним до інших, навіть відмінним від колег-однодумців. Ця ж модель наражала художника на конфлікт із монотонним, брехливим, фальшиво-патетичним мистецьким
мейнстримом, який і далі жував жуйку соцреалізму аж
до закінчення 1980‑х. У новелі «Евакуація» (1965) автор
пише: «Поглянь навколо. Подивись на це марне суспіль-

ство, якому колись фанфари сріблили дорогу і попутний вітер насвистував хвалу» [3, с. 36].
Стихійно формуючи себе як філософа некласичного штибу, водночас він одержав
найвищу фахову підготовку в колі істинних провідників авангарду Карла Звірин
ського, Романа та Марґіт Сельських, професорів Львівського державного інституту
прикладного та декоративного мистецтва Вітольда Монастирського та Данила Дов
бошинського. Впевненість вчителів у беззаперечній цінності мистецтва як автономної
сфери врівноважувала нігілістичний песимізм Медвідя, його психологічну розакцентованість між зневірою в людину і співчуттям до неї. Пекло в душі змагалося з небом.
Цей двобій був постійним. Але, як пише Медвідь: «Я уважніше виглянув із себе. Я помітив красу у потоці іржі з‑під головки увігнаного у звітрілу дошку цвяха…» [2, с. 3].
Він прагнув краси, проте не ідилічної, а такої, що зважується на щирість та гіркоту.
Художник-мислитель тримав під контролем відвертий погляд на недосконалість буття. У творах 1970–1980‑х Медвідь фіксував одну з хворобливих проблем — знецінення «хомо сапієнс», перетворення особистості на складову натовпу. Згадується політика переселення народів у радянській імперії: українців за Урал, містян на узбіччя,
студентів на периферію. Провідні персонажі радянського «раю» — лімітчики, бічі,
ув’язнені, бомжі, біженці звідусіль. Абсурд існування людини-«покотиполе», образ
людини не на своєму місці породили тему «людини на роздоріжжі» в серіях «Ева
куації» (1964–1968, 1986–1996, 1996–2004). У цій наскрізній темі є хронометраж
приреченості людини в соціумі, життя як у божевільні. Так подано сюрреалістичний
образ вітчизняної історії пересічної людини.
Полотна «Хрестоматія почуттів», «Падіння Ікара», «Пісочний годинник» та серія «Esse Homo» (1995, 2008) втілюють мученицьке існування людини. Тіло у просторі–часі не знає «щастя гравітації». Людина у підвішеному стані, їй не судилося
відчути під собою твердого ґрунту, впевненості. Людину розіп’ято між Богом
та дріб’язковим побутовизмом. Усі живописні візії Медвідя, як і його літературні есеї,
занурюють нас в ірреальність підсвідомого. «Фламінго, — сказав я. — Зграя фламінго
злетіла в небо з‑за клуні Михайла Стира…
– Чи ти розумієш?! — Вигукнув я. — Тропічні мешканці, ті змерзлюки фламінго за клунею Михайла Стира!. А з неба щомиті може шугонути град, посипатись
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густий безпросвітний сніг. Мерзлота скує землю, дорогу, обліпить скло вікон нашої кімнати…
Дружина мовчала. Я обернувся і поглянув на неї.
– Ти плачеш? Чому ти плачеш, люба?» [3, с. 41].
Споглядаючи реальність, письменник та митець переводить її у систему сюрреалістичного та виступає свідком алогізму в житті. Медвідь володарює над «простором
непередбачуваного» — пише сферу Хаосу. Свідомість художника налаштована на багатозначне сприйняття певного образу. З конкретики випромінюються паростки літературно-живописних та графічних асоціацій. Надалі вони перевтілюються на метафори, символи, знаки та, нарешті, на метафоричні ряди. Індивідуальний метафоризм
Медвідя робить переконливим довершена пластична форма творів: бездоганний малюнок, культура живописної поверхні полотен, аристократичне єство пластики.
Досконалість форми полотен лише підкреслює парадоксальність антикласичної естетики, її деструктивність. У ній неможливі однозначність та довизначеність того чи іншого сюжету. Тексти (літературні та образотворчі) Медвідя подають нам іншу реальність, яка не віддзеркалює життя. Вона — не дзеркало, вона — задзеркалля. Думка
глядача (читача) у потребі дешифрувати метафори Медвідя постійно активізована,
вона живе на шляху до охоплення змістів. Показовим є розкрито-захована тема еротизму у серії полотен «Terra Incognita» (1995–2008), у полотні «Атлантида» (1993),
у композиціях «Розточчя» (1986–2007). Жінку явлено як міраж, марення та водночас як об’єкт жагучого бажання. Як і у всіх попередніх творах, основну тему еротичних сюжетів Медвідь втілює в неоднозначності лабіринтного мислення, вміщуючи
образ жінки, її відверті пози за системою пластичних ширм.
Світ Любомира Медвідя індивідуалізовано-герметичний, проте не егоцентричний. У кожній живописній серії сконцентровано роздуми автора про складну ситуацію людини у світі. У живописних «шифрах» явлено мученицький шлях кожної людини, яка потрапивши у круговерть обставин, шукає підтримки у Бога. В полотнах
«Зійди у зелений дол. Христос», «Блудний син» (всі з циклу «Ремінісценції»,
2012–2013) художня рефлексія Медвідя звернена до релігійно-морального космосу.
Автор не відвертається від складних питань про двоїсту, суперечливу сутність людини як Бого-звіра. На початку ХХІ сторіччя художник-постмодерніст розпочинає
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творчий діалог із Рембрандтом — автором біблійних сюжетів, із Тарасом Шевченком,
художниками, які ставили складні запитання у власних творах. Кобзареві слова «Ким,
за що закуті» не втратили трагічної актуальності для Медвідя-свідка безглуздя в реальності буття та кошмару війни, що нав’язана Україні. «В нашій сучасності я, можливо, диплодок, — сумно жартує художник. — Принаймні, волів би бути диплококом…
Кажуть, в історії було багато таких… У цьому світі панує порядок, закони, логіка, вигода. На все є відповідь. Кожна подія має виправдання. Не розумію лише одного:
для чого хтось впустив у мене пекучу жарину вічного домагання шукати якоїсь діри
у цьому порядкові. Так, ніби я хочу повернутися до неандертальця» [1].
Завжди, напівіронізуючи, Любомир Медвідь запитує наш час, звертається до Ко
гось та до Чогось за межею часу-простору. Мистецтво автора пробуджує совість незручними запитаннями та сюжетами його живопису, які потребують діалогу.
1. Медвідь Л. Лист до О. Петрової. — 1965. — Архів О. Петрової.
2. Медвідь Л. Витоки // Ремінісценції. — Львів, 2011.
3. Медвідь Л. Евакуація // Ремінісценції — 2. — Львів, 2013.

БІЛІ ВІКНА, ЧОРНІ ДОРОГИ
Протоархаїка Олександра Животкова

О. Животков

Д

уалізм «буття — небуття» — одвічна проблема, яка не має підстав втратити вла
стивої їй актуальності. Вихід у «Ніщо» — одвічна таємниця та питання, котре не має
вирішення. У намаганні знайти відповідь на нього змагаються філософія та мистецтво,
зокрема, нефігуратив — безпредметність, де духовно-естетичне вочевидь домінує
над матеріальним. Засновники нефігуративу В. Кандинський, П. Мондріан, К. Мале
вич кожен відповідно до своєї концепції запропонували версію поняття «Ніщо»
як спробу окреслити не побачене, а видіння. Втеча від зображення матерії до сфери
ілюзорного, ейдосів — ця ідея споріднена із даосизмом. Її активно розробляли українські нефігуративісти Т. Сільваші, М. Кривенко, О. Животков, О. Дубовик, І. Янович
та інші їхні колеги.
«Ніщо» в багатьох релігіях та філософських школах виступає як всеохопний універсум, що цементує дуалізм «буття — небуття». Класицизм, романтизм та симво-
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лізм по‑різному втілювали ідеал, що не існував як об’єкт, даний у відчуттях. Надалі
модернізм ствердив вищою цінністю абсолютне небуття — «Ніщо» у «Чорному
квадраті» К. Малевича. Умберто Еко зауважив шлях мистецтва від образу буття до образу небуття, до руйнації образу в абстракції як виходу до безобразності, до чистого
полотна. Питання про «Ніщо» відіграє принципову роль у метафізиці та теорії пізнання Жана-Поля Сартра. «Ніщо» у Сартра — це «творення з “Ніщо”», воно проявляється як гуманістична категорія, як вибір свободи та прояв буття-для-себе.
Філософський контекст «Ніщо» в модерністському мистецтві має розмаїття понятійних моделей у футуризмі, сюрреалізмі, експресіонізмі, але насамперед— у нефігуративному живописі.
У серії полотен «Варіанти в білому» О. Животков на інтуїтивно-дологічному рівні увійшов до середохрестя досі невирішеної парадоксальності. Цикл полотен написано автором способом нашарувань різноспрямованих фактурних смуг білих відтінків.
Як колись Михайло Врубель вразив глядачів варіаціями білого у розпису «Сошестя
Святого духа», що у Кирилівській церкві (Київ), так у наш час О. Животков розробив
тональне багатоманіття білого кольору в нефігуративних композиціях.
Перші з них з’явилися у 1999 році, а двотисячного сталося непоправне — загинув
Сергій Животков, брат Олександра. В душі художника зійшлися до купи шок, несамовите безсилля та тиха молитва. Білі полотна, що зявилися потому, написані як реквієм
за братом. 2001‑го вони експонувалися в Гарах-Палаці (виставка українських митців
«Перехрестя», Відень). Мовчазна вічність, таємниця «Ніщо», провал у паузу поза буттям виснажували душу художника. Фундаментально пережите відчуття жаху та розпачу
було споріднене розумінню «Ніщо», яке є ключовою темою у метафізиці Мартіна Гай
деґґера. «Біле звучить подібно до мовчання, що зненацька може бути зрозумілим, —
писав Кандинський. — Тому білий колір діє на нашу психіку як мовчання такої величі,
котра є для нас абсолютною» [1, с. 131]. «Істинне відкривається у мовчанні», — цей
принцип дзен-буддизму римується з думкою Кандинського та його осяянням перед
площиною білого полотна. У такому «голоді за чистотою» 1910 року Кандинський,
а 2000-го О. Животков інтуїтивно відчули точки дотику східної та західної думки.
Есхатологічна тема «Варіантів у білому. Пам’яті Сергія Животкова» зазвучала
нервовими розчерками білого по білому та словами булгаковської Маргарити, якими
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вона зверталася до Майстра: «Дослухайся до беззвуччя… Слухай та насолоджуйся
тим, чого тобі не давали за життя — тишею» [2, с. 709].
Філософська покора мудрості в душі Олександра змінювалася на холодний сказ.
Саме тоді він розпочав серію полотен «Шляхи» (2001–2004) та «Варіанти в чорному». Художник у цих композиціях вдивлявся у потойбіччя, в середохрестя катастрофи, що не мала пояснень. Так Данте в «Божественній комедії» кидався між протилежностями — світлом та беззаперечністю пекла. Олександр пише «Шляхи», як Ахе
ронт — шлях до горизонту, що залишається недосяжним. У цих композиціях жорсткі
діагоналі порізали, вишмагали полотна. Трикутні форми встромлялися в зіниці глядача. До фарби автор додавав пісок, землю, ще щось, перемішане із сажею. Абсолютно
спонтанно художник розпочав демонтаж власної живописної системи. В тихих згустках неусвідомленої енергії проявлялася така істина, від якої, за словами Ф. Ніцше,
більшість людей ніяковіє. У невербальних мотивах «Шляхів» дивне та страхітливе
«Інше» перехопило на себе лідерство.
Ще в композиціях О. Животкова 1996–1998 років склалася стійка знакова система.
Ці знаки виконують у полотнах змістовне, символічне та навіть містичне навантаження.
Силует жіночої постаті — знак таємниці та входу до ще незнаного світу. Риба —
це Христос. Кипарис (за езотерикою Сходу) — душа воїна, фалос та попередження.
Коло в авторській міфології О. Животкова означає світло та жіночі груди як символ
продовження роду. Птах на полотнах художника — то є блага вість, а хрест — основа
світоустрою та знак-охоронець. Зміст символічних знаків варіюється відповідно до ін
туїтивних посилань автора композицій. Олександр в юності віддав належне генію С. Па
раджанова. «Колір граната» (Саят-Нова) для О. Животкова — фільм особливий, він
багато в чому формував смак Животкова. Не випадково в авторській семантиці живописця, в його знаковій системі багато спільного зі змістоформуючими символами прадавніх вірменських храмів із пасіонарністю ранньохристиянської архаїки (ІV сторіччя).
Поважна книжність, освіта, одержана в юні роки (вплив батька — художника
Олега Животкова та наставника, московського інтелектуала Михайла Рудакова), вичерпне знання історії мистецтва дозволяють Олександру вільно почуватися в культурному континуумі світу. Для нього час не є прірвою, через яку неможливо навести міст.
Час не відокремлює, а з’єднує сучасність із минувшиною, західну культуру зі східною.
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О. Животков. Композиція із серії «Шляхи». 2012

Тому знакова система авторської міфології Олександра містить широкий символічний
ряд. Вони разом із братом Сергієм увійшли до живописної практики з власним естетичним родоводом та індивідуальною «граматикою». Її Олександр дотримується
і сьогодні. Коло, хрест, птах, риба — ці символи укорінено ще в історико-археологічній культурі України. Цей знаковий палімпсест зберігає сліди племен та народів, які
тут мешкали, билися, ставали вигнанцями та повсякчас поверталися у степи та на дніпровські береги. Пранароди лишили по собі кургани, таємницю скіфських баб та архетипову орнаментику на керамічному посуді. Ця спадщина і знайшла відгук в авторській знаковій системі О. Животкова. Вона є спорідненою езоповій мові «напівреалізму». У ньому немає та не може бути психологізму, але завжди є емоційна домінанта — композиція передає стан спокою, осяяння або навпаки — гострого драматизму.
Кожна композиція нібито пристрасно запитує: «Що є істина?». Вона ж дорівнює
пошуку дороги до Храму, який власним живописом зводить автор. Екстатично пережита О. Животковим реальність, відтворена в композиціях, котрі потребують дешифрування (завдання для глядача), перетворена на переконливий пластичний образ.
Зовні він є статичним, але його підтекст — перенапружений.
Глядач, не переобтяжений «культурою споглядання», не одразу осягне протоархаїку модернізму О. Животкова. Чи дбав автор полотен про «неповноту визначеності»,
напіввідкритість-напівтаємницю композицій? Це питання залишається дискусійним.
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Вочевидь, ці образи потребують розшифровування, як будь-яка незнайома мова.
Перегортаючи (уявно) одне за одним нашарування фарб, фактур, тональних нюансів,
таємні знаки-архетипи, що їх автор заклав у структуру композицій, глядач має щастя
увійти до твору, наче у домівку художника. Саме завдяки образотворчій провокації-інтризі мистецтво О. Животкова нав’язує контакти. Це особливо важливо, адже кожен
глядач вмотивований особистим сприйняттям-розумінням твору. «Ми бачимо власне
бачення та розуміємо власне розуміння» [3, с. 26].
Ще Жан Кокто, міркуючи про природу творчості, був переконаний, що твір, який
не містить таємниці, надмірно очевидний, має небезпеку швидко самовичерпатися.
Творча спадщина кожного великого майстра повна таємниць. Згадаємо посмішку
Джоконди Леонардо да Вінчі, «Нічну варту» Рембрандта, не кажучи вже про творчість Далі, його колег-сюрреалістів, представників інших гілок модернізму.
Процес сприйняття «прообразів» О. Животкова важливий як опредмечуван
ня — збагачення композицій множинністю змістів. Художник, за визначенням гуманіст, не сприймає тези Ж.‑П. Сартра «Пекло — це інші». Живописець налаштований на діалог із глядачем. Співучасть глядача у процесі сприйняття твору виявляє його
змістовну неоднозначність. Ще у ХІХ столітті Людвіг Фейєрбах казав: «…Людина
у спілкуванні із людиною, у спільноті Я і Ти є Богом» [4, с. 203]. Невипадково для розвитку сюжету Д. Дефо поруч з образом Робінзона Крузо знадобилася постать П’ят
ниці. Взаємини між ними створили модель спілкування «Я — Ти». Саме такими
є стосунки художника з глядачем. Бажаючи цього діалогу, О. Животков свідомо чи інтуїтивно (що нважливо) закладає в композицію «свавілля» інтерпретацій свого твору. У такий спосіб відкривається шлюз для діалогу з іншою особистістю (сторонньою
свідомістю). Так збуджується енергія «внутрішньої співбесіди» глядача з полотном.
О. Животков, у більшості власних творів зосереджений на трагізмі буття та на етичних ідеалах людства, є одним із тих поодиноких творчих особистостей, які вміють вибудовувати елементи нетрадиційного бачення в розумінні, моральні дискурси. Чудовий
парадокс цього мистецтва полягає в тому, що зважену композиційну структуру (наслідок колосальної практики митця) глядачеві запропоновано для співпраці — домислювання. Базові одиниці художнього послання у глядацьких інтерпретаціях роблять твір
«відкритим» у дусі «нон-фініто» (номадизму). Зазвичай О. Животков вибудовує
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композиції як серії. Перетікання певної теми з одного полотна в інше дозволяють відчути енергетичну хвилю автора. Усталена знакова система О. Животкова понад 20 років мандрує з однієї серії полотен та колажів в іншу. Але при цьому, і це дивовижно,
глядач ніде не знайде авторських повторів у наближених один до одного композиційно-змістових рядах. Тихою молитвою відбивається в душі споглядання біло-вохристих
полотен. Гірським водоспадом приглушують чорні полотна («Шляхи», «Протасів
яр», інші). Як перші, так і другі відчиняють двері в «дім душі» художника-модерніста.
Починаючи з 2003 року мистецька мова автора ускладнилася та багато в чому трансформувалася. На полотно почали проникати маргінальні матеріали (тканина, папір,
сітка, дерево тощо). Перші напівколажі-напівживопис О. Животкова — не лише формальна гра-експеримент. Це була відповідь «розірваній свідомості» нашого часу, підкреслена особистою родинною драмою. Глядачі були вражені низкою колажів, виконаних із двошарового картону. Безпардонно вирвані шматки матеріалу трансформовано
автором у композиції, які нібито волали від болю та відчаю. Ці паперові шматки, клапті
гофрованого матеріалу зяяли, наче відкриті рани (галерея «Триптих», 2003). У роботах
відбилася смертельна туга за братом. Бунт проти непоправного. Це стало відкриттям
інноваційної форми у творчості О. Животкова, яка дісталася йому занадто високою ціною. Автор тоді зауважив: «Матеріал є вторинним, головне — внутрішнє послання.
Я лише виконавець». Художник власноруч підклав динаміт під властиву йому форму
письма. Він створив авторську неоархаїку як стильовий контрапункт модернізму.
У бунтівній ситуації О. Животкова згадаємо колажі митців класичного авангарду
1910‑х: П. Пікассо, Х. Міро, К. Швіттерса, М. Рея, інших. Із маргінальними матеріалами (глиною, цементом, металом, склом) працювали Ж. Дюбюффе (гливке мистецтво),
художники групи «КоБрА» (1948–1951), Лючіо Фонтана (його спаціалізм), Антоні
Тапіес (інформель). Усі вони репрезентують другу хвилю європейського авангарду
1950–1970‑х. В експерименті з різними матеріалами сформувалося особливе «колажне мислення» ХХ століття. Для метрів як першої, так і другої хвилі авангарду колаж
(бриколаж — ускладнена форма колажу) переважно був грою форм — формалізмом
як кінцевою метою. Зіткнення та з’єднання різних матеріалів (пластичних реальностей) складалося в калейдоскоп різноспрямованих контекстів. Повсюдно домінувала
гра, що створювала алогічний світ.

Білі вікна, чорні дороги
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Що ж до методу О. Животкова, то, напевно, свавілля гри у колажах він підпорядкував збагаченню сенсу його «неоархаїки», яка говорить глядачеві про непізнаваність
Дзен, про Вічність та «Ніщо», про силу, що йде від землі, про тексти Книги Буття.
До композицій О. Животков вводить окремі виконані каламусом тексти.
Там, де в авангардистів Європи була відмова від змісту на користь гри формами,
в О. Животкова форма проявляє властиві художній системі митця архетипи. Роз
роблений автором «шум фактур» виявляє нематеріальну, «духовну фактуру». У такому ставленні до техніки колажу (в поєднанні із живописом) стає очевидною індивідуальна мова автора, саме така форма, яка потрібна йому для артикулювання духовного початку. Невербальний «діалог» контурів, якими окреслено лаконічні, узагальнені
форми композицій, різноманіття фактур, їхня диференційована висота й тональні переходи — все це запрошує глядача увійти до своєрідного авторського світу, провокує
до поглибленого вживання у змістовні пласти композицій, в їхню поетику.
Олександр Архипенко, геніальний винахідник авангардної скульптури ХХ сторіччя, влучно зауважив: «У світі є все. Приходьте та візьміть, якщо здатні». О. Животков
зумів. Він захоплено працює з такими матеріалами, яких не помічає банальна людина.
«Когда б Вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда», — писала Анна
Ахматова [5, с. 294]. Це сказано нібито про гру О. Животкова з нехудожніми матеріалами. Ця гра завершується артистичними живописними акордами, маргінальні елементи перетворюються на знаки та символи духовності. Композиції вибухають могутніми чорними акордами, котрі інколи здаються сріблястими, наче перлина, щойно
піднята з глибини Океану.
Тихе, якесь зачароване мерехтіння зближених тонів сірого, вохристого та монотонні ряди скоропису, що його введено в кожну композицію, — все це навіює медитативну споглядальність. На думку спадає образ японського «саду каміння», культ споглядальності, властивий даосам, та естетика «вабі-сабі» (скромної простоти).
З культурою Сходу (Кавказ, Непал, Тибет, Японія) О. Животков має особисті духовні контакти. Знаємо його як сумирного паломника до хижі великого Лами
або до гірських монастирів Тибету, як мандрівника до закинутих у скелі базилік
Вірменії. На висоті 4 500 метрів у горах Центрального Тибету Олександр буквально
торкався долонями неба. Там він осягнув чари спресованої тиші — беззвучності
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та мовчання, що їх цінують даоси. Досвід піднебесся, унаочнюючи марноту матеріального світу, наповнив митця особливою духовною спрагою, а головне — звільнив його
від мученицької тривоги. Композиції О. Животкова, напіврельєфи (2009–2015) наділено просвітленням, пережитим екстатичним духовним досвідом.
Тибет та мудрість Дао відкрили у свідомості художника нові горизонти. Повер
нувшись до майстерні з піднебесся, О. Животков гостріше відчуває дисонанси, розломи,
деструкцію на нашій землі. Ймовірно, на контрасті між небом Тибету та дійсністю вдома у митця виникла гостра потреба у творчих іграх із уламками життя. Починаючи
кожну нову композицію, О. Животков є абсолютно інтуїтивним. Стиль його праці —
спонтанність, в основі якої лежить великий досвід живописної праці, висока культура
ремесла. Відчувати будь-який матеріал та перетворювати уламки рам, картон, шматки
тканини та паперу на духовну субстанцію — це особливий талант. Він властивий дітям
та художникам. Саме вони здатні відчувати утаємничені хвилі, що йдуть від елементарних речей. Це подарунок космосу людям, які живуть у згоді з речами та енергіями природи. У здатності із фрагментів, зі зруйнованого створювати гармонію — у цьому
є щось магічне, шаманське. Невипадково композиції О. Животкова як концентрат сугестивної енергії дарують радість людині, обтяженій зневірою та розломами цивілізації.
У творчому досвіді Олександра Животкова соціум з його проблемами нібито відсунуто за дужки. Композиції можуть видаватися підкреслено герметичними, камерними, суб’єктивними. Проте думати так — означає помилятися, бо знаковість авторської символіки, тема кожної композиції звернена до глядача з очевидною морально-етичною програмою. Її закодовано в категорії прекрасного.
1. Кандинский В. В. О духовном в искусстве (живопись) // Кандинский В. В. Избран
ные труды по теории искусства: В 2 т. — М., 2001. — Т. 1.
2. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Избранные поизведения:
В 2 т. — К., 1989. — Т. 2.
3. Якимович А. К. Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли
ХХ века. — М., 2009.
4. Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. — М., 1955. — Т. 1.
5. Ахматова А. А. Бег времени. — М.; Л., 1965.

ХУДОЖНИК, ЯКИЙ ЗНАЄ
ГОЛОС ТРАВИ

О. Литвиненко

Буває мить якогось потрясіння:
побачиш світ, як вперше у житті.
Звичайна хмара, сіра і осіння,
Пропише раптом барви золоті.
Ліна Костенко.
«Неповторність»

М

истецтво Олексія Литвиненка — стовідсоткова протидія модерністській ідеї
щодо «смерті культури», «смерті мистецтва» та «смерті автора». Тричі заперечуючи Смерть, художник пропонує глядачеві зануритись у природні образи, серед яких
ми всі живемо, але подекуди не вміємо їх бачити. Наснагу митцеві дарує природа, саме
вона виступає незмінним та багатогранним джерелом творчого натхнення, настроїв,
злетів. У Литвиненка не знайдемо жодного урбаністичного полотна, просякнутого
страхітливим шумом машинерії, безперервного гармидеру, навіяного мегаполісом.
Литвиненком володіє відчуття не лише мешканця, але й співрозмовника Матері-Землі,
Води, Неба. Він виступає своєрідним оператором процесів рослинного та тваринного світів. У лагідних пейзажах України, в шурхотінні крил метелика трапляється пробудження екзальтованої креативності та втручання в душу митця божественної волі.
Дзенівська споглядальність та принцип гармонії зі світом — шлях, яким іде митець.
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Його світ, наче «домівка буття» (за Гайдеґґером) складається з першоелементів: води,
землі, рослинності на ній та в глибинах води, вогню та свідомості людини, її знання
про екзистенцію природи. Художник за специфікою фаху не повинен бути інтелектуалом, схильним до філософування. Його сфера — чуттєве переживання та відображення світу. Але, працюючи з першоосновами природного середовища, Литвиненко
виходить на рівень філософської (естетичної та етичної) рефлексії. Її він втілює
у властивому митцю способі мовлення — пензлем та фарбою.
Індивідуальний художній та етичний погляд Литвиненка склався в аурі родини.
Олексіїв дід та його брат — обидва були художниками. Двоюрідні бабусі — біологи.
Мати Олексія — ботанік, а батько — іхтіолог. Дядько, що мешкає в Санкт-Пе
тербурзі, — геолог. Природознавчі знання майбутнього живописця поглиблювалися
змалку, набуваючи фундаментальності в бібліотеці батьків. Уподобання Олексієвого
діда, за фахом художника-графіка, було віддано анімалістичному жанру. Образи тварин, птахів оточували юнака в майстерні діда, який до того ж багато експериментував
з графічними техніками. Хлопець дуже рано навчився відтворювати співучий, тьохкаючий, бігаючий та повзаючий світ.
Два річища родинних зацікавлень — природознавче та мистецьке — зійшлися
у постаті Олексія Литвиненка. На мапі сучасного мистецтва України ця особистість — самобутній, з власним художнім стилем та пластичною формою митець.
Він народився 17 січня 1961 року. Навчався у Республіканській художній школі
та в Київському державному художньому інституті (нині — Національна академія
мистецтв України), який закінчив у 1985 році. З 1992-го О. Литвиненко є членом
Спілки художників України. У його творчому доробку (до 2014 року) — одинадцять
персональних виставок в Україні, Франції та Швеції. Олексій також є учасником численних групових виставок та проектів як на батьківщині, так і за кордоном. Глядачів
та колекціонерів приваблюють образи лагідного світу природи та аристократична
довершеність художньої форми Литвиненкових полотен. Бездоганним художнім смаком він зобов’язаний не лише патріарху їхнього роду — дідові, але й урокам, які одержав, студіюючи живопис в майстерні Віктора Зарецького. Вишуканий «неосецесіон»
вчителя, що дивним чином не заперечує сили в творчості Зарецького, барокові примхи його композиційних структур, форсування естетичного та гедонізму — такий

Художник, який знає голос трави
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живопис та особистість майстра залишили глибокий слід в душі Литвиненка-юнака.
До цієї дорогоцінної школи додалися мудрі, спостережливі зауваження великого маестро — Тетяни Яблонської. Олексій пригадує, як на етюдах у Седневі, де влітку поряд
із відомими майстрами пензля працювали діти та онуки художників, інколи до мольберта Олексія підходила Тетяна Нилівна. «Вона довго мовчки стояла, спостерігаючи
за роботою, а потім однією фразою вказувала на найсуттєвіше, — згадує Литви
ненко. — Тільки з часом повною мірою відкривалася суть її мудрих порад та мистецької проникливості» [1].
Ще дитиною, у дідовій майстерні, Олексій уважно придивлявся до «ворожіння»
над різноманітними техніками, фактурами, над мудрощами, які властиві акварельному
живопису. Мабуть, ще тоді в Олексія сформувався інтерес та захоплення можливостями лесирувального письма, увага до тих художніх ефектів, які виникають на полотні
завдяки нашаруванням тонких прозорих кольорових плівок. Вони, як скельця-фільтри, дають змогу світловим потокам просякати крізь кольорові шари. Віддзеркалю
ючись від ґрунту полотна, світловий промінь виносить назовні чистий колір. Цю живописну систему відкрили у XV — початку XVI століття в Нідерландах. Відтоді ху
дожники Північного Відродження, а слідом за ними — італійські та німецькі живо
писці — долучились до таємниць лесирувального письма. З Нідердандів XV століття
також походить близький Литвиненку пантеїзм — обожнення всього сущого, бо ж
навіть у краплині роси знаходиться відблиск божественної краси та волі. Пантеїзм
як відгалуження християнської віри, поєднав для людей XV–XVI століть переконання
у всесиллі Бога із новою ренесансною свідомістю — любов’ю до земного буття.
Цьому компромісу історія мистецтва та музейні колекції завдячують взірцями ренесансного натуралізму у полотнах Яна ван Ейка, Гольбейна, Мемлінга.
Олексію Литвиненку, вихованому в пошані до природи, натурфілософії та історії
мистецтва, пантеїстиче сприйняття світу є близьким. Змалку він захоплювався малюнками Альбрехта Дюрера, його студіюванням трави, квітів, тварин.
У 1990‑х було знищено «залізну завісу» між світом та радянщиною, і всі ми одержали змогу переступити поріг Лувру, інших скарбниць мистецтва. Литвиненко, подорожуючи, долучився оком вже зрілого майстра до шедеврів Гуґо ван дер Ґуса, Яна
ван Ейка, Альбрехта Дюрера, Сандро Боттічеллі, інших.
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Міст. 2014

Спостережливість Литвиненка, його студії у природі, нарешті, його особистий
темперамент та характер цілком органічно привели його до мистецтва та філософії
Сходу (Китаю, Індії, Японії). Звідти захоплення даосизмом, твором Лао-Цзи (VI століття) «Дао де цзин» — «Канон шляху та благодаті». Для художника, який у власному живописі унаочнює злиття особистості з природою, є близькою ідея «Канону…»
щодо істини, яка відкривається лише внутрішньому зору людини на рівні інтуїтивного одкровення. До речі, цього ж висновку дійшли європейські філософи кінця XIX —
початку ХХ століть: А. Шопенгауер, З. Фройд, А. Бергсон. Шаманського типу вірування прадавнього Китаю досить органічно корелюють з європейським пантеїзмом
в його обожненні природи. Ці два джерела багато в чому сформували світоглядні
принципи Литвиненка та активно вплинули на зміст та форму його подальшого творчого шляху.
Після завершення академічного курсу з 1985 по 2000 роки відбулася активна робо
та в пошуках власної мистецької ніші. Полотно «Час води» (2000) визначило пріоритети автора. До сьогодні система лесирувального письма є домінантною. «Час во
ди» — композиція, що складається з п’яти частин, репрезентованих на стіні горизон
таллю — єдиним художнім організмом. Виконане в густій червоно-гранатовій гамі,
полотно світиться зсередини. Світло висилається на глядача з глибини живописного
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простору. Живопис Яна ван Ейка та синій одяг Богоматері з «Вівтаря Портінарі»
пензля Гуґо ван дер Ґуса — постійне натхнення для Литвиненка. До класичної техніки, експериментуючи з нею, Олексій додає власні відкриття. Так, до підґрунтя «Час
води» та багатьох інших творів автор вводить шар акварельної фарби. Її вільне розтікання по ґрунтованому полотну надає можливості для імпровізаційного письма.
Поліптих «Час води», писаний у монохромній гамі, перетворюється майже на абстракцію, на живописне поле, де переливи та нюанси темно-червоного неба, яке зливається із коричнево-гранатовою масою води, створюють відчуття тривожного, сутінкового свічення у червоному сяйві. Особливістю цього та наступних пейзажних полотен
є відтворення певного ландшафту (як у Левітана, Куїнджі, інших). Художнє мислення
Литвиненка базовано на зображальному принципі дзен. Це — не відображення
фрагменту природи, а перетлумачення побаченого. Це погляд на природу як на диво,
передстояння перед нею, перед величчю її таємниці. Так завдання спілкування з природою розуміла школа Се-хе (V століття до н. е.), а в Європі, на межі XIX–XX століть —
Поль Сезанн, Ван Гог, Анрі Матісс. Вони інтуїтивно наблизились до естетичних засад
дзен-буддизму. Олексій Литвиненко також пише не хмари, а хвилювання хмар, у фізичних формах природи для нього важливішим є завдання передати тріпотіння життя,
його звучання. Це якісно інша форма контактів з побаченим, ніж у традиційному європейському (зокрема, українському) пейзажизмі. Цикли Литвиненка: «Вода», «Зем
ля», «Сни», інші — завжди образотворчо-філософський висновок із досвіду спостережливого ставлення до життя. Литвиненко дослухається до шматка природи так
уважно, що нарешті відчуває, чого від нього вимагає та очікує вода, папороть, метелик
чи земля. Художник може нав’язати власне «прочитання» природі, але шлях Лит
виненка — уважне споглядання та любовний діалог із промовистою Тишею. У цьому
випадку давно знайомий сюжет може зненацька розкритися. Далі починається робота
над полотном. Автор працює в стані медитативного напіввтручання, обережності
при відтворенні сакрального змісту природи. «Де закінчується шлях думки — початок
дослухання. Де слова не висловлюють — починається споглядання» (з книги «Чань»).
У кожному творі є певна незавершеність — шлюз, який залишено для співучасті —
домислювання сюжету глядачем. Пейзажі-напівабстракції — світ напівокресленості,
ось що пише Литвиненко. Бо як зауважила Вікторія Бурлака: «Натура, що цікавить
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художника, складається з тонких матерій, тому “реалістичність” означає вміння вловити та відтворити ауру сакрального простору… того, що в ній є крім неї самої… Ефек
тивною виявляється інша, містична оптика, яка маніфестує простір кольором і світлом… Бог, що є Світлом. Із Ніщо, із чистої потенційності, він породжує глибину
простору на наших очах» [2, с. 292].
Культура та процес вдивляння, вслуховування та художня рефлексія автора створюють не лише «метафізичну реальність» на полотні, але будують автора як унікальну особистість. «Пізнання — нескінченне проникнення в глибини речей», — казав
Сергій Борисович Кримський [3, с. 243]. У цьому творчому процесі відбувається
«поворот очей душі» (вислів Платона) від споглядання зовнішнього світу до його
збуджуючих, таємничих першопочатків — до архетипів. Мить перекомпонування
свідомості, евристичне осяяння назване «точкою еквінокса». Метод роботи Лит
виненка дозволяє йому знати цей щасливий стан.
«Людина не створена природою, особистість створена сама собою, власною історією» — ця думка Мераба Мамардашвілі є слушною, коли йдеться про напружену
духовну роботу митця [3, с. 252]. Щодо Литвиненка, то не лише генеза його роду,
але й пізнавальний інстинкт, жага до своєї — європейської — та віддаленої східної
культур сформувала особистість, здатну зчитувати у шарах уявного, підсвідомого
продуктивну інформацію. У живописній практиці Литвиненка свідоме і безсвідоме,
як Інь та Янь, доповнюють одне одного.
Тиша яка!
Тільки скрекіт цикад
Чути серед скель.
Бокусай (Хорі),
1720–1783 [4, с. 21].

Провідні живописні цикли: 20 полотен «Вода», 13 композицій «Земля», 20 композицій «Nature», 7 полотен «Знаки», 10 композицій «Сни», інші серії. Постійною
є любовна розмова автора з природою, яку він веде пошепки, на півтонах, щоб не порушити її суверенності. «Найсолодшими є години, коли, занурившись у траву біля
ставка, чую любовний спів жаб чи спостерігаю життя мурашника, торкаюся пір’я качечки», — каже Олексій. Шурхотить на вітру ковиль — художник чує голос трави.
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Озеро старе
Жабка плигнула, і плеск
В тиші пролунав.
Бокусай (Хорі),
1720–1783 [4, с. 9].

У мить, коли плеск води звучить як подія, ефемерність буття, відчуття його скороминущості співіснує з переживанням космізму незначної події. Таке саме злиття миті
та вічності як особливого стану творчого піднесення, знали японці. Від середньовіччя
до сучасності східна поезія цінує стан «саторі» — осяяння.
У композиції з трьох частин «Жаби» (2010, п/акр., 225 × 480) із циклу «Ріка»
втілено дзенівську поетику тиші, яка дозволяє глядачеві зосередитись на малому сюжеті та відчути його всеохопність. Великі розміри полотен, у яких невизначеними лишаються межі зображення, правлять концепції Литвиненка за космізм кожної природної одиниці. Полотно «Жаби» виконано у вохристо-медовій гамі. З каламутної
води виринають жабки. Рембрандтівським золотом світиться піщане дно водоймища.
А над зачарованим світом пливе Тиша. Митець знайшов узагальнену зображальну
структуру космосу, поєднав перетікання мікросвіту в макросвіт. Це не лише художній
прийом, авторське відкриття, але й зафіксована ідеологія Литвиненка.
Культивування Литвиненком світу природи, його багатоманіття позначено специфічним ракурсом. Художник дивиться не згори, іззовні, а зсередини цього тваринно-рослинного світу, нібито очима жабенят, які безжурно плигають у воді, чи вужа,
який шурхотить по зітлілому, осінньому листю. Колись Франц Марк (один із засновників авангарду 1910‑х) мав на меті «писати коней так, як вони себе відчувають».
Здається, цю мрію виконує у 2000‑х Литвиненко. Він пише риб, траву, водорості, латаття на озері, метеликів як побратим, посвячений у життя дикої природи. Це «внутрішній ландшафт» як Литвиненка, так і рослинно-тваринного світу.
М’яко пливуть у потоці зеленуватої води пасма водоростей («Вода», 2009;
«Течія», 2010), за водною завісою, як за ширмами, пропливають та зникають риби
(«Прогулянка», 2009). У «Знаку вечора» (2000) на сріблясто-білій площині скла
завмерла вертуха. Над густою синню озера розкішно розкинулося латаття («Латат
тя», 2012).
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Спека. В храмі дзвін.
На його краю мотиль
Солодко заснув.
Бусон (Танігуті (Йоса)),
1715–1783 [5, с. 28].

Глядач насолоджується розкошами гри живописної поверхні, фактурами, випадковостями текучої фарби в аквареллю писаному підґрунті та пастозними мазками —
ними прописано верхній шар композицій.
Концепція дзен-буддистської споглядальності, прищеплена до формальних прийомів модерного живопису, стирає кордони між мікро- та макросвітами. Мудрість
у шатах наївності — принципова ознака художнього методу Литвиненка. Таємниця
оживає в очевидному.
Хоч як дивно, Литвиненкові найпростіші сюжети викликають у глядача розгалужені асоціації та пробуджують приспану пам’ять перших життєвих вражень. Полотна
пропонують нам прогулянку в дитинство, коли кожен ручай від розталих снігів вважався рікою. По ній пускали паперові човники. З мокрого піску на пляжі будували
палаци, не менш геніальні, ніж Саграда Фаміліа А. Ґауді.
«Метафізичний реалізм» Литвиненка — наближення до глядача трансцендентних сутностей невимовно-ідеального світу. Полотна — своєрідні «ікони» природи
в її божественних першоначалах. Завершуючи роботу над полотном, автор нібито
зникає, пропонуючи глядачу безпосередній контакт зі світом незайманої краси як з абсолютом. Автор пише навіть не сюжети, а природні стани, в яких час наче завмер, матеріалізувався у щастя споглядання («Земля», 6 частин, 2007; «Озеро», 2001;
«Ландшафт — І», 2001, інші з циклу «Земля»). Філософія «трансцендентного екзистенціалізму» Литвиненка — ідеологія художника та його модель космосу. Вона
сформувалася не в судженні — холодному розмірковуванні, а у творчому збудженні.
Екзистенція і є суттю мистецького процесу від спостереження–збудження до задуму
композиції та репрезентації останньої як живописного результату.
Ще К. Малевич вважав початком і причиною життя збудження як дещо неусвідомлене, без числа точності, часу, простору, абсолютного та відносного стану. У «мальовничому вчуванні» (термін Малевича) Литвиненко збуджує нашу свідомість та відкриває
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колодязь підсвідомого. Що глибше ми входимо у простір полотен автора, то більше
універсального, «колективного безсвідомого» (за К. Ґ. Юнгом) ми там знаходимо.
Як писав С. Кримський: «Для нашої екзистенції вода — це шлях у пустелі до колодязя, це рипіння воріт, це й буря… шторм та свята вода… Це асоціації-екзистенціали…
Земля — не лише гумус, це — Батьківщина та життєвий топос… Об’єктивне не відокремлене від суб’єктивного» [3, с. 242].
Тиша в полотнах Литвиненка — серед центральних персонажів його світу.
Тиша — не лише беззвуччя. Асоціації пов’язують у нашій свідомості Тишу з тихою
молитвою — мовчазною розмовою з Богом, із поняттям про первинний хаос напередодні творення світу. Передпочаток творчого ривка (канун роботи) — того ж
походження. У мить осяяння Тиша починає проростати як задум майбутнього
твору. Тиша як «Ніщо» — напрочуд продуктивна. Геніальний наш сучасник
Валентин Сильвестров, який як ніхто інший творчо використовує Тишу у музичних композиціях, зауважує: «Хаос у музиці — це мовчання, як ще неорганізований
космос… Сильна емоція тоді досягає крещендо, коли вона народжується з мовчання» [6, с. 80–81]. Аналогічно Тиша «нагрівається» в полотнах Литвиненка до фази емоційного напруження, тоді в душі глядача вибухає екстазом. Так у творах
композитора та живописця використано авангардну «режисуру», яку модернізм
запозичив ще у 1910‑х у філософії даосизму та дзен-буддизму (та інших східних
практиках). Таким чином, категорія Тиші виступає в ролі архетипу та онтологічного явища в модерній культурі. Феномен екзистенційності знайшов яскраві прояви
в літературі (А. Камю), музиці (В. Сильвестров), у живописі П. Мондріана, К. Ма
левича (супрематизм), слідом за ними — у колоризмі «чистого поля» М. Ротко,
у нашому випадку — у «метафізичному пейзажизмі» О. Литвиненка. Ще Василь
Кандинський звертав увагу на Тишу, яка може голосно промовляти, голосніше
від шуму, та набувати граничної красномовності. З точки зору метафізики феномен
Тиші є першообразом світу, закоріненим у багатьох релігійно-духовних практиках.
Тиша як Абсолют всього дає людині змогу увійти до середохрестя ейдетичної прамови Духу, що пов’язує час із простором. Архетип Тиші нібито (психологічно)
призупиняє час, підштовхує людину до переосмилення найбільш вагомих — вічних речей у сучасному метушливому світі. Твори Литвиненка «Весняний килим»
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О. Литвиненко. Хода (триптих). 2013

(серія «Nature», 2012), кожна композиція циклу «Ріка» (2003–2012), полотна
«Коан» (1998), «Знак вечора» (2000), «Білий знак» (2000) і ще багато іншого
є втіленням Тиші. Литвиненкова Тиша — це охолоджена думка та емоція, тим більше, не млявість. Вона — зосередження, завмирання напередодні потужного творчого стрибка. До речі, живописець-філософ не приховує і драматичного напруження в житті природи. Серія «Портрети» — образи будяків, квітки хризантеми,
написаної у гарячо-помаранчевій гамі, «Збирач дощу» (портрет дерева, 2003),
виконано у коричнево-зеленуватому колориті, всі «персонажі» цієї серії промовляють як енергією росту, так і екстазом короткого життя в космічному циклі.
Оптимістичне відчуття росту та життя тісно переплетено з есхатологічним категоричним імперативом, неодмінним завершенням. Поряд із Литвиненком, який у напруженій Тиші розрізняє музику життя та відходу, в сучасному мистецтві України
бачимо Олега Животкова, а з 1970‑х — «тихі образи жінок» та ландшафти
Григорія Гавриленка. У всіх трьох відчутна культура японського «Вабі-сабі» —
стримана чуттєвість, скромна негаласливість. Ці інтонації, зокрема, домінують
у полотнах Литвиненка: «Тиха японська картина» (2003), «Пляж» (2009),
«Холодний вітер» (2009), «Течія» (2010), «Вуж» (2010) та інших. Мовою витонченої колористики передано згустки ідей філософії Сходу.
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Важливим є те, що естетика Литвиненкової художньої мови виникає з його етично-моральних засад. Естетика та етика для автора полотен є нерозривними. У цьому
мистецтво Олексія контрастує з тотальним нігілізмом художників «нової хвилі» (покоління 1990–2000‑х) та новоявленим «жлобізмом» як мистецьким зниженням.
За Альбертом Швейцером, «стати моральним означає означає стати насправді мислячим» [7, с. 217]. Процес мислення не є агресивним щодо почуттєвості та інтуїтивних
осяянь.
Автор книги «Благоговіння перед життям» зауважив: «Будь-яке істинне пізнання
перетворюється на переживання <…> знання про світ стає моїм переживанням світу.
Пізнання, яке перетворилося на переживання, не перетворило мене… на суб’єкт,
що лише пізнає, натомість воно збуджує в мені відчуття внутрішнього зв’язку зі світом.
Воно наповнює мене почуттям благоговіння перед таємничою волею до життя,
що проявляється у всьому… Я — життя, яке хоче жити, я — життя серед життя, яке
хоче жити» [7, с. 217]. Ці слова геніального гуманіста ХХ століття А. Швейцера (органіста, музикознавця, теолога-пастора, філософа, лікаря) можемо вважати за сформульовану програму естетики та етики О. Литвиненка. Сучасний митець із позитивною
тематичною, етичною та живописною програмою протистоїть модним серед егоцентричного художнього загалу постапокаліптичним настроям, тенденціям та рисам так
званого «актуального мистецтва».
Протиставлення художньо-естетичної програми Литвиненкового живопису тенденціям художньої брутальності, тотального глузування та заперечення художниками культурності ставить проблему егоцентричного персоналізму та художнього
інивідуалізму, виразник якого талановито працює з категоріями архетипового —
«колективного безсвідомого» (психологія К. Ґ. Юнга). Важливо, коли художник,
спираючись на етичні засади, сприймає архетип як вдячність індивіду за спадок,
одержаний від роду. Йдеться про колективні уявлення (цінності), прищеплені на індивідуальність (психотворчість) сучасного митця. Виникає феномен трансперсональної свідомості. За концепцією С. Ґрофа (його праця «За межею мозоку»), людина постійно ототожнює себе з об’єктами природи: деревом, зіркою, водою, птахом.
Ідея трансперсоналізації переконливо втілена в особистості та творчості Олексія
Литвиненка.
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Увага до інтуїтивного начала в підсвідомості митця, потреба вхопити образи марень, несправжнього, дивного — провідна тенденція у світовому мистецтві межі
ХХ–ХХІ століть. Українські художники в цьому не пасуть задніх. У творчості Лит
виненка образи підсвідомості проявлено в серії полотен «Сни»: «Шепіт сну — І, ІІ,
ІІІ» (1995–1997); «Міст — ІІ» (1998); «Будяк» (2002); «Дитяча кімната» (1996).
Автор говорить про те, що від сновидінь у нього не залишається вербального змісту-оповідки, є лише відчуття як емоційний слід. «Головне у снах для мене, — каже
Олексій, — налаштування на творчість, на втілення чогось дуже важливого, що вислизає при світлі дня» [1].
Побільше музики
поменше міркувань
І взагалі — не говорити всує
Усе життя на рівні витривань
А час — він мудрий, —
фікції скасує.
Ліна Костенко.
Летючі катрени [8, с. 65].

Серію «Сни» писано автором у густих колористичних сполученнях з використанням контрастних та почасти драматичних настроєвих інтонацій. Те ж саме можна
сказати про деякі твори із серії «Вугілля»: «Пейзаж» (2012), «Геометрія трави»
(2012), «Риба» (2012). У сновидіннях просвітлення денного бачення заступають
пригнічені тривоги реального життя, його дисгармонія, деструктивність, які Олексій
відкидає перед ідеальними природними сюжетами. Шурхіт трави та хвилювання
хмар поступаються «портретованим» збудникам кожнодення. Серед квітів та світла
у власній майстерні Литвиненко розплющує очі душі та розуму, щоб довести: гармонія існує поряд із драматизмом буття, треба лише жити за «висхідною совісті» (вислів Л. Толстого).
«Творчість неймовірно драматична, — стверджував сучасний український філософ С. Кримський, —…не існує нічого страхітливішого, ніж дивитися у Ніщо. Тільки
Бог може дивитися у Ніщо та творити з нього світ. Але будь-яка творчість починається з Ніщо… Для вивільнення з його обійм туди треба зазирнути. Це неймовірно
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важко і страхітливо. Але саме з такого бачення починається візуалізація» [3, с. 230].
Саме в цьому секрет стихії справжності в живописі Олексія Литвиненка.
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Л. Литвин

Л

итвин Олексій Григорович, який називає себе Леонідом, народився у 1934 році в селі Крюківщина (Київщина). Змалку відчув себе іншим, ніж його односельці, які закидали йому не лише дивакуватість, а навіть аморальність через непрагматичну Олексієву любов до землі, яку він не опрацьовував як селянин. 1955 року він почав навчання у Дніпропетровському художньому училищі, яке й закінчив 1961-го. Надалі, понад п’ятнадцять років, неначе Григорій Сковорода,
мандрував, вивчаючи як життя, так і музейні колекції від Владивостока
до Ленінграда. І хоча у 1978 році Литвин назавжди повертається у рідне село, бо
треба ж мати якийсь притулок, він не пристає до сільського буття. Митець завжди при пензлях та палітрі. Село відповідає митцеві несприйняттям його інакшості. Такою самою була Марія Приймаченко, доля дивака спіткала геніального
Поля Сезанна, Ніко Піросмані, всіх тих, хто ламав усталений світогляд оточення
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в житті та в мистецтві. За словами Литвина, він на творчій
роботі з 1961 року і донині. Іншого йому не треба.
Його світ непорушно стоїть на трьох китах: Україна —
постійний об’єкт його творчого захоплення, живописне ремесло — як спосіб реалізації особистості та кохана дружина
Ганнуся, яку Литвин не лише пише без упину, але ще й на звороті полотен усе життя висилає до неї віршовані зізнання
у коханні.
Творчість живописця сприймається енциклопедією буття України, її землі та людності. Із нестримним напором надлюдського, по‑мікеланджелівськи могутнього темпераменту,
автор сотен полотен жадібно фіксує різноманіття ландшаф
тів України, небо, на яке задивляється, людей, яких зустрічає
на життєвій дорозі, квіти в городі, натюрморти. Шевченкові
персонажі такі самі, як його сусіди, зримо-реальні особистості: художник у діалозі із Наймичкою, Казашкою Катею, солдатом у колодках та кістлявою із косою. Літературні рефлексії та життєві спостереження сплавлено в колористичну магму — у панораму духовного та фізичного буття України.
Здобута при народженні належність до України — не лише
усталений сюжет, образ землі, що безкінечно множиться
у циклах пейзажних полотен. Україна для Литвина — наслання, марення та любов. Художник кожним дотиком пензля
стверджує власну духовну належність до цієї землі — звідси
жагуча потреба писати звиви річок, площини полів, пластику
горбів та урвищ, грозові небеса із дощами та буйно-барокові
натюрморти, а головне — творити ідилії із образом коханої
Ганнусі. Наркотична любов до неї та до України синонімічні.
Між двома головними персонажами не існує дистанції:
Україна дорівнює красі Ганни, а її тіло, перса, обличчя, вся її
істота для Литвина асоціюється з образом вітчизни.

У час, коли так зване актуальне мистецтво чи втомлений
від самого себе постмодернізм вихваляють власну нудьгу
та гламурні забаганки, що заступили справжню емоційність,
коли раціоналістичну розсудливість чомусь зараховують
до відомства «любові», чуттєво-мистецький шал Леоніда
Литвина дорівнює Шекспіровій пристрасті чи Дантовому
зверненню до Дами-Петри: «Чого ти не стогнеш, як я у моєму пеклі?».
Попри тотальну відданість мистецтву виставкова біографія живописця аж надто стисла. Він людина, не здатна до самореклами та практичних вчинків. Час від часу з 1965 року
його полотна з’являються на республіканських та обласних
виставках. Лише у 198-му відбулася перша персональна виставка художника у передміській Боярці. Нарешті у 2000 році
шанувальники живопису ознайомилися із розлогою експозицією Литвина в Національному музеї ім. Т. Г. Шев
ченка
(Київ). Іван Дзюба, тоді голова Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка, почав опікуватися долею митця. І дотепер
родина Дзюби не покинула художника. Полотна привернули
увагу не лише очевидною закоханістю автора в Україну,
а й тривожним, драматично-напруженим трактуванням здавалося б ідилічних тем. Активний чорний контур, типовий
для стилістики Литвина, темна, срібляста гама аж надто прозоро натякали на непросту долю рідного краю. На цій щасливо-драматичній, амбівалентній гойдалці, у постійному напруженні, у динаміці злету та падіння у темряву живе душа майстра та досить жорстка стилістика полотен.
Дуалізм краси та драми прочитується у підтексті кожної
композиції. На полотні «Апофеоз», що за сюжетом є лише
натюрмортом із червоними раками, яких написано на тлі картатого килима чи хустини, бачимо бездоганно організовану
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композиційну структуру. Чому натюрморт із раками названо «Апофеозом»? Річ
не в тім, що написано, а як втілено. Апофеозом є майстерність Литвина як вигадливого
композитора. Натюрморт мерехтить подрібненими чорно-сріблястими ритмами
орнаменту та червоними цяточками (раки). Це нагромадження дрібних форм напевно
розсипалося б, якби автор не ввів до центру композиції лимонно-жовту пляму. Вона
об’єднала навколо себе решту елементів. Цей акцент перетворив орнаментальну структуру на цілісний організм, на справжній «Апофеоз» композиційного таланту митця.
Розмова саме про художню форму в полотнах Литвина підводить глядача до дражливої демаркації між двома живописними системами, які співіснують у творах автора.
Стилістично Литвин балансує на зламі між окремими прийомами професійного (вченого) мистецтва та наївізмом і навіть кічем. Його стилістика, як хамелеон, кожної
миті нібито змінює вектор сприйняття полотен. Бачимо бездоганно побудовану конструкцію оголеної моделі, а поряд — відгомін народного наївізму типу «килимів із лебедями». Протилежні зображальні системи зав’язано нероз’ємним тугим вузлом
у живописному мисленні автора, що дає підстави наполягати на маргінальній основі
творчості Литвина. Автор буйнобарокової стихії, по суті, є експресивним екзистенціалістом. Життя Литвина активізувалося на порозі, на мосту між двома берегами.
Сільський соціум його відкинув як щось незрозуміле, незвичне. Художньо-про
фесійний загал обійм йому не відкрив. Не з власного бажання Литвин опинився у ситуації маргінала (як Піросмані, Руссо, Мештрович, інші). Він — носій проміжного
типу соціальності; особистість, що у середохресті конфлікту із загальноприйнятими
нормами самоізолювалася від них. Митець — «межова» людина, поза системами,
ні тут, ні там. Цей художник амбівалентний. І тільки потужна креативна сила, Богом
даний мистецький та людський темперамент не дає йому впасти, а натомість із неймовірним баченням власної місії писати Україну.
Леонід Литвин — рідня першим маргіналам — античним кінікам. Митець, далекий від філософської фразеології (амбівалентність, прикордонність, креативність, інше), в час, коли на Україну з лихої біди насунулась хмара невігластва, постає як хтонічна постать. Він і його потужне мистецтво, позитивне бачення світу, всього огрому
України напрочуд потрібні нам у кризовий період як надійний міст для переходу
через хаос.

ПЕЙЗАЖИЗМ
АНАТОЛІЯ КРИВОЛАПА

А. Криволап

Н

апружений, інтенсивний колір є уособленням всієї творчості Анатолія Криволапа.
Його живопис — суцільна буря та натиск. Сам вигляд фарби, яка визирає з металевої
бляшанки або змійкою виповзає з тюбика, народжує у майстра могутню чуттєво-емоційну хвилю. Живописні цикли Криволапа в першу хвилину справляють враження
колористичної віхоли. Міцність композицій доведено до стану навіженого нашарування фактур. Мистецтво найновітнішої експресії Криволап культивував протягом
останніх тридцяти років. Після закінчення Київського державного художнього інституту (1976) власну творчість він починав досить традиційним реалізмом (пейзаж,
портрет). Але в них вже відчувалася висока культура художньої форми, мазка — відповідальність автора за пластичну якість кожної композиції. Уроджений дар бачити
делікатні тональні сполучення кольорів, хист валерного живопису з особливою виразністю виявилися в авторському пейзажі 2000–2015 років.
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Не тільки художній, але й чоловічій вдачі Криволапа властиве почуття граничної
відповідальності перед власним фахом. Такою ж є його професійна амбіційність. В одній із розмов про свій шлях у мистецтві Анатолій зауважив: «До творчості кожен
митець приходить, щоб змінити те світобачення, яке було до нього. Тому, коли помі
чаєш, що робиш те саме, що й усі, це не викликає нічого, окрім сорому та розчару
вання» [1].
Критично оцінивши зроблене ним на початку 1980‑х, Криволап як максималіст
замкнувся в майстерні на чотири роки, розпочавши шлях до себе самого як до унікуму.
Програма була жорсткою: «Знайти в собі неподібного до інших». Зазираючи у власне дитинство — на територію без домішки академічних знань та мулу побутовизму,
художник говорить: «Найголовнішим у відчуттях є набір дитячих вражень. Ще малим
хлопцем я накопичував підсвідомо специфічні переживання… Маю певний “банк
відчуттів”. Коли починаю малювати, то раптом потрапляю в емоційний стан, який перегукується зі знайомими здавна відчуттями, розумію — це воно… В мені є два барабани, що взаємодіють. Це емоції та фарби. Ще студентом я навчився бачити все у кольорових плямах та сполученнях. Тому можу втілити за допомогою кольору» [1].
Усамітнившись у майстерні, він переклав життєвий клопіт (дім, дитина, інше)
на дружину. Зинаїда Васіна подвижницьки сприйняла програму чоловіка. Вона всіляко сприяла становленню його як унікальної особистості. Анатолій Криволап наполегливо вчився. У розмові про формування авторського методу художник пригадав:
«Це сталося в Ермітажі, на третьому поверсі, де експонуються твори початку ХХ сторіччя. Картина “вдарила”, немов потужний струм. Це був “удар” для формування свідомості. Гарний пейзаж Альфреда Сіслея “Озеро, берег”… Але все нібито затерто білим кольором. Картина передавала абсолютно чисте почуття. Я зрозумів — цей живопис цілком відповідає моєму баченню. Раніше такого зі мною не було. Емоція, яку
викликало це полотно, стала відправною точкою чогось нового в мені… Подібний
стан також пережив перед полотном “Бузок” М. Врубеля» [1].
Криволап накопичував багаж для майбутнього самопрояву. Шаленіючи від ясних фарб, у добровільній ізоляції він формував свій живописний світ, свідомий ідеї
тотального індивідуалізму. Художня гординя сприяла пошуку. Живопис заполонив
усе його життя. «Мистецтво захоплює так, як не захоплює ніхто і ніщо, — каже
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Криволап. — Саме живопис дає мені змогу переживати такі емоції, яких я не зустріну більше ніде» [1].
У власній творчості майстер зробив повне коло: починаючи з реалістичного
пейзажу, від фігуративу та колористичних пошуків у дусі пізнього імпресіонізму,
через фовізм Матісса Анатолій прийшов до нефігуративу і в останньому десятилітті вра
зив художній загал України, а згодом Європи та Америки декоративним пейзажизмом.
У 1990‑х Криволап випрацював та нарешті почав експонувати осяяну живописну
«азбуку». У нефігуративних композиціях з’явилося підґрунтя, що випромінювало
світло, на яке нашаровувалася напружена «мова» драматичного верхнього шару з чистих кольорів. Здавалось, що поверхня масштабних за розміром композицій дихає,
живе, майже вибухає музикою оргáну. «Чистота кольору — це максимальна сила його
емоційної виразності. Навіщо його нейтралізувати? — запитує Криволап. — Адже
тим самим я нейтралізую виразність почуттів» [1].
Нефігуративний живопис став для автора найвищою можливістю втілити потужну емоцію та чисту почуттєвість. Самозаперечення себе як реаліста, перехід до концепції модернізму, граничного суб’єктивізму та прояву «внутрішнього ландшафту»
в нефігуративі вивели Криволапа з його підпілля у виставкові зали. Так було реалізовано програму авторської унікальності. У смугастих абстракціях глядачеві явлено
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творчу лабораторію, в якій вивчалися неозорі можливості чистих кольорів.
Але при кольоровій агресії Криволап зберіг та розвинув якість точних тональних сполучень, що була властива його найпершому періоду творчості. Кольоротон є особливістю його ясних полотен. Кольоротон дає таку сполуку контрастів (або подібностей), яка, не понижуючи інтенсивності кольору, породжує відчуття валерності, делікатних нюансів тону. «Навіть не змішуючи кольорів, можна зробити так, щоб вони
здавались м’якими і передавали найтонші емоції та почуття, ліричність ландшафту, —
каже Анатолій. — Все залежить від збалансування кольорів» [1].
У цьому полягає секрет індивідуальної художньої мови Криволапа. Його повернення до пейзажу після активного та успішного періоду нефігуративного живопису —
явище рідкісне, якщо не унікальне. Але уважно дослухаючись до розмірковувань
майстра про значущість дитячих вражень та незатьмареність емоцій, можна зрозуміти
шлях від абстракції до пейзажу. Криволап у 2000‑х побудував майстерню в селі
Засупоївка, на березі озера Супій, де пройшло його дитинство. У контексті «щирості
почуттів та первинності емоцій», які акцентує художник, стає зрозумілим це подвійне
повернення додому — до дитинства та пейзажів з озером, які стали домінантним мотивом останнього десятиліття. Вони ж принесли Криволапові славу як виразникові
образу України, її сільського ландшафту. Село Засупоївка зусиллями Криволапа набуло значення місця творчих відкриттів, аналогічно селищу Барбізон (під Парижем),
де більш 100 років тому Теодор Руссо із колегами відкривали французам красу їхніх
пейзажів.
Криволап повертає сучасній людині, містянину, її природне оточення — воду,
землю та небо.
Жанр пейзажу є досить молодим в європейському мистецтві. Йдеться не про пейзажі класицизму-академізму із вигаданими храмами, руїнами, іншими атрибутами
ідеальних ландшафтів. Образи рідної природи від пейзажів Каміля Коро, барбізонців,
російських та українських передвижників. Вони сформували кілька типів пейзажу:
натуралістичний (Шишкін, Айвазовський), реалістичний (Шевченко, Кузнєцов, Пи
моненко, Орловський, інші), ліричний (Левітан, Васильківський, Левченко, Світо
славський, інші). Декоративний тип пейзажу із контрастами темних зон та спалахами
світла на полотні унаочнено творчістю А. Куїнджі.
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У творах Анатолія Криволапа 2000–2015 років новітнє трактування декоративізму в ландшафті вражає глядачів. Він підніс, здавалося б, поховану модернізмом
та постмодернізмом традицію пейзажизму на небачено потужний, високохудожній
щабель. В українському малярстві Криволап продовжив та по‑новому втілив тенденцію експресивного колоризму, властивого пейзажам А. Лимарєва у 1970–1980‑ті.
У композиціях, де автор без утоми пише озеро села Засупоївка і вдень, і вночі
та в надвечір’я, є монументальна велич у простому, елементарному. Одна кольорова
смуга означає нічне небо, друга — площину принишклої води, а між ними — тоненька, наче струна, яскрава шпаринка, яка лишилася від сонця, що закотилося за обрій.
На березі стоїть кінь. Його блакитний силует підкреслює темряву озерної води.
Це й усе. Винятковим є лаконізм письма при такій самій переконливості та достовірності пейзажу.
Погляд Криволапа на звичайний мотив, наче на диво, передстояння перед природою, як перед святим образом — своєрідний «природоцентризм». Він є вершиною
в ієрархії цінностей художника. «Я мушу реалізувати себе відповідно до природи
та чистого кольору» — кредо Криволапа [1].
Площинні зони пейзажу випромінюють колір на кшталт вітражів чи левкасів старих майстрів. Сяйво генерується на контрасті кольорового підґрунтя та фактур верхнього шару фарби. Діалог з ясним, оптично чистим кольором автор веде в густому
імпасто — робить акцент на текстурі поверхні, самої фарби. Таким є спосіб упредметнення природних форм на полотні. Це вироблений Криволапом «авторський мімезис». Він був би неможливим без колосальних напрацювань у нефігуративному живописі. Око художника, десятиліттями невпинної праці натреноване на точність кольорових відповідників у нефігуративних композиціях, дає руці майстра бездоганно виважені команди. Абсолютне бачення внутрішнім зором кольоротону дозволяє автору
писати воду червоним кольором, а небо — густим бузковим чи зеленим. А глядач ці
надреалістичні (декоративні) сполучення сприймає як образ реальний, звичний.
Криволап силою сугестивного впливу переорієнтовує сприйняття глядача від банального до святкового, художнього. Всі ці потоки фарби, що вихлюпнулися на полотно,
горбики, поглиблення, згустки фактур є напрочуд інформаційними. У них зафіксовано
експресію письма, сам шлях руки майстра, ритм його серцебиття та дихання. Глядач
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відчуває (поза усвідомленням) сам процес створення шедевра, драматизм творчого
напруження артиста, фази його ворожіння над композицією — перетворення відчуттів у твір, у його самоцінність.
Пейзажі Засупоївки — суть партитури кольоромузики, про яку музиканти та художники мріяли з часів Дебюссі та Скрябіна.
Якщо пошукати аналогії та подібності, то спостережливий знавець мистецтва
побачить дещо споріднене між авторською установкою Криволапа на новизну світобачення і способів її відтворення та роллю новацій Поля Сезанна, прабатька світоглядної революції, яку реалізували його наступники — паризькі авангардисти (насамперед кубісти). Близькість є у ставленні обох до площини, кольору як самоцінності, що не потребують літературно-змістовних еманацій. Сезанн колись затвердив
(після імпресіонізму) річ як таку. Вона є реальністю, написаною рухомою масою
фарби, і більше нічого не означає. Криволап, подібно до Сезанна, не потребує
рефлекторності коментаторів, сюжетних перетлумачень його кольоросвіту.
Конструктивна логіка його полотен не заперечує ритмічного хаосу кольорових оргій та не відповідає банальності мімезису. До полотен Криволапа дотичні слова
О. Мандельштама про живопис Сезанна як про остаточний, подібний до заповіту,
виконаного при здоровому глузді та при пам’яті. Поет вважав, що переконливість
творів художника можна порівняти із беззаперечністю документа, завіреного на дубовому столі у сільського нотаріуса.
1. Інтерв’ю з А. Криволапом. — 2013. — Із архіву автора.

ЧАРІВНА ШОВКОВИЦЯ
БОРИСА БУРЯКА

Б. Буряк

І кожен з нас у свободі вибору поринає в магію
творення свого світу.
Борис Буряк

Х

удожник знімає з полиць стелажа одне за одним полотна та повертає їх лицем до мене. Майстерня заповнюється постатями легендарних персонажів, фактурами-згустками фарб на ще незавершених композиціях, утаємниченими образами звабливих жінок, пластикою їхніх пружних тіл, пейзажами Львова, що палахкотять ґотизованими
вертикалями. Майстерня заповнюється гучними акордами фарб — чарами кольоромузики. Скрипкою виводить мелодію лінія жіночого тіла. Бароковим багатоголоссям
вибухає суцвіття букетів із десятків полотен. Сором’язливою флейтою бринить ультрамарин на скляній вазі натюрморту. Кожна кольорова мелодія хоче бути першою,
не затьмарюючи інших. Цей потужний контрапункт, що накрив мою свідомість зненацька, виграє всіма барвами веселки, пишається власною красою, довершеністю
пластики та численними можливостями колористики. Перед всесвітом Бориса Буряка
«сахається розгублена душа, почувши раптом тихі кроки щастя» [1, с. 122].
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Відчуття щасливої розгубленості охоплює перед неймовірним нагромадженням
краси та масштабом напрацювань. Цей живопис ставить питання про доцільність
будь-яких слів, тим паче про сенс раціональних розмірковувань перед світом, що промовляє яскраво, самостійно, виразно.
Писати про живопис. Справді, навіщо? Адже сам він пише й говорить, закохує в себе, примушує вертатись до себе знову й знову. Але… є все ж резон у рефлексіях, у потребі зрозуміти, як постав феномен особистості Бориса Буряка й таке своєрідне явище, як його живопис.
Початок життя майбутнього художника вписується у класичну щодо України літературно-художню модель: бідна селянська родина (село Подвірне, Буковина), хвороба, що переслідує Бориса впродовж усього життя, клінічна смерть у десять років, невиразне майбутнє. На противагу цьому — шалена жага хлопця до книги та малювання. Хіба не виникає перед очима певна паралель з образом Шевченка? У випадку
з Борисом Буряком вже факт появи дитини на світ був під сумнівом через те, що батько, який пізніше подарує хлопцеві життя, міг би взагалі загинути як полонений у сталінському ув’язненні. На щастя, цього не сталося.
Перший напад краси, про який згадує кожен дослідник творчості Буряка, стався
у Бориса в шість років. Хлопець різнокольоровими олівцями намалював крону старої
шовковиці. Це був щемливий сум за трухлявим деревом, що його напередодні зрубав
батько. Малюнок, як надалі показало життя, став не лише спогадом про красу шовковиці, але й перед початком кольоровідчуття світу — прологом художньої долі Бориса.
Щасливий той, хто ще не вміє грати.
Він сам собі Шопен і Берліоз.
Ліна Костенко [1, с. 99].

Як Галатея для Пігмаліона була не подобою життя, а самим життям, так із першим
малюнком, де у кроні шовковиці заплуталися всі фарби імпресіонізму, до дитини прийшло щастя повного розчинення у переживанні кольорів. Пізніше це стане провідною мистецькою стратегією майстра.
Вже почалось, мабуть, майбутнє,
Оце, либонь, вже почалось…
Ліна Костенко [1, с. 53].
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Митців від людей прагматичної вдачі природа відокремлює потужною інтуїцією.
Це ще у добу позитивістських знань помітив Артур Шопенгауер (середина ХІХ столітитя). Його філософські загадки розвинули Фрідріх Ніцше, Зигмунд Фройд. Анрі
Бергсон у «Вступі до метафізики» стверджував, що інтуїція є розвиненою формою
інстинкту, що протистоїть розуму. Філософ підкреслював, що інтелект як надто утилітарний може досліджувати предмет, а інтуїція — проникати в його суть. Так на початку ХХ століття в пошуках авангардистів (1910–1920‑х) було практично втілено теоретичні розмірковування філософів, які закладали основи некласичної естетики. Фовізм,
кубізм, сюрреалізм, експресіонізм довели, що царина інтуїтивно-алогічного безкрайня
та заворожує. Яскраве суб’єктивне бачення дається не кожному митцю. Борисові
Буряку від народження та до сьогодні властиве відчуття особливої миті як своєрідного
інформаційного колодязя. У ньому відкривається «внутрішній ландшафт». Повільно
тече час, та раптом нібито відхиляється завіса небес, і в душі художника виразно виникає потреба того чи іншого вчинку або певна ідея. Так було вперше, коли на запитання
сільської вчительки: «Де мрієш вчитися надалі?», — Борис несподівано відповів:
«У Львівському художньому інституті». Юнак навіть не знав тоді, чи такий виш існує.
А вже у Львові, зустрівши майбутню дружину, тої ж миті відчув, що вона — його доля.
І за годину освідчився їй. Такі вони, інтуїтивісти. Інтуїція як Божий дар, як наслання
космосу постійно підкидає Бурякові шлях, вказує, як рухатись уперед, та оберігає в години випробувань. У його творчому процесі інтуїція — надійний порадник.
Глибина світосприйняття, досвід, набутий у праці, постійне самовдосконалення
подарували українському малярству феномен на ім’я Борис Буряк. Його радісний
живопис захоплює багатьох. Художник має прихильників, учнів та апологетів.
Про живопис Буряка багато написано та сказано, але ніхто не в змозі схопити за хвіст
Жар-птицю цього явища. Бо й автор, поважаючи ентузіазм коментаторів його творчості, зауважує: «Не варто намагатися вичерпати визначення творчості. Важливе
відчуття її реальності. Я розчиняюся у творчості, бо вона перебуває всередині мене.
Я намагаюся оволодіти новою реальністю, створити свої знаки перетворення об’єкта
зображення у вимір кольору й плями» [2].
Знакова система Буряка має переконливу сугестивну потугу — вона вкидає у свідомість глядача енергетичну хвилю, як дев’ятий вал колоризму. Навіть флегматиків цей
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живопис піднесе над банальним оточенням. Колір полотен змиває мул, нашарування
буденності з душ та сердець, стирає полуду з очей — повертає дитинну первинність
сприйняття.
Борис Буряк створив власні образну міфологію та знакову систему. Яким був
шлях, яка етимологія цих знаків? З чого все починалося?
Під час першого семестру в Училищі декоративно-ужиткового мистецтва
ім. І. Труша були і розгубленість, і поразки. Після образливої фрази, кинутої Борисові
необережним педагогом: «Фугуй, фугуй, синку, я поправлю!», — хлопець написав
заяву про завершення навчання. Буряк згадує: «Друзі розгорнули мій протест, мою
поразку на потужну працю» [2]. Борис почав малювати балерин на їхніх репетиціях,
миттєво схоплював та відтворював їхні жести, па, пластику. Саме звідти започатковується стійкий для творчості Буряка сюжет динамічної жіночої постаті. Перевтом
лювався, часто непритомнів від голоду. Родина студенту допомагати не могла.
А коли закінчив перший курс на відмінно, то зацікавив Тараса Миколайовича Драгана.
Навчитель готував для Бориса індивідуальні завдання та формував його як артистичного майстра малюнка. Це придасться йому, коли молодий художник стане, вочевидь,
найкращим малювальником Львова та репетитором з малюнка, згодом проявить себе
як вихователь цілого покоління художньої молоді 1980‑х. Борис Буряк пишається
своїми учнями, серед яких Григорій Лоїк, Остап Патик, Ігор Романко, Сергій Сав
ченко, Олена Турянська та багато інших.
Як студент Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (1980‑ті) Борис Буряк у наверненні до живопису багато в чому завдячує
Данилові Довбошинському. Той дав навички володіння фарбою, кольором, техніками
письма. У щоденній праці, нещадно експлуатуючи власний організм, Борис набував
професійної майстерності, аж поки Довбошинський не сказав: «Мені вже немає чого
тебе вчити» [2]. Маестро Володимир Патик, запросивши якоїсь днини юнака
до майстерні та демонструючи власний живопис, зізнався: «Це гірше, ніж у тебе» [2].
Без ревнощів, на жаль, популярних в артистичному середовищі, добродії-вчителі вирощували майстра, віддаючи належне його титанічній праці. Вона вела не лише
до успіху, але й до трагічних випробувань. У двадцять років Борис пережив другу
клінічну смерть. «Відкрився сяючий отвір, я злетів високо-високо, — згадує Буряк, —
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внизу стояла маленька планета Земля та операційний стіл, де лікарі метушилися
над тілом. Потім я прокинувся на тому самому столі. Казали, що повертали мене сорок хвилин» [2]. Відтоді Борисові близькі містичні вчення Сходу, вони дають відчуття
самого себе в огромі Всесвіту та світу в собі — й у живописі.
Який же шир вміститися тут зміг!
Так цілий світ вмістилище знаходить…
Райнер Марія Рільке [3, с. 104].

Мудрість інколи здобувалася у трагічному досвіді, часом у веселій грі, яку студентам запропонував викладач історії образотворчого мистецтва Володимир Овсійчук.
Якщо сьогодні Борис Буряк вільно почувається у просторі світової культури, то багато в чому це — завдяки дивовижним «лекціям-виставам» навчителя. Це були
менш за все дидактичні заняття чи нормативні академічні лекції. Професор влаштовував культурологічні екскурси до тої чи іншої доби, залучаючи до лекцій поезію,
музику та образотворчість. Овсійчук розробив режисуру своєрідного історико-художнього театру, де кожна лекція була наче виставою. Ролі в ній виконували учні,
перевтілюючись на персонажів історії мистецтва. Її проживали, немов подію з власного життя на духовно-фізичному рівні. Це очевидне педагогічне новаторство закладало міцний фундамент знань у покоління 1970–1980‑х. Окрім лекційного «театру
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історії мистецтва», професор возив студентів до Ермітажу. Авторитет Овсійчука
серед музейників Ленінграда був таким, що перед його учнями відчиняли двері фондосховищ, знайомили їх із забороненим тоді авангардом 1910‑х, із Кандинським,
Малевичем, Шагалом, іншими.
Це було просвітянство в дусі інтелектуальних програм Віденської школи мистец
твознавства та «варбургіанства». Абі Варбург — один із засновників інтерпретаційного методу в мистецтвознавстві першої половини ХХ століття, називав вузьких
фахівців «охоронцями меж». Ідею культурної всеохопності, синтезу знань талановито втілено В. Овсійчуком у Львові. Спілкування Буряка з професором упродовж
1974–1984 років (у виші та після його закінчення) зробили з юнака, який не мав передумов одержати належні знання в родині, високого інтелектуала. Щодо шляхетності душі молодого художника, то вона була уродженою, від мами. Це вона, ще молодою дівчиною, викупила нареченого з невільницької роботи у радянського наглядача
за діжку вина.
Історія родини починалася трагічно. Іван Григорович — майбутній батько Бо
риса — одного дня працював у полі, повз яке вели полонених румунських солдат.
Двоє намагалися втекти, та їх розстріляли на місці. Для укомплектації колони конвоїри схопили в полі двох хлопців. Одним із них був Іван, наречений матері Бори
са — Зинаїди Семенівни. Іван Григорович пройшов через сталінський концтабір
та невільницьку працю на відбудові Києва, а згодом — Львова. Саме там у мудрий
жіночий спосіб наречена врятувала коханого. Борис, вилетівши з рідного дому
на навчання до Львова, до сьогодні плекає в душі любов, вдячність до мами та толерантність до всього сущого.
Львівське художнє середовище на межі ХІХ–ХХ століть було зорієнтовано на два
центри тяжіння — Відень, Мюнхен із сецесіоном та Париж із гуртом «Набі», фовізмом та карколомним авангардом Пікассо, інших. Париж, як інші мистецькі центри
Європи, був реальністю для митців Львова в дорадянський період та перетворився
на fata morgana для художників 1960–1980‑х. Атмосферу паризької пошукової розкутості та пошуковості у Львові 1960‑х втілювала родина Романа та Марґіт Сельських
та творчість Карла Звіринського, так звані «підпільні академії», де молодь діставала
інформацію про модернізм як мистецтво вільного світу. Ці наставники покоління
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1960–1970‑х в умовах художнього підпілля подарували Львову ідеї суб’єктивного ідеалізму, чари індивідуальної неповторності. Вони, немов біблійні «діви розумні»,
не дали згаснути вогню творчої свободи в темряві одноманітності.
Для Бориса Буряка «академією європейського авангарду» були лекції професора
Овсійчука та загальна атмосфера художнього андерграунду, що протиставив себе
мейнстриму соцреалізму. Володіння польською мовою значно розширювало можливості у набутті інформації, закритої для загалу.
Ще з часів «театралізованої історії мистецтва» у Бориса склався особливо проникливий діалог із живописом Жоржа Руо. Драматичний світ біблійних тем, трагічні
фантоми монмартрського самітника, що коливався від осяянь християнської історії
до сюжетів паризького дна, глибоко вразили Буряка в юності та лишилися невичерпаними до сьогодні. В роботах Руо, які за лапідарною формою, напруженням густих
чорних контурів, нервовою енергією непідвладні логічному тлумаченню, — в них
для Буряка тремтить нерв самого поняття «живопис».
У композиціях «Арлекін» (2005), «Квіти у вазі» (2008), «Вечірній стіл» (2006),
«Вечір у Венеції» (2000), численних композиціях із теми «Король Данило» (2002),
інших не знайдено пластичних запозичень із Руо, але струменить глибина духовного
діалогу. Колись Матісс, Руо, Сезанн, інші авангардисти створили живопис, який існує
заради себе самого. Так само й Борис Буряк захоплений щастям творіння. Незважа
ючи на сюжет чи ідею, живопис Буряка народжує світ чистих, енергійних кольоросполучень. Художник шукає та досить часто знаходить гармонію лише з площиною полотна, а не з темою чи то з персонажами та створює, за словами Р. Яціва, «самодостатні
емоційно-смислові середовища» [4, с. 5].
Абсолютною є свобода спонтанного самовираження, що відкриває шлях до розуміння власної індивідуальності. Це емоційне відлуння, спосіб трансформації побаченого у кольорову матерію зближує Буряка не лише з Руо, але загалом із живописним
архетипом, який виробила паризька школа модернізму. Тому дефініція «неоавангард» або «поставангард» є доречною, коли йдеться про творчий метод Буряка.
Архетиповою формою, що склалася впродовж тридцятиліття живописної практики
автора, є постать жінки. Вона завжди має гвинтоподібний вигин, який підкреслює
чари оголеного тіла. Відсутність натуралізму при точності бездоганного малюнка,
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вишуканий силует, вивірені пропорції — все проявляє суть архетипу. Він,
за К. Ґ. Юнгом, виникає з глибин психічного джерела, що «не породжене свідомістю
та не перебуває під її контролем» [5, с. 76]. У цьому архетиповому образі Буряка бринить відгомін закоханості художника в образний лад ню Модільяні при повній самостійності «живописної кухні» львів’янина. Оголені Буряка є живописними метафорами жінки як такої — певним стереотипом. Першу скрипку веде саме спосіб створювати форму. Поверх легких, лесирувальних, майже акварельних підмальовок широкими площинами нашаровуються живописні зони.
«Натюрморт з квітами» — ще один усталений мотив творчості Буряка.
Очевидним тут є прийом перетворення природної форми на живописний знак.
Кожна нова уквітчана композиція, суцвіття її площинних, геометризованих форм
у мерехтінні додаткових кольорів утримують образ дерева шовковиці з глибин дитинства. Хіба це не архетип?
Як беззаперечний інтелектуал Борис Буряк вражає контрастом своїх уподобань:
від фаюмського портрета й равеннських мозаїк, до суб’єктивних пошуків модернізму. Драматичний досвід клінічної смерті художника, коли він перейшов грань цього
світу та повернувся, привернув його увагу не лише до містичних вчень Сходу,
але й глибше відкрив трагічну історію України. В середині 1980‑х Буряк написав
низку полотен — своєрідних живописних новел: «Посвята львівському Ставро
пігійному братству» (1986), «Посвята Києво-Могилянській академії» (1987),
«Посвята Михайлу Бойчуку» (1988), «Візантійське» (1988), «Архітектори старого Львова» (1990), інші. У цих оповідках, як у двофігурних жанрових композиціях
«Бесіда» (2007), «Жіноча бесіда» (2005), «Діалог» (2000), «Вечірня розмова»
(1992) та в інших, аналогічних за структурою, Буряк спирається на візантійський
образотворчий канон (архетип) із характерними для останнього площинністю,
фронтальністю укрупнених фігур. Цей архетип у 1920‑х відроджувала «школа бойчукізму», за що й була знищена радянською ідеологічною машиною. Візантійськобойчукістський архетип наразі набув нового живописного змісту та якості у полотнах українського майстра 1980‑х. Борис Буряк у, здавалося б, парадоксальний,
але переконливий спосіб з’єднав віддалені в часі–просторі архетипи візантійського
мистецтва та паризького авангарду.
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Кожну композицію автор розпочинає з наочного, конкретного малюнка, безпосередньо пов’язаного з мімезисом. На цій фазі контуром та легкими підкладками намічаються основні форми композиції. Далі прописуються зони на периферії (тло, другорядні деталі). Автор обережно наближається до фази повної емоційної розкутості.
А далі пише швидко, кидаючи на полотно енергію чуттєвої вітальності у кольорових
площинах та мазках. «Як художник я хочу втілити емоцію. У мене протест проти ілюстрування сюжетів. Шукаю внутрішню гармонію та енергію», — каже автор [2].
За спостереженням О. Голубця, «…внаслідок цього виникає дивне враження “неприв’язаності” кольорових плям до конкретного зображення, їхнього власного внутрішнього життя» [6, с. 11]. Борис Буряк говорить про перехід від конкретного малюнка до абстракції, до мислення плямами. Він працює над кожною композицією
тривалий час, інколи шість–сім років, повертаючись до неї знову й знову, здираючи
цілі пласти живопису та нарощуючи нові. Його твори трансформуються, як усе живе,
в часі свого становлення.
Це грають сили, дивні і невпинні,
проймаючи всі речі на землі,
пнучись у стовбур, ростучи в корінні,
і вічно воскресаючи в гіллі.
Райнер Марія Рільке [7, с. 49].

У процесі роботи Буряк від абстракції знову повертається до сюжету. Пише узагальнювальними формами. Композиції грають багатими фактурами, вишуканими
відтінками ясних фарб, наче дорогоцінна смальта мозаїк Софійського собору,
що в Києві. Борис Буряк «працює немовби в живих, емоційно-динамічних поривах,
відповідно до внутрішньої потреби своєї… і полотно постійно змінюється, щоб згодом стати самостійним і розпочати власне життя в безкінечних асоціативних контактах із глядачем», — зауважує О. Голубець [6, с. 11].
Художник за роки подвижницької праці виробив власну символіку, що є адекватним способом втілення архетипу як праформи. Його жіночі постаті, портрети-маски, букети як символ дерева життя, площинні фігури, тощо схрещують інтелектуально-логічне із безсвідомим, із самим процесом та результатом письма, що не надається до пояснення. Символи та архетипові образи з полотен Буряка надають
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їм розширеного сенсу, вирваного з вузького горла побутовизму та ужитковості.
«Той, хто говорить мовою праобразів, — пише Юнг, — говорить ніби тисячею голосів» [5, с. 281].
Борис Буряк написав власну міфологію в своїй нестримній грі образами-архетипами. Вони мають власну енігматичну логіку. Міф — завжди символ і завжди
чудо. Це було властиво і класикам першої хвилі авангарду: Пікассо, Руо, Шагалу,
іншим. Впевнено та свідомо автор творить мистецтво радощів. Ймовірно, саме
в цьому, як і у вишуканій шляхетності письма, в його елітарності, живе секрет популярності живопису Буряка в Європі (Австрії, Бельгії, Німеччині, Франції, Італії)
та за її межами.
Писати радість, як і писати живопис, — це позиція, що її треба обстоювати в час,
коли постмодернізм проголосив смерть живопису, мистецтва та навіть самого автора.
Тільки глибоке споріднення із природою речей та кольором як життєствердним феноменом дозволили Бурякові в час сумнівів з приводу доцільності самого живопису
працювати, підхопивши прапор Анрі Матісса та його кредо щодо мистецтва як «крісла для духовного відпочинку».
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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НЕОГОТИКА
МИКОЛИ ШИМЧУКА

М. Шимчук

У

пост-постмодерністській ситуації львівської художньої школи, як і українського
мистецтва загалом, живопис Миколи Шимчука виник та розвинувся у діалозі з європейською спадщиною. Перемовини живописця з традицією завжди лишаються культурною співбесідою з класикою. У творах Шимчука, в їхньому емоційному підґрунті
відчутна любов до колористичних розкошів вітражів та щире захоплення темою «шестя» у шедеврах П’єро делла Франческа. Творчим ентузіазмом обдаровує Шимчука
паризький авангард початку XX століття. Духовні «співбесіди» художника з історією
мистецтва не мають нічого спільного з довільним цитуванням спадщини або з типовою для постмодерністів грайливо-знижувальною трансформацією творів минувшини. Спосіб спілкування зі світом (оточенням та мистецтвом) проявлено у глибокому
переживанні дійсності та здивуванні перед явленням краси. Художнику-європейцю
властива дзен-буддистська споглядальність.
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У власній свідомості Шимчук вміє відтворювати почування, колись пережиті його далекими колегами по фаху —
середньовічними мініатюристами чи майстрами Ренесансу.
За визнанням художника, уявні «cпівбесіди» з тими, хто був
до нас, п’янять насолодою усвідомлення, що це ремесло відкриває невидимі шпарини метафізичного проникнення у світ
художників, які страждали, любили й творили, підносячись
і падаючи сотні років [1]. Вибравши для себе колись тернистий шлях мистецької праці, Шимчук прагне «щоб і ті, хто
були до нас, могли довисловити несказане ними через нього,
художника XXI століття» [1]. Шимчук свідомо та програмно
утримує на кінчику власного пензля нерв історії мистецтва.
В цьому проявлено особистість індивідуального світобачення, щасливо відмінного від егоцентричного розриву з будьякою системою цінностей, властивою так званому «актуальному мистецтву».
З повагою до тяглості традиції з усвідомлення себе як частки великого ланцюга європейської культурної спадщини
сформувалися морально-етичні та навіть формальні пріоритети Миколи Шимчука. Органічними в його творчості є біблійні сюжети, тема життя людини на землі та одвічний образ
жінки як прародительки самого життя: «Материнство»
(1974) та багато інших полотен. Два крила Шимчукових осяянь у мистецтві — класичне мистецтво та реальні спостереження буття. «Натура мій об’єкт зацікавлень, джерело спостережень, піднесень…, — каже художник. — Натура акумулює величезну енергію, що дає сили, — вона індикатор
і гарант невипадковості» [1]. Органічною є зосередженість
уваги митця на темі, яку б я назвала «Земля та люди на ній».
Тема розпочата ще в середині 1990-х років у низці полотен
«Поле» (1997–1999), у «Мотиви села» (2004–2007), у ще
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більш ранніх композиціях «Знахарі I, II, III, IV» (1991–1994), у жанрових замальовках «Чув?…» (1991), «Прогулянка» (1992), «Вулиця» (2009), лишається плідною
для Шимчука й сьогодні.
Потрапивши на навчання до Львова (1968–1973) юнак не втратив зв’язку з «малою батьківщиною дитинства». З домівкою він пов’язаний не лише на рівні кровотоків, але й усвідомленням трагічної історії українського села, що конало під радянщиною. Згадуючи дитинство, Шимчук пише про село як про своєрідне «гетто», де пас
порти колективного стійла були недоступні й непотрібні… Ідея виживання замішана
страхом недавнього великого голоду та війни «проростала скрізь та усюди» [1]. Тому
невипадковою є жорстка, майже кубістична стилістика у композиціях, присвячених
призабутому багатьма селу. Чорні контури, різкі лінії окреслюють кремезні, закам’янілі постаті (серія «Знахарі», 1991). Безкраї ландшафти покреслено нервовими горизонтальними смугами. Люди в них позбавлені індивідуальних характеристик. Домінує
чорно-біла гама. Автор занотовує: «Й нині, особливо тепер, дуже часто приходять
до мене (й не тільки у снах) безтілесні і мовчазні мої земляки з опухлими, вкритими
жиляками, спрацьованими руками, поораними сірими обличчями. Не опираюся,
не відганяю — почуваюсь твердішим, упевненішим і правдивішим» [1].
Шимчук з уламків сільского забитого життя створив потужний світ свого першого
успіху. Пейзажні композиції «XXIII» (1997), «Очікування» (2004), інші — сповідь
душі художника, що страждала оспівуючи красу колиски його дитинства.
У Львові, який у 1960‑х, попри радянщину, у культурі побуту та спілкування ще
зберігав шарм європейського, польсько-австрійського галичанства, Шимчук відкрив
для себе новий вимір, шлях до найвишуканіших вчителів — Марґіт та Романа
Сельських. Творче подружжя, яке одержало культуру вільного мислення та артистичної розкутості у Парижі 1920–1930‑х, опинившись у повоєнному Львові, сформувало
ціле покоління художників 1950–1980‑х. Молодь протиставила себе радянській нормативності як у житті, так і в мистецтві. Шимчук згадує «Залишився у чудовому, чарівному Львові. Культура, середовище (в часі та просторі) цього прадавнього міста з головою оповили мене і без опору мого взяли мене з усім і назавжди» [1].
У «хатньому салоні-університеті» Сельських точилися розмови про авангард Па
рижа та Берліна, про Мюнхен, лилися оповіді про Боннара, Леже, Брака, Пікассо…
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а також про готичні шедеври Європи. Правдоподібно, що смакову ін’єкцію, особливу
любов до архетипу готичного стилю, очевидну у всій творчості Шимчука, артист
одержав в «академії» родини Сельських. Особливий (принциповий) естетизм живописної форми (поверхні, мазка, деталі) в творах Шимчука — того ж походження…
З вдячністю до вчителів 1980 року намальвано парний портрет Романа та Марґіт
Сельських.
Образ жінки, невпинне його моделювання у варіантах та живопиних циклах — окрема та, мабуть, найповноважніша сторінка у масиві авторського доробку. У дуальності
«світ та Вона», «Вона та світ» Шимчук підносить жінку на п’єдестал як ідею. «Cвіт»
пишеться з малої літери, а «Вона» з великої, бо за переконанням автора: «Тіло її —
тимчасовий сховок душі Божої». Водночас, жіночі образи часто-густо відверто еротичні. Але фройдистське начало безпосередньо трансформується у духовно-ідеалістичне. Такий дуалізм досить часто бачимо в культурі ще з часів Візантії. Тоді церква
сприймала фізичну красу як відблиск Божої присутності в жінці. Йшлося не про оголеність, а лише про красу обличчя та вбрання. Метафізичне трактування жіночої оголеності Шимчуком програмно перегукується з ідеально-піднесеними образами італійського Ренесансу, «Сплячою Венерою» Джорджоне, іншими, або із шедевром барокового живопису — «Шубкою» пензля Рубенса (портретом Хелени Фоурмен). Великий
маестро плотську красу коханої дружини перевтілив на якість духовної довершеності
й уклінне ставлення до всемогутньої краси Хелени. Навіть у чуттєвого Рубенса його
лібідо заступив ідеалізм. Аналогічною є трансформація, властива художній свідомості
Шимчука у полотнах «Сьогодні йтиме дощ» (1995), «Двоє» (1991), «Прохолода»
(2002), «XVI» (2006), «VIII» (2006), «3 озера» (2005) та інших.
Освідчуючись у коханні до жінки, Шимчук нотує: «Не відкриватиму усім знайомої
таємниці, що тіло її — це сутність фізична не тільки, бо з лона свого воно народжує
Сина Божого — це святий вселенський акт, у якому мільярди переживань і почувань… який не вичерпується… матеріалізованими знаннями» [1]. При цих словах
хіба не згадуємо екстатично-чуттєвих образів Богоматері з полотен Ель Греко чи барокову нестримність у скульптурі майстра Пінзеля? Микола Шимчук маніфестує:
«Прославлятиму, ідеалізуватиму її як один з небагатьох об’єктів, що не потребують
сумнівів чи боязні за безпідставність» [1]. Невипадковим є образ вагітної жінки,
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що мандрує з одного живописного циклу до іншого: «3 озера» (2005), «Каолінові
забави» (2009), «Прогулянка» (2005), інше. Ідеалізований образ жінки побудовано
автором на модулі готизованих пропорцій тіла. Вихоплені із банального буття сюжети
опрацьовано Шимчуком в усталеній манері та перевтілено у монументалізованопритчеву форму. В композиціях постаті організовано в ритмі «шестя», яке нагадує
скульптурні композиції на порталах й інтер’єрах готичних соборів. Подібно до середньовічної імперсональності облич Шимчук використовує авторський стереотип образу-маски. Видовженість тіл, особливо рук та пальців, які нагадують нервове плетиво
нервюр на стелі храму, відверто дисонує з масивними жіночими стегнами та сідницями, що створює дражливо-інтригуючий ефект. Художник водночас «репрезентує богоявленість жінки та її плотську привабливість, відтворює екзальтовані знаки насолоди». В образах жінок Шимчука палає вогонь авторського екстазу, але глибоко схованого у каркас конструктивної вигадливості маестро. Внутрішнє еротичне напру
ження образів автор вважає «великою тайною інтиму». Цей цнотливо-відвертий
еротизм навіює образ молодої монахині (приміром, Елоїзи XII сторіччя, розлученої
з коханим Абеляром).
Вона різками вбиває власну плоть, лишившись на самоті в холодній келії. Жінки
з полотен «До озера», «М’які рушники», «Невже?…», «Купель» та інших несуть
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в собі патетику стилю flamboyant (палаючої готики) з її судомами почуттів. В більшості жіночих образів, творених Шимчуком, є не лише боротьба фізичного та духовно-
ідеалістичного начал, але й «блаженна істерія», властива феномену готичної архітектури та скульптури. Ті ж самі стильові уподобання присутні у ритмічно організованих
пейзажних композиціях: «Дороги» (цикли 1974, 2005 років), у живописних сюїтах
«Околиці» (2007), в інших.
У стійкій любові Шимчука до стилю готики, ймовірно, живе відгомін юнацьких
вражень від оповідок його вчителів про Париж, про інші міста з гостроверхими шпилями та власна закоханість у Львів — місто українське та водночас європейське.
Життя Львова з його особливим шармом є одночасним: як на Сході, так і на Заході.
Ментальність міста та містян завжди була затягнена у багатошаровість культурних
вражень. Із цього сформувався специфічний еклектизм світовідчуття. Тому фольклорні, рідні мотиви та їхні стильові ознаки цілком органічно об’єднуються зі стилістикою,
ритмікою, іншими художніми прийомами, що прийшли до львівської образотворчості
з Італії часів бароко, з Відня в його сецесійних уподобаннях, з авангардного Парижа.
Цей постмодерністський (продуктивний) еклектизм властивий і художньому світовідчуванню Миколи Шимчука. У полотні «До озера» (2004) фризову, майже єгипетську
ритміку групи жінок поєднано із зображенням свійського птаства, яке випасається
на городі у кожній сільській садибі. Цей же прийом як «режисерський хід» застосовано у полотнах «Вечір» (2009), «Господар коня» (2009), «Ранок» (2009), «Білий
обрус» (2009).
Пейзажні сюїти Шимчука — втілення його розакцентованості між селом та містом. Якщо образ міста в композиціях автора виконано майже у графічній манері
(жорстка конкретика форм), то сільські ландшафти, до зображень яких постійно повертається Шимчук, засвідчують пронизливий, щемний ліризм щодо «батьківщини
дитинства». Тут, як зізнається художник: «Кожен (по горизонталях й вертикалях)
клаптик землі та повітря вбирав мої сліди, сльози, сміх, фантазії, мрії і сподівання» [1].
Ритміка дерев, стовбури із гіллям, яке тягнеться віттям як руками до неба — окрема
поважна тема в пейзажах Шимчука, в його імпресіях циклу «Околиці» (2007). У роботах 2010 року «Глибокі околиці» конкретику пейзажних замальовок заступає
конструкція-формула дерева як носія вертикального ритму. Цей екстаз вертикалізму
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породжено авторським переживанням готизованих форм, темою тонкої колони
та арочної конструктивної деталі. Дерева-колони в цих композиціях затягують погляд
глядача в простір полотна та викликають природню аналогію зі шляхом віруючого
від нартексу до вівтаря.
Шимчук багато уваги приділяє композиції. Дисципліну раціонального мислення,
чоловічу логіку автор поєднує із колористичним, вітальним захопленням від природи.
Художня чуттєвіть митця знайшла себе у декоративній силі колоризму. «Люблю деталі в композиції» [1]. В цих словах живописця сформульовано його «філософію форми». Кожна робота майстра — від складних тематичних композицій до скромного
натюрморту — є втіленням вигадливості, культури у моделюванні оголених тіл, простору. Власну емоційність Шимчук, як це властиво інтелектуалу, охолоджує певною
дозою іронії та навіть гротеску у деяких творах «Купель» (2004), «Сталося» (2008),
«Каолінові забави» (2009).
Не кожному митцю під силу передати всеохопність життя у всіх його іпостасях.
Здавалося б, для Миколи Шимчука художня творчіть — суто естетична категорія. Він
не вважає за можливе поєднувати політичні та соціальні проблеми з художнім мисленням. Втім, суспільний пафос та життєвий досвід Шимчука знайшли нішу, аби висловити морально значущі думки у «Біблійному циклі». На жаль, багато персонажів сучасного світу, як і минувшини, мають певні знання, але цілком байдужі до мудрості просвітлення. Ймовірно, такі роздуми привели Шимчука до тем, які залишаються позачасовими: цикл «Зрада» 1990–1991 років як розвиток теми «Поцілунок Юди»,
«Таємна вечеря» (1990), «Христос і Пілат» (варіант 2002 року), інші. Прадавні сюжети, які у композиціях вирішено як трагічний маскарад, накладаються на особистий
досвід художника. Хіба хтось пройшов свій життєвий шлях незрадженим?
Історія творчості кожного митця є відбитком розгорнутого сюжету його долі
та душі. Прекрасно те, що справжній митець самозберігається у творчості, яка є насамперед масивом запитань, ніж відповідей. У процесі художніх перевтілень у власному «мистецькому театрі» артист набуває імунітету безсмертя.
1. Микола Шимчук. Монолог у семи з’явах // Малярство. Альбом. — Львів, 2011.

КУЛЬТУРА ЧУТТЄВОСТІ
В ЖИВОПИСІ СЕРГІЯ ГАЯ

С. Гай

К

ожна виставка творів львів’янина Сергія Гая, як удар естетичним батогом, вириває
глядача з банальностей буденності — спонукає до активного входження у колористичну стихію полотен. Автор енергійних композицій ще з юності захоплювався пластикою Модільяні та чоловічою силою Пікассо. Але експресіонізм Гая можна радше
співвіднести з божевільно-розкутою енергією Хаїма Сутіна.
Гай працює переважно у межах двох сюжетів: оголена жіноча (зрідка — чоловіча)
модель та Вершник. Цього художнику достатньо для вирішення колористичних завдань. Сюжетна ощадливість, якщо не сказати — дефіцитність, компенсується безмежжям колористичних рішень, завжди свіжих, неочікуваних та переконливих.
«Я пишу те, що мене хвилює, — каже автор. — Переважно пишу з натури. Перед тим,
як розпочати роботу на полотні, я роблю начерки з жіночої натури. …Хочу сказати,
що моїм друзям, знайомим такі начерки подобаються навіть більше, ніж завершені
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полотна… Такі ескізи можна сприймати як абсолютно самостійні твори… вони подобаються, бо намальовані на одному подиху» [1].
Ню у виконанні Гая безособові, не портретовані. Обличчя навіть не образи — маски. Інколи це просто кольорові плями. Цей художній прийом автор пояснює потребою створювати образ-знак. Художник наводить як приклад ідеальні образи класичної Греції, які не мали індивідуальних характеристик. Гай цитує Соломонові слова
з «Книги пісень»: «Я дивився на неї, та не бачив її обличчя». Йдеться про таку досконалість тіла, при якій обличчя не домінує, а все єство жінки з’єднується у запаморочливий об’єкт споглядання та бажань. До речі, у Егона Шиле та Огюста Родена знаходимо
аналогічні зображення ню. Гай побачив таке саме пластичне рішення в одеського живописця Юрія Єгорова. «Важливо, — каже Гай, — передати пластику, лінію, певні
центри напруження, ритму, форми» [1].
Живописні ню Гая своєю пластикою, знайденістю пози викликають аналогії
з бездоганною пантомімою балетних па. Оголене тіло, яке Гай зображує у ризиковано-відвертих позах та ракурсах, римується із композиціями еротомана Егона Шиле.
Але у виконанні Гая еротизм не перетворюється на порновідвертість, яка була притаманна австрійському авангардисту. Інтимно-розкуті та дражливі сюжети не є самоціллю автора. Увагу глядача спрямовано на принади пластики та живописної мови: кольорові нашарування, артистичну лінію малюнка, конструкцію та експресивне письмо.
Сергій ніколи не стає до праці, якщо не відчуває в собі «натиску захоплення» (вислів М. Врубеля). Гай підкреслює: «Кожен з майстрів у будь-яку добу говорив про свій
час, його проблеми. Але є речі позачасові, вічні, які простежуються у художників різних епох та країн. На мою думку, таким вічним та головним у мистецтві є “тріпотіння” — емоційне піднесення… Це хвилювання якимось чином входить до полотна
та передається глядачу. Життя нічого не варте без натхнення до життя… Важливо
знайти, що тримає тебе як художника у напруженні» [1]. Підтримуючи ідеї Гая
щодо культури та культивування чуттєвості, не зайвим є нагадати про те, що мистецтво починається зі здивування та враження — емоційного струсу. Ще Геґель казав
про тих, кого ніщо не вражає, що вони подібні до каменя. А філософ ХХ століття
Мераб Мамардашвілі, досліджуючи тексти Іммануїла Канта, звернув увагу на фразу:

Культура чуттєвості в живописі Сергія Гая
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«Душа, що переповнена почуттями, є найвеличнішою довершеністю» [2]. Йдеться про свідомість та душу людини, яка
максимально довгий час перебуває у стані інтенсивного
сприйняття. «Кант, — веде далі Мамардашвілі, — зрозумів,
що сам феномен душі, переповненої почуттями, є диво й неймовірна подія» [2, с. 9].
Саме в стані «повноти почуттів» утримує себе Гай перед
полотном. Це його вимога до творчого процесу. Її він культивує з часів студентства. У постатях та напівфігурах, нафантазованих Гаєм, палахкотить такий вогонь пристрасті, така
емоційна щедрість, аж до надмірності, що цей шал передається глядачеві. Емоцію художника втілено у напружених структурах, у контрастах кольорових плям та їхніх незвичних сполученнях, в умовності колористичних рішень. Жіночі тіла
пишуться зеленим або густим синім чи бузковим кольорами.
Попри художню умовність, тіла-символи, постаті-знаки мають таку пластичну переконливість, що впливають на глядача, як сама реальність. Гарячкувата пристрасність живописця
транслюється назовні, у виставкову залу, захоплюючи свідомість (підсвідомість) присутніх. Гай обожнює колір, сам
процес ворожіння над палітрою, над чистою фарбою, яка
переноситься на полотно та силою сугестії опікає наші органи сприйняття. Живописна матерія полотен з її осяйним,
як скельця вітражів, кольором вражає тонкощами в розробках форми.
Густе мастило фарби в деяких зонах полотна поступається майже акварельно прописаним шматкам поверхні, які
ще й до того ж збагачено вишуканим лісеруванням.
Художник магічно викликає у глядача відчуття естетичного
свята, небуденної події в житті кожного, кого торкнулося
це мистецтво.

«Гострота відчуттів є щастя», — декламує автор наденергічного живопису,
…а ще «для мене багато важить специфіка матеріалів, з якими працюю» [1].
«Я намагаюся прислуховуватися до матеріалів. Тихенько, легенько підступаю
до матеріалу. Я йому довіряю, він сам змінює хід моєї роботи. Я завжди дбав про конструкцію форми. Фігура — сама по собі архітектурна форма. Вона може бути
розібрана на конструктивні елементи. Поступово поєднується велика маса таких геометричних елементів з меншою масою, а разом складається гармонійна, загальна
форма цілісної роботи» [1].
Твори Гая приваблюють відчуттям легкості, імпровізаційністю виконання. «Але така легкість, — каже автор, — досягається шляхом великих зусиль та багатьох спроб.
Можливо, дійсно, зараз техніка виконання дозволяє говорити про легкість, з якою
написані ці полотна. Це є результатом довгого шляху у ремеслі живописця» [1].
Сила та енергія, знання, спостереження та сумніви, години й дні емоційного перенапруження та гіркота творчих криз — все перетравлюється у стінах майстерні, куди
художник тікає від усього стороннього.
«Живопис — альфа та омега мого життя. Домінантою є процес творення», —
каже Сергій Гай.
1. З інтерв’ю із Сергієм Гаєм. — Львів, 2013. — З архіву автора (інтерв’ю брала Ка
терина Гупало).
2. Мамардашвили М. Кантианские вариации. — М., 2002.

ТВОРЧІСТЬ
СЕРГІЯ САВЧЕНКА
У КОНФІГУРАЦІЇ
РИЗОМИ

С. Савченко

В

иставки львівського живописця Сергія Савченка (нар. 1972) вибухають завжди
спонтанними, яскравими, як вогні салюту, спалахами. Інколи вони бувають відверто
провальними — має художник право на невдачу. Але переважно експозиції Савченка
енергійні, інтригують пластичними рішеннями, своєрідною логікою чи алогізмом.
У творчості цього автора годі шукати усталеної програми чи напрацьованого улюбленого художнього прийому. Створити кожну нову виставку як несподіванку — цю
позицію Савченка можна виокремити за творчий принцип. За власним імпульсивним,
навіть холеричним темпераментом, за здатністю захоплюватися новими ідеями та підпадати під неочікувані збудники, творчість Савченка останнього двадцятиліття унаочнює екзистенцію художнього Его, яке розквітає в аурі стовідсоткової творчої сво
боди та надихається нею. Художник говорить, що його робота «базується на класичних принципах, живиться ними, але не позбавлена сучасного трактування площин,
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плям, іншого» [1]. Щодо слідування «класичним принципам», то маємо сумніви, бо
запозичення образу Мікеланджелової «Пієти» (2013), чи «Сатурна, який пожирає
власних дітей» (за мотивами Франсіско Гойї) у виставці «Інтим» (2014, «Триптих
арт»), або жіночі образи чи натюрморти у виставках Савченка попередніх років,
по суті, — цитати з полотен Б. Буряка — є довільним використанням чужого, постмодерністською грою із тим, що напрацьовано іншими.
Савченко переконаний, що завдання «зробити щось нове в мистецтві — це безглуздя, бо все вже було зроблено насправді. Тобто взагалі підхід «новизна в мистецтві» — це такий своєрідний абсурд. І дуже неправильно намагатися зробити щось
нове для мистецтва чи для людей. Можна зробити щось нове для себе. Коли відкриваю щось нове для себе, то я від того тішуся, бо роблю якись новий крок у власному
розвитку… Люди настільки різні, що зробити щось для них… Це також містить елемент абсурду… Для мене процес роботи цікавий сам по собі, як своєрідні внутрішні
рефлексії» [1].
За двадцятилітню практику Савченко не виробив власного, впізнаваного авторського стилю (на відміну від художників, які ретельно дбають про пластичний індивідуалізм — Б. Буряк, Л. Медвідь, М. Шимчук, А. Криволап, О. Ройтбурд, інші).
Для Савченка це завдання не є суттєвим. І хоча у спілкуванні із мистецтвознавцями
художник наполягає на тому, що «тепер і завжди знаходив час, щоб подумати
про стратегію і тактику творчого процессу», практичний результат роботи засвідчує
протилежне — імпровізаційну непередбачуваність.
Розливи фарби на його полотнах «Літо» (2011), «Яблука» (2012), «Пейзажі 1, 2,
3» (2012) та інших, спалахи яскравих фарб або контрасти світлотіні в експресивній
серії «Інтим» (2014) — весь художній «синтаксис та орфографія» сигналізують
про екстаз автора, навіть про творчу істерію та непослідовність у виконанні пластичної мови. «В останні 5 років в мене загострився режим в бік експерименту», — говорить автор [1]. «Раніше я завжди щось шукав, вигадував. Просто широчінь кроку була
іншою, бо менш динамічним було суспільство» [1]. Бачимо тотожність у реакції автора на світ як «раніше», так і «зараз». Якщо ж намагатися дійти висновку щодо типологічних рис Савченка, то фіксуємо імпульсивність, спонтанність як спосіб авторської
реакції на явище світу, людей та речей. «Бувають моменти осяяння, — говорить
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Савченко, — хоча ці всі поняття такі вже затерті. Буває, з’являється думка, як снарядом
злітає, є таке… Так з’явилася виставка “Аксонометрія”. Просто одного разу мені спала
на думку гіпсова голова, яка летить у просторі. Такі мікроосяяння бувають навіть
у процесі роботи. Ось, наприклад, я ходив по Парижу, дивися на ці жувачки, розтоптані на асфальті, і ті гіпси, вони одразу в мене в свідомості поєдналися…» [1].
Осяяння, спонтанність, різновекторність та реверсна упевненість у творчому процесі живописця — риси, що підводять до концепції ризоми, поняття про яку є протилежним, незмінним, лінійним, односпрямованим, структурним творенням. Як біологічна структура ризома є децентрованою системою — переплетенням у землі різноспрямованих відростків коріння. Починаючи виростати із зерна (структурованого
центру), коренева система перетворюється на хаотично розкиданий лабіринт корінчиків. Ідея ризоми в естетиці ХХ–ХХІ століть набула значення метафори, образного
мислення модернізму як творчого методу із його цитатністю, лабіринтністю та перехідним станом між хаосом та космосом (хаосмосом). Ризоматичний рівень розвитку
творчості фіксує нелінійну організацію цілісності (твору як продукту, творчості
як процесу). Феномен художніх реакцій Савченка дозволяє наполягати на ризоматичності його способу мислити. «Це процеси внутрішні, — зауважує художник, —
вони складні, вони такі, що їх складно обчислити, отже, суть отих “Аксонометрій”
в тому, що також є речі, які неможливо обчислити. Вони не надаються для аналізу —
пишеш якісь абсурди, бо воно не може бути обчислене» [1]. Алогізм у способах художнього мислення, непередбачувальність імпульсивної художньої дії, множинність
значень у творах Савченка — все це тісно пов’язано із методом постмодернізму (ризомою як його символом). «Принцип множинності ризоми полягає у відмові
від стрижня, що стимулює єдність, єдине», — пише дослідник Олег Барма [2, с. 18].
Цю принципово ризоморфну характеристику творчого методу Савченка переконливо ілюструє сам автор не лише у живописі, але й у саморефлексіях, поданих в інтерв’ю. «В українському селі Новиця на території Польщі, в горах роблять творчі
фестивалі… Дуже продвинутий отець Піпка робить у церкві якісь виставки… Мені
запропонували зробити щось на тему “Прориви”… Мене потягнуло в бік абстрактного чогось такого. Я почав лити фарбу. Хоча в мене завжди було питання текучості
фарби, почав розвивати його в темі “Проривів”. У мене було якесь уявлення. Але нічого

370

Третє Око

С. Савченко
Роверист. 2014

не вийшло. Я взяв все це позамальвував одним локальним білим кольором, потім чорним… Я ходив, щось собі думав… Потім поставив всі полотна поряд. Дивлюсь…
виставка стоїть. А перед тим то були просто якісь клякси. Ну, нормально, думаю, і давай ще… Потім поляки сказали, що це сучасні ікони» [1].
Довільні переходи Савченка від абстракції до фігуративу, від спонтанних імпровізацій до програмних циклів полотен — ці рухи, обумовлені лише незбагненними навіть для самого автора підсвідомими імпульсами, виразно сигналізують про ризоматичний спосіб відрефлексовувати буття. До честі майстра зауважимо щирість, безпосередність емоційності у реагуванні на події сучасності. Виставку «Інтим» (2014)
було створено експресивно, як відгук на події київської буремної зими 2014 року.
Колективний екстаз українців на Майдані та під час численних віче в полотнах
Савченка втілено енергією експресіонізму, з притаманним останньому прийомами
деформації та боротьби освітлених та чорних зон у полотнах з густим розливом темної фарби. Є дражлива суперечність (що додає гіркоти та енергії) між назвою виставки «Інтим» та публічністю громадянського дійства, що вирувало на Майдані та закликало художника до праці. Савченко не був стороннім спостерігачем, і Майдан,
його колективна воля наказали митцеві: «Пиши!». Публічність Майдану зробилась
інтимом художника, його особистим болем. Душа та серце промовляли: «Ти мусиш
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сказати власне слово як свідомий українець!». Савченко у пошуках моральної та мистецької підтримки звернувся до найпотужніших образів Мікеланджело та Гойї. «Пієту» (за шедевром Мікеланджело) Савченко написав на рингу в оточенні
галасливого натовпу. Хіба це полотно не втілило скорботу
за «Небесною Сотнею»?
У діалозі із «Сатурном…» з полотен «чорного Гойї»
Савченко створив парафраз «Сатурна, який пожирає власних дітей». Жорстка екпресія полотна відсилає кожного
до образу недолюдини, злодія Януковича. «Інтимний портрет о 4‑ій ранку» — це образ, що несе в собі таку саму міру
страждання, яка вражає у творах надекспресивного
Е. Мунка.
Навіть в межах цієї однієї серії полотен, а тим паче у просторі всього творчого доробку Савченка, бачимо, що цілісності не існує. Уся творчість аструктурована, рухлива, бо
створена під шаленим тиском емоційного напруження, евристичних спалахів. Внутрішня креативність автора була
завжди непередбачуваною не лише для глядача, але й для нього самого. Розмаїття стильових, тематичних, формальнотехнічних самопроявлень художника завжди лишається інноваційно-несподіваним. Художня свідомість Савченка
не запрограмована на вирішення однієї теми (серії чи циклу
полотен), яку силою творчої волі треба утримувати і виношувати довгий час аж до одержання бажаного результату.
Сталим для Савченкового типу нервової та, відповідно, художньої організації є сам рух, пошуки образів у їхній множинності, варіативності, ризоматичній неокресленості
та інноваційності як кінцевий результат мистецької праці.
Твори (всі без винятків) Савченка є відкритим інформаційним середовищем, в якому відбувається постійний обмін

подразниками, зіткнення та переплетення художніх ідей. Для глядача твори
Савченка є «банком» гострих імпульсів, непередбачуваних інтерпретацій та нескінченної пластичної інтриги.
1. З інтерв’ю Сергія Савченка. — 2012 р. — З архіву автора. Усі подальші вислови
С. Савченка використано із інтерв’ю з художником Ренати Налисник.
2. Барма О. Концепція ризоморфного лабіринту в культурі постмодернізму // Ху
дожня культура. Актуальні проблеми. — К., 2013. — Вип. 9.

ЖИВОПИСНІ ПРИГОДИ
ВАЛЕРІЯ ШКАРУПИ

В. Шкарупа

Н

ефігуративні полотна Валерія Шкарупи — метафізичне нагадування про джерела
планетарного буття, про геологічні катастрофи доісторичних часів. Він пише води в їхній мінливості та у постійному русі. У великій серії полотен «Саргаси», у композиціях
«Потік», «Міграція», «Перлина», «Принцеса» (всі — 2013) глядач занурюється
у вибагливий декоративізм та плинність водоростей, у потоки сонця, яке гаряче нагріло мілину біля берега. Художник відчиняє перед глядачем стулки мушлі та дарує нам
перлину, яка мерехтить під зеленим шаром води. Шкарупа, народжений під знаком
риби, на власному фізичному рівні відчуває сходження та визрівання повного місяця,
а з ним і дихання води в океанах та морях. «Неусвідомленою рибою пам’ятаю себе
давно — незабуті дитячі враження рухомих потоків води, сліпучого сонця, піщаної
мілини у кришталево чистій воді», — згадує художник. Якщо велика вода з безмежжям її таємничого життя увійшла до свідомості юнака в дитинстві, то як художній
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образ утвердилась за роки проходження Валерієм військової служби (1967–1969)
на флоті (Севастополь, Миколаїв, Каїр). Вода стала його внутрішнім, духовним морем. Пустеля й вода — дві стихії. Їхній дуалізм постійно збуджує фантазію живописця.
На військовому кораблі художник цілодобово був оточений водою. «Океанська сіль
є складовою людської крові, — писав О. Мандельштам. — Початок мандрів закладено
в системі кровоносних судин. Кров планетарна, солярна, солона…» [1, с. 32].
Сахара — ще одне емоційне та художнє потрясіння, яке багато в чому визначило
теми, а головне — форму майбутньої творчості. Відтоді Валерій пише «портрети каміння» та в їхній німоті знаходить новели про вічність. Шкарупу вихрестило
Середземномор’я з античними міфами, ще й досі нерозгаданими малюнками Кнос
ського палацу. Захват юнака від островів Кіклад ляже в основу полотен однойменної
назви.
Пов’язаний з археологією та палеонтологією за своїм фахом реставратора старожитностей, Шкарупа допитливо шукає відповідей у творах улюблених авторів
Л. Гумільова, О. Лосєва, Т. Манна, І. Єфремова, Дж. Джойса, У. Еко, інших. Шкарупа
має особливий хист до вивчення історії цивілізацій. Тема походження та еволюції
планети Земля та розвиток на ній етносів — постійне зацікавлення художника-інтелектуала. Наукова інформація дуже своєрідно переплавляється у нефігуративних
композиціях.
В. Шкарупа не пише сюжетних оповідок. Композиції «Іоан та Саломе», «Леда
та лебідь», «Одіссей та Пенелопа», «Повітуля та лісовик» радше — кольоровоемоційні рефлексії, ніж розгорнутий оповідальний переказ міфів. Жанризм був би
завузьким для потужного інтелектуального обширу художника. Шкарупа працює багато, стрімко у потребі через живописне поле творів віддати полотну набуті знання
щодо космічної сутності планети та ноосферного безсмертя людської духовності.
Тексти Івана Єфремова щодо космічно-океанічних мандрів живуть в душі Шкарупи.
Умберто Еко бентежить мандрівками в культурну ойкумену. Художника хвилює історія етносів за Л. Гумільовим. Нефігуратив із його сюжетною неокресленістю найбільше відповідає потребі вмістити у полотні суму роздумів, почуттів, ледь вловимих імпульсів художника. Безсюжетна композиція, відкрита для діалогу із глядачем, з його
фантазією дає змогу навіяти думки про першосутності — пракультуру. Автор завжди
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дає глядачеві Аріаднину нитку — якийсь впізнавальний образ: тінь від риби, що пропливає повз, силует гори, постать Пенелопи, фактуру піску або сплетіння водоростей.
Надалі кожному пропонує самостійну мандрівку вглиб світів, які нафантазував художник. Нефігуратив Шкарупи, при всій його декоративній насиченості, насамперед
є інтелектуально-програмним. Глибока світоглядна, космополітична ідея стала наріжним каменем його творчості. Фундаментальність художньої програми, її генезу є змога осягнути, лише усвідомивши життєвий шлях митця. Саме перипетії мандрів, інтелектуальних розвідок, фахових занять реставрацією та музейною справою, все те,
що є у доробку Шкарупи, дають ключ до розуміння його переконливого живопису,
до витоків його таланту слухати голоси стихій.
Валерій Шкарупа народився у м. Суми 1950 року. Мати Наталія Василівна Вер
бицька — службовець, батько Володимир Федосійович мав фах формовника-литварника. Під час війни батько опинився на окупованій території і тому, за нормами сталінської доби, його було відправлено на примусові роботи в шахти та деінде.
Ймовірно, тінь батькової долі відбилася у свідомості малечі, вплинула на рису характеру Валерія — його небажання бути на видноті. У 1945 році батька реабілітовано.
Разом із відродженою родиною дитина в особі батька одержала провідника до мистецької сфери. Володимир Федосійович мріяв бути художником, але не сталося. Все
життя він малював, знав з репродукцій колекції музеїв. Разом із батьком Валерій починає ходити на етюди. Майбутня доля хлопця визначається в родині. До цього долучилася тітка — Ганна Василівна Вержебицька. На посаді директора крамниці передплатних видань вона відкрила Валерію безмежжя світової класики та історії мистецтва.
Отже, коли юнак потрапить до Середземномор’я, він не розгубиться перед реаліями
Афін, Трої, як і перед династичними спорудами фараонів.
Перші фахові уроки Валерій одержав у сумській художній студії, у навчителя —
Бориса Борисовича Данченка. Заняття проходили поблизу філармонії та Сумського
музею образотворчого мистецтва. Ці заклади культури були ще у 1930‑х засновані інтелігентами-ентузіастами розвитку провінції. Дорогим для городян є ім’я Нікіфора
Харитоновича Онатського — засновника музею красних мистецтв Слобожанщини.
Дитинство та юність в колі родини та відданих мистецтву вчителів налаштували
Валерія до самостійного творчого життя та до служби в армії. Коли вона розпочалася,

376

Третє Око

юнака вразив, але не приголомшив образ пірамід Джосера
та Хеопса. Книги підготували його до цієї зустрічі. До речі,
молодих солдатів із дружнього тоді СРСР особисто знайомив із пам’ятками головний наглядач пірамід — посадовець
високого рангу в Єгипті. Нарешті Сфінкси перестали бути
лише репродукцією з підручника. Валерію згадувався текст
Томаса Манна: «У піску лежав великий сфінкс Гор-Емахет,
неймовірний пережиток минувшини… Знову біля погруддя
цієї химери, яка лежала тут завжди, бо ніхто не відав,
коли та у який спосіб вона виринула із скелі, знову біля самих
її грудей навскоси навіяло піску, що покрив її одну лапу та ще
не засипав другу, заввишки в три будинки. Біля цих гороподібних грудей дрімав колись син царя, ляльково-маленький
у порівнянні із безмежно-великим богозвіром… Ця химера
із жорстоко-чуттєвою незмінністю дивилася на Схід» [2,
с. 586–587].
Пустеля, її вохристий колорит, зсуви піщаних наметів
увійшли глибоко у сни. Бо художник бачить екстазом ясновидіння. Із аурою пустелі з дивовижно таємничими тінями на горах у присмерках, із помаранчево-гарячими пісками під сонцем Шкарупа вже не розлучиться у власному живописі.
Значно пізніше він створить полотна «Внутрішня Монголія»,
«Мандрівка на Схід», «Тибет», «Парадіз», інші. Зрозуміло,
в них не йдеться про географію пісків та астрономію неба
із рогатим місяцем. Сенс пустелі, гір та неба відкрився художнику на межі між покорою стихіям та потребою привласнити
їх у живописі. Так пустеля для митця стала оазою, а не гірким
попелом від каміння, спаленого сонцем. Такою вона є для тих
вічно спраглих, хто здатен там жити. Для Шкарупи ще
з 1960‑х піски сповнилися живою водою творчого щастя.
Пустеля, її міражі народили у ньому когось іншого, такого,
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якого він в собі ще не знав. Між ним та пустелею був Бог
чи Дух, тобто те повітря, без якого митцю не жити. В малюнках піщаних хвиль Шкарупа прочитав поетичні «кінайди»
та «джавабади» — натяки на відповіді Сходу. Художник,
примруживши очі, бачив давнину, перехрестя культур
або прикрі їхні незустрічі. В пісках минувшина та прийдешнє
мінялися місцями і, здавалося, до гомону прадавніх цивілізацій можна торкнутися рукою. В жовтогарячому «Саду пісків» художником почав грати хтось інший — в образах міражу проростала інтуїція та художній інстинкт творчої свободи.
Відбулась подія «просвітлення». Під чорним оксамитом неба, прикрашеного лампою повного місяця, народилася типова для творчості Шкарупи композиція, вписана у коло.
У 1971–1975 роках, цілком свідомий власного призначення, Шкарупа набув фах реставратора археологічних раритетів
у Московському інституті реставрації. Московський період
життя виявився конче продуктивним для утвердження особистого «внутрішнього ландшафту». Жорсткі 1970‑ті. Тоді
будь-яке інакодумство та художній суб’єктивізм держава категорично нищила. В час домінування, нехай підупалого, але все
ще владного соцреалізму, з 1975 року Шкарупа починає експонувати абстрактні твори на «квартирних виставках».
Цьому сприяла атмосфера студентського життя. Тоді у Моск
ві почали експонувати зарубіжні виставки. Експресивний
живопис Р. Гуттузо було допущено в зали Академії мистецтв,
бо автор був комуністом. Із Польщі, Чехословаччини надходила література — вона була вікном у вільніший світ. Вистави
Таганки та театру «Современник» опиралися агонізуючій
системі. Співав та грав В. Висоцький, Б. Окуджава, інші.
З’являлася література «самвидаву». До вільної душі митця
інформація про інше мистецтво стікалася звідусіль.

Студентським гуртом знайомились із провідними музеями країни. Ночі в потягах
на перегонах: Москва–Мінськ–Вільнюс–Таллінн–Ленінград. Дні — в товаристві великих митців у музеях. Не оминав Валерій природознавчих лекцій. Там він вчиться
розмовляти з камінням, як зі стенограмою тисячоліть. У загуслих шматках лави, кварцевих та гранітних порід відбився календар планети, його простір–час. Орнамен
тальна вибагливість каменю, його структура були першопочатком майбутніх композицій Шкарупи. В цьому немає мистецтвознавчих перебільшень. Слідом за О. Ман
дельштамом Валерій міг би сказати: «Я відверто радився із халцедонами, сердоліками,
кристалічними гіпсами, шпатами, кварцами» [1, с. 53].
З 1980 по 1996 роки В. Шкарупа брав участь в археологічних експедиціях як реставратор знайдених раритетів. В експедиціях до Молдавії (Старий Орхей), Вірменії
(Мецамор), Південного Сибіру (Тісуль), Узбекистану (Самарканд, Бухара), Росії
(Тамань), Алтаю, України (заповідник Ольвія) прийшло гостре відчуття історичного
часу. Вхоплення його у долоні було відчутним, коли з уламків щастило зібрати якийсь
із свідків прадавньої історії. Рука реставратора, покладена на зогріту його долонею
річ, відчувала тяглість часу, синхронізм розірваних тисячоліттями подій.
В Ольвії, оточеній видобутими із шарів землі шедеврами Скіфії, В. Шкарупа згадував московський кабінет письменника-фантаста Івана Єфремова. Потрапивши туди
у студентські роки, Валерій був вражений кімнатами зі стелажами, по вінця заповненими папками із науковою інформацією: монографіями друзів-дослідників, географічними, астрономічними та археологічними часописами. Геніальний автор історій
космічних мандрів у позаземні цивілізації, людина універсальних знань, І. Єфремов
в СРСР був невиїзним. Тільки одного разу йому пощастило відвідати гори та пустелі
Монголії. Його романи «Час бика», «Лезо бритви», інші, наукове безмежжя знань
Єфремова настільки підкорили Валерія, що він невтомно присвячує, і донині, живописні цикли («Внутрішня Монголія») своєму духовному наставнику. У ритмічних
сполученнях, у схрещенні та енергійному перетині штрихів, кольорових плям Шка
рупа пише не бачену ним, але відчуту завдяки образу Єфремова кам’янисту пустелю.
Там людину ув’язнено камінням та тишею. Та ось налітає вітер. Він заповнює собою
весь ландшафт, він бешкетує між камінням та небом. «Я був вишмаганий вітром
та проштрикнутий ним до кісток. Вітер шліфував мене, як море шліфує камінці.
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Я все більше долучався до стихії, яка володарювала наді мною, та нарешті злився з нею,
змішуючи власний пульс із могутнім та пронизливим буттям всюдисущого життя
природи. Вітер виліпив мене за образом палючої оголеності, яка оточувала мене…
Ніколи дотепер я не відчував такої відокремленості від самого себе та водночас власної присутності у світі». Так писав Альбер Камю. Саме так відчув Монголію Івана
Єфремова живописець Шкарупа. Вона увійшла в його фантазії та сни, щоб стати
«Внутрішньою Монголією» в ньому самому.
З 1979 по 2002 роки В. Шкарупа працює у Сумському художньому музеї на посаді
художника-реставратора. Це час його інтенсивних контактів із колегами не лише
з України, але й з музейниками Москви, Кемерова (Інститут реставрації), Ермітажу
(відділ археології та античного мистецтва). 1992 року після участі у виставці в Музеї
археології (Москва) разом із російськими та італійськими колегами В. Шкарупа знайомиться із професором археології Лузіліо Приулі (Падуя) та на запрошення італійської сторони місяць стажується у Падуї. Перед художником розкрили двері музеї
Північної Італії. «Це був колосальний пласт вражень, якесь переродження тебе самого. Справжня “Vita Nuova”», — говорить Валерій.
З 1997 року Шкарупа стає постійним учасником живописних пленерів та групових виставок. Знайомиться із О. Міловзоровим, М. Журавлем, А. Блудовим, С. Гаєм,
С. Савченком. Як людина команди входить до гурту міцних українських художників-формістів. Всі вони — однодумці-естети, які попри хвилі руйнівного «актуального мистецтва» зберігають відданість культурі, довершеній художній формі та красі.
Вони не дають згаснути естетичному інстинкту. Через естетичне Шкарупа та його
спільники протистоять ентропії та нігілізму у мистецтві. Так їхня творчість бере на себе відповідальність за суспільну та художню свободу. Естетична програма втілюється
мовою довершеної форми. В променистих полотнах В. Шкарупи, які сяють чистими
кольорами, фарба втрачає власне фізичне, матеріальне єство — стає духовним простором. На підґрунті з нашарувань левкасу кольори з’єднуються у патину, яка мерехтить,
наче мозаїчна смальта. Розтікання фарби по левкасу створює примхливі, райдужні,
нібито природні образи полум’я, води, каменю та повітря. Рельєфне підґрунтя, фактура якого інколи нагадує поверхню місяця, власним напруженням входить до кольорових нашарувань, формуючи на полотнах неначе вулканічні складки. Шкарупа із досві-
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дом археолога та реставратора пропонує в нефігуративі побачити природу першосутностей такими, як вони є. Існує світ, художник — теж світ, а полотно між ними.
Шкарупа вибрав для свого життя живописну аскезу, щоб проявити не лише свободу
вираження як результат, але дуже переконливо показати уявлення про структури природи, її стихій. Автор бачить надзвичайно гостро, конкретно та жваво. Його пристрасть до живописного перетворення та переведення світу природи в кольорі
не знає перепон. Мистецтво Шкарупи — райське мистецтво, це рай, як його розуміють художники. Поетичне мислення живописця стверджує правоту мистецтва.
1. Мандельштам О. Разговор о Данте. — М., 1967.
2. Манн Т. Иосиф и его братья. — М., 1991. — Т. I.

ПАМ’ЯТЬ ТА УЯВА
В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ
ВІКТОРА СИДОРЕНКА

В. Сидоренко

В

українському мистецтві межі ХХ та ХХІ сторіч Віктор Сидоренко як постмодерніст виявився унікальним у методі спілкування з минулим. Він не грає з ним заради
самої гри. На відміну від колег, які послуговуються у власній творчості типологією
постмодерністських трансформацій (колажуванням, цитуванням, довільним міксуванням форм минулих стилів, глузливим пересмішництвом, зниженням, іншим),
Сидоренко у стосунках із традицією радянського тоталітарного мистецтва вдається
до вівісекції останнього (ментальності доби) задля духовного вивільнення від його
моделей. У власних проектах (фото, нові технології у скульптурі, використання можливостей лазера, нестандартних матеріалів, іншого) він декларативно спрямований
у майбутнє. Інноваційність є творчою метою художника та провідником його евристичної енергії. Але його підсвідомість надто міцно утримує моделі радянщини, проти
яких Сидоренко бунтує. Для нього є неприйнятним державництво з його стереотипа-
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ми: культом вождизму-гігантизму в мистецтві, деперсоналізацією особистості, її несвободою, серійністю та невибагливим аскетизмом у побуті. Перебуваючи в опозиції
до цих моделей, Сидоренко взяв старт з їхнього художнього переосмислення. На осі
«звільнення — перекодування» власної свідомості розгорнулося творче життя автора потужних, виразних проектів (кінець 1990‑х — початок ХХІ сторіччя).
Ці проекти інтригують авторським переживанням совковості, якої важко позбутися, трагізмом стереотипу в поведінці персонажів, що зомбувалися у державницьких
установах радянської казарми. Це гра з маркерами, які вгризлися у підсвідомість.
Типологічно творчі відкриття Сидоренка розподілялися між двома щаблями —
етичним та психологічним. Перший — на ньому знайдемо проекти, в яких втілено
ідею тотальної несвободи уніфікованої людини. На другому щаблі — левітація персонажів, яка радше нагадує політ у стані гіпнозу або сон під анестезією, ніж ренесансне,
потужне ширяння у просторі небес. Попри це левітація — прорив до свободи.
До появи у творчому доробку Сидоренка персонажа — «людини в кальсонах»
(в спідньому) художник пройшов великий, самостійний шлях у масштабних проектах
та експозиціях. Згадується серія його полотен «Ню» на початку 1990‑х, що була позначена рисувальною майстерністю та ліризмом поетичного бачення. Останнє зведеться нанівець в подальшій раціонально-аналітичній творчості митця.
Зрілий стиль Сидоренка визначено проектом «Жорна часу» з центральним персонажем — «солдатом у кальсонах». Суть цього складного, вигадливого, просторового проекту зводиться до незаперечної думки про даремно перемелений у жорнах
солдатської служби життєвий (реальний) час людини, яка потрапила у залежність
від надособистісної тиранії. З покірною байдужістю персонаж перетирає час власного життя нінащо. Цей факт не викликає опору. Сидоренко беземоційно фіксує факт —
вбивство часу. Автор не вдається до моралізаторства або критичного судження.
У «Жорнах часу», в його метафорах розкрилося катакомбне підґрунтя у свідомості
митця та визначився шлях спасіння від витіснених привидів минулого.
«Людина в кальсонах» — фантом у тому розумінні, що його позбавлено персонального. Герой у «Жорнах часу» та в інших проектах автора позаемоційний, позаіндивідуалізований. Він солдат-манкурт, уніфікований персонаж, стереотип.
Постать артикулює радше відсутність людини, ніж її наявність. Манкурт не має ані
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біографії, ані мемуарів. Його існування відбувається тут
і тепер. Про майбутнє та долю не йдеться. Можливо, вони
й відбудуться, коли «людина в кальсонах» зітреться з екрана людської душі.
Ці або схожі рефлексії є в особистій історії Віктора
Сидоренка. Він, звільняючись у творчості від стандартизованої матриці, транслює особисте на суспільні відносини,
коли є потреба скинути стереотип. Але, на думку Вікторії
Бурлаки: «Маятник менталітету рабського та героїчного,
величного та приземленого неможливо зупинити так швидко, як того хотілось би» [1, с. 42]. Історичний ексцес міцно
закріплено в нас. Невипадково на одній із фотокомпозицій
Сидоренка бачимо персонажа із правицею, прику тою
до кришки парти, а іншого солдата (на тлі хреста) в позі розіп’ятого Сина Божого. Стандартні стрижки солдатів, позбавлені індивідуальних рис обличчя, хрести на стіні, — все
це знаки мученицької примусовості, несуверенності людини.
Тому не погоджуємося з Оленою Аккаш, яка наполягає на тому, що образ «людини в кальсонах» не лише «підключає
глядача до соціально-культурної традиції, яка зникає, та водночас вказує на якесь туманне майбутнє» [2, с. 12]. Ще більш
невідповідною візуальному персонажу в кальсонах є твердження, що той «виконує функцію створення нової реальності лише самим фактом свого існування у творах
Сидоренка» [2, с. 13]. Тобто, цей зґвалтований стандартизацією образ транслюється у майбутнє. Таке майбутнє (з подібними персонажами) бачиться не лише сумним, але й загрозливим. Відкидаючи концепцію щодо futurum — зачарування підозрілим майбутнім, обернемося до минувшини та пошукаємо там предтечу образу «людини в кальсонах». Він
знайшовся в солдатській серії Тараса Шевченка, в його

«Притчі про блудного сина» (1856–1857, сепія). Цикл гост
ро драматичних історій з життя солдатів визначив зрілий
стиль Шевченка, його перехід від реалізму до критичного реалізму. Публіцистичні інтонації в циклі малюнків художника,
який пережив драму насилля над власною особою та талантом, пролунало в середині ХІХ століття сполошним дзвоном.
Після Шевченка вже ніхто з такою пронизливою правдивістю
не передав у мистецтві феномену солдатської неволі. В композиціях «Кара шпіцрутенами», «Кара колодкою», «Серед
товаришів», «У в’язниці» вперше було зображено «людину
в кальсонах». Через 150 років після Шевченкової «Притчі
про блудного сина» Сидоренко, не озираючись на генія, реанімував образ невільника-солдата. Безумовно, дистанція часу
та зміна світогляду обумовлює відмінності у трактуваннях
образу-архетипу. Де у Шевченка бунт — там у Сидоренка
холод споглядальності. Де у Шевченка гостра соціальна критика, у Сидоренка — багатозначність метафоризму. Але метафори є досить промовистими. У «Жорнах часу» насильницьке марнотратство солдатами власного часу життя викликає
у глядача співчуття до ув’язненої людини тому, що Сидоренко
закладає у твори енергетику сповіді. За О. Босенком:
«Згубність, втілена в атональних просторах видінь, виявляється фактом його біографії. Він засвідчує автобіографічне
одкровення з дивовижною сповідальністю проти себе…» [3,
с. 20].
При сприйнятті «Жорен часу» температура співпереживання глядача не менш висока, ніж за вживання в сюжет
«Притчі про блудного сина» Шевченка.
Нарешті, в подальших проектах персонажі Сидоренка,
лишаючись у тому ж спідньому, злетіли до небес та зависли
у сновійній невагомості. «Людина в кальсонах» підноситься,
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літає, переміщується у просторі, а може, лише снить про політ. «Левітації» Сидорен
ка сигналізують про духовне вивільнення зі стану деперсоналізації. Кардинально змінився вектор свідомості «персонажа в кальсонах» — він здобув розкіш просторової,
а з нею й психологічної свободи. Це є випадання (справжнє чи намріяне, сновійне)
з ретроградної амнезії, чий психологічний шлейф залишено за порогом художньої
свободи автора композицій.
Тема вільного льоту людини домінує у проектах Сидоренка 2000–2015 років.
Політ людини як чуда та омріяної мети проростає ще з креслень літальних апаратів
Леонардо да Вінчі, з утопій доби ренесансу. Їх втілено у життя в добу космонавтики
ХХ сторіччя. Образ людини-літуна переповнює поетичну та наукову думку часу класичного авангарду. У цьому ряді — поезія В. Маяковського, проза М. Булгакова, ідеї
К. Ціолковського та В. Вернадського, проекти та їхня реалізація у «Летатліні»
В. Татліна, у живописі М. Шагала, інших. Інтелектуали-мрійники ще на початку
ХХ століття привласнили галактику як свій другий дім. «Левітації» Сидоренка вбудовано у програми класичного авангарду з його оптимістичним зазиранням у космос.
У цьому сенсі він сподвижник авангардистів, а не постмодерністів. Останньому
до космосу діла немає.
Постаті, що в «Левітаціях» зависають у стані невагомості, віддзеркалюють художню свідомість автора, сформовану в добу космонавтики під впливом виходу
людини в безповітряне середовище. «Персонаж у кальсонах» переживає ситуацію
власної астральності, ототожнення з космічними феноменами. Звідти масштабна
значущість образів та їхня холодна бездоганність, бо ж вони особливі, безпрецедентні. Понижується температура тіла у глядача та пронизує космічний холод,
коли зустрічаєшся оком-душею з довершеними, як у класицизмі, напівоголеними
постатями чоловіків. Їхні кальсони в цій ситуації виглядають якось дивнувато.
Вони сприймаються як фірмовий знак автора, певною мірою логотип. Космонавти
в кальсонах зависли у просторі, який не має топографічних ознак, не має верху
та низу. Магнітну стрілку скомпроментовано у світах-видіннях художника.
Коли «людина в кальсонах» вирвалася із жорен часу — власної несвободи, то потрапила в розріджений космос самотності, в сомнамбулічний стан перебування
в невагомості.
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В. Сидоренко. Проект «Жорна часу». 2003

У мистецтві ХХ століття тему польоту найвигадливіше втілено в живописі Марка
Шагала, незаперечного опонента Сидоренка. Його летючі корови, наречені, відділені
від тіла голови, гасові лампи — все це карнавальна гра. Сидоренкові «Левітації» —
плід раціональної думки. Цей тип художнього мислення пройшов довгий шлях формування — від ренесансних утопій до образів космонавтів ХХ сторіччя. Натомість обшир Шагалового неба — це втілення казкового, фольклорного мислення. Цей світ
не вражає масштабністю чи величчю. Персонажі казки, як і небо Шагала, — інтимні,
ірраціональні, вигадливі. Вони у веселій або сумній грі запрошують глядача на колористичне свято. Сумбурних, парадоксальних персонажів Шагала завжди зігріто
м’яким ліризмом та іронією. Космос єврейського мудрагеля, як і все, що ним написано, — стихійний, чуттєвий світ розкутої фантазії. Шагал доносить до глядача ідею
про складний, неоднозначний зміст реального світу як нестійкого сплетення суперечностей. На відміну від ірраціонального простору Шагала, космос Сидоренка даний
нам як очевидність фотознімка, як антитеза фантазійності.
Подразником для глядача є дуалізм сприйняття композицій, в якій численні фігури
зависли в чітко окресленому колі. Структура твору недвозначно відправляє до першо
джерела — до розписів на плафонах так званого сталінського класицизму, до мозаїч
них панно О. Дейнеки в метрополітені Москви. У коливанні композиційної структури
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полотен між впізнаваними моделями мистецтва радянської
доби та випаданням — звільненням від нав’язливих візуальних образів, є свій драматизм, напружена режисура. У цій подвійності жевріє особливий психологічний ефект сприйняття
творів Сидоренка. Аналогічне враження справляють в його
полотнах жіночі постаті, написані у трусах та бюстгальтерах
радянського пошиття. Вичавлення з підсвідомості моделей
радянщини перетворено художником на творчий акт, в якому — елемент замилування гротесковими деталями радянської побутової культури, прихований мазохізм, яким бавляться постмодерністи.
Цілком можливо припустити, що раціоналістичне, архітектонічно-дисципліноване мислення Сидоренка великою
мірою обумовлено аурою Харкова — батьківщини художника. У місті, що овіяне дисципліною конструктивізму, минула
юність Сидоренка. Харків із головною спорудою Госпро
мом — шедевром конструктивізму (1926–1929) — зробився
символом новизни, індустріалізації в СРСР. Споруда Гос
прому одразу перетворилася на міфопоетичний образ революційного авангарду, втілила космогонічні ідеї майбутнього.
Гігантизм площі Дзержинського (нині пл. Свободи) запрограмував «залізну ходу» революційних мас. Художникахарків’янина не змогла оминути сугестія архітектурно-просторової домінанти міста. Строга рафінованість творчості
Сидоренка, ймовірно, обумовлена впливом аскетичної гілки
конструктивізму. Саме аскетичний варіант стилю декларативно відмовився від чуттєвого у мистецтві на користь функціональності. Чи не звідти йде особлива любов Сидоренка
до масштабних постатей, до монументалізації? Що ж до гігантизму скульптурних опусів Сидоренка, його походження
очевидне — витоки знайдено у скульптурі часів тоталітариз-

му в СРСР. А якщо озирнутися на більш ранні етапи розвитку
мистецтва, можна згадати політизований та соціалізований
футуризм Італії. Його провідники мріяли про створення
не тільки мистецтва, а нової раси людей, зріст яких дорівнював би від 5 до 20 тисяч метрів. Культ індустріального світу
позбавляв людину всіх людських слабкостей. Футуристи,
культивуючи майбутнє, навіть власним дітям давали імена
Світло, Пропелер, Мотор, інші.
Віктор Сидоренко, перейнятий ідеєю надсучасного в мистецтві, все ж постійно озирається на своє недавнє минуле.
Художник творить на полюсах «пам’ять — забуття». Синд
ром монументалізму як «пам’ять» відчутний у чотириметровій «Статуї несвободи». Ця бабище з руками, піднесеними
догори, демонструє безглуздий пафос. Творіння — очевидна
пародія на гігантизм «Батьківщини-матері», скульптури,
якою зґвалтовано лаврські кручі з монастирськими спорудами, що визначали масштаб всього ландшафту правого берега
Києва. «Статую несвободи», як і чоловічу постать, яку автор
демонстрував в «Українському домі», та персонажів проекту
«Деперсоналізація» важко назвати скульптурою. По суті,
це збільшені в масштабі зліпки з реальних фігур, своєрідний
натуралізм боді-арту, де головним об’єктом художньої маніпуляції стає тіло самого художника (або моделі). Скульптурний
боді-арт Сидоренка — типовий постмодернізм (трансавангард) із пригадуванням моделей тоталітаризму, міксування
їх утопічною мрійливістю футуризму та довільною грою
прихильника хеппенінгів.
Інсталяція «Деперсоналізація», експонована у вуличному
просторі Києва, справляла подвійне враження. Якщо розмальовані постаті, їхня активна колористика несла елемент
грайливості постмодернізму, то сама сутність одноманітних,

В. Сидоренко
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уніфікованих зліпків лякала та відштовхувала. Людському потоку, який проходив повз
постаті, мабуть, згадувалася теза сталінської доби: люди — лише гвинтики та коліщатка державної машини. Сидоренко, примушуючи ідола грати роль скульптури в людській подобі, створив образ тотальної «безОбразності». У проекті, де ідоли уніфікації
(абстракція людини) вийшли на вулиці Києва, Парижа, Чикаго, Сидоренко за технологіями постмодернізму викликав духів минувшини та прищепив їх до мистецького
дерева досить нерозбірливої сучасності. Віктор Сидоренко працює весь час на межі
«звільнення — залежність». Старі психологічні штампи не змиваються, як тавро каторжанина, постійно нагадують про в’язницю, з якої душа вирвалася на свободу.
У вільному світі «Левітацій» співаємо за В. Висоцьким:

«ІНТУЇЦІЯ РОЗУМУ»
В ТВОРЧОСТІ ЮЛІЇ ЛАЗАРЕВСЬКОЇ

Ю. Лазаревська

Мы все-таки мудреем год от года —
Распятья нам самим теперь нужны, —
Они — богатство нашего народа,
Хотя и — пережиток старины [4, с. 280].
1. Бурлака В. Віктор Сидоренко. ММХІІ // Сучасне мистецтво: Наук. зб. — К., 2012.
2. Аккаш Е. Человек в кальсонах. Искушение прошлым и очарование будущим // Там
само.
3. Босенко А. Оправдание времени как искусство забывать: Виктор Сидоренко и его/
наше время // Там само.
4. Высоцкий В. Случай на таможне // Высоцкий В. С. Поэзия и проза. — М., 1989.

Н

а художній мапі Києва та, ймовірно, всієї України, не так вже й багато митців, які,
на взірець Юлії Лазаревської, могли б показати таку розгорнуту палітру творчих можливостей. Евристичні спалахи її таланту реалізовано у живописі, скульптурі, колажах,
перформансах та у кінематографі (режисер та художник-постановник фільмів).
У творчих пошуках автора народжується високоякісний мистецький продукт у неподібних один до одного видах мистецтва. Лазаревська з’явилася на художній арені
Києва наприкінці 1980‑х — початку 1990‑х. Відтоді кожна її експозиція або фільмовані новели засвідчують неабиякий творчий темперамент, потужну енергію, поєднану
із щемним ліризмом та людяністю. Талант цього автора подібний до багатогранної
призми, що переломлює промені реального буття, надаючи йому дивнуватих трактувань в артистичній грі. Образи перевтіленого світу набувають особливої виразності та справляють сугестивний ефект у фільмі-присвяті композитору Ігорю Шамо,
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у проекті «Меандр», у перформансі «Шаради Померанцева» та ще у багатьох проектах. Інтуїція Лазаревської вловлює світ цілісно, не вбиваючи його аналізом. Власне
мистецтво автор знаходить у шарах підсвідомого, інтуїтивного. Її «внутрішнє»
не співпадає із очікуваним, з тим банальним баченням об’єктів та явищ буття, що лежать на поверхні.
Мистецтво модернізму та різних фаз постмодернізму — цікава та захоплива гра.
У ній звичне перетворюється на фантасмагорійне, усталене — на неочікувано-ексклюзивне. Традицію артистичної гри, закладену авангардистами Європи, насамперед
Пікассо, блискуче розвинув Параджанов в мистецтві України. У кінематографі, у колажах та навіть у побуті він лишався «граючою людиною», одноосібним «театром».
В межах цієї традиції всю творчість Юлії Лазаревської доцільно вважати виразником
ігрової тенденції у мистецтві, інколи веселої, почасти — драматичної. Не дарма авторка так шанує Йогана Гейзингу, нідерландського вченого ХХ століття, який казав
про людський дух, що залюбки грає невиміряними, чудернацькими, абсурдними образами. Але, дивним чином, з часом вони стають дійсністю. В майстерні Лазаревської все
дихає грою. Зі стелажів визирають химерні маски, обличчя та крила янголів, які очікують на майбутнє дійство. Фільми автора, її скульптурна гра у протоархаїку, живописна
серія «Моя провина», колажі — весь космос образів промовляє до глядача у веселій,
по-філософському сумнуватій або навіть у трагічній машкарі. Мистецтво Лазаревсь
кої дуалістичне — у проектах, в їхній режисурі бачимо результат аналітичного розміркування освіченої особистості та водночас рефлексії чуттєвого художника. Зазвичай
композиції ритмічно, музично організовані. Дається взнаки фахова музична освіта
Юлії. У бароковий арабеск сплелися тіла жінок у полотні «Інтермеццо» (2011, п/о ,
200 × 150). І хоча автор позиціонує це полотно як «образи Матісса», з цим важко
погодитись. На відміну від Матісса, Лазаревська як автор власного «Танцю» витримала композицію у тональному, а не колористичному письмі. Це ж засвідчує сірувато-срібляста гама картини з включенням в неї стриманих темно-коричневих кольорів.
В полотні «Інтермеццо» є лише емоційний слід від захвату фовістичним «Танцем»
Матісса. Він став для Лазаревської провокацією та творчим осяянням. А далі почалася
робота «інтуїції розуму». У злуці із чуттєвим збудженням у авторки народився власний твір — «Інтермеццо».
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Походження визначення «інтуїція розуму» належить Казимиру Малевичу. Він
називав це «новою свідомістю», «новим художнім методом». Цей метод органічно
аплікується на творчу практику Лазаревської та тісно пов’язаний із парадоксальністю
її входження як до образотворчого мистецтва, так і до кінематографа.
Родина готувала Юлю до кар’єри музиканта, але дівчина затято збирала колекцію
листівок із репродукціями живописних шедеврів. На її дитячу жагу до малювання
батьки не надто зважали. А в ній визрівало непереборне відчуття призначення як художника. Тоді вона, безумовно, не читала філософських текстів Мартіна Бубера, який
писав: «Бог весь час звертається до кожної людини із запитанням “Де ти в твоєму
світі?”» [1, с. 244]. Визначене людиною місце та справа, як за Бубером, а тим більше
за Біблією, і є «скарб». Ці переживання, не оформлені в юнацтві ані думкою, ані словом, привели Лазаревську до образотворчості. Духовна робота дівчини, спочатку ніким не помічена, зробила її сильною, самостійною, аналітичною та водночас інтуїтивною особистістю. Сформувалась здатність втілювати намріяне та потреба у постійному самовдосконаленні.
Ще на початку доби авангарду іспанський філософ Мігель де Унамуно, так само,
як і прихильник філософії інтуїтивізму Анрі Бергсон, Василь Кандинський та інші
мислителі ХХ століття, вважав, що художник і філософ — брати-близнюки, якщо
не одне і те саме. Філософськи налаштоване мистецтво і філософія, яка прагне увійти
до сфери художнього, відтворюють особливу інтонацію та зміст модерної культури
ХХ — початку ХХІ століть. Пафос звільнення від диктату раціонального — втручання в ірраціональне окремих елементів розсудливості, саме на цьому перехресті відбулося відкриття «інтуїції розуму» та багато іншого у модернізмі.
Коли потрапляєш до майстерні Юлії Лазаревської, огортає аура спонтанної артистичності у співдружності із активною аналітичною роботою. На стелажах затісно
від скульптурних образів. Глядача зустрічає цілий натовп людності. Особливістю дрібної пластики Лазаревської є зануреність персонажів у власний внутрішній світ.
Узагальнені форми тіл, напівпроявлені риси облич — все втілює глибинні, архетипові
образи-знаки. Подібно до скіфських баб, округлі форми скульптур ніби відшліфовано
вітрами століть. Персонажі, здається, перебувають в стані потаємного знання
про суть речей — дознання. Автор наголошує на тому, що основний персонаж її
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творів є людина, заглиблена у власні рефлексії. Для глядача такий персонаж лишається
таємницею — «іншим». Отже, виникає потреба дешифрувати образ, починається
активна духовна робота глядача, чутливого до сприйняття мистецтва.
Шлях живописця Юлія починала з нефігуративних полотен у 1992 році, надихаючись творчістю віденського генія — Гундертвассера. «Необ’єктивне мистецтво», яке
струменіє безпосередньо із «внутрішнього», не співпадає зі свідомістю, — саме воно
допомогло автору створювати неочікувані образи. Другий період творчості Лаза
ревської визначився переходом до фігуративу — своєрідних живописних притч.
Жанрові уподобання окреслилися наче спонтанно, але насправді — під впливом високо розвиненої морально-етичної вимогливості як до себе, так і до світу. Найвираз
ніше етичне як засадничний принцип особистості художника втілився у серії композицій «Меа кульпа» («Моя провина», 2012). Чотири портрети людини, зафіксованої у дитинстві, юності, зрілому віці та у старості. На кожному є печатка провини:
«Бо будь-яка людина має перед кимсь провину», — вважає авторка. Вимоги до очищення вона адресує, перш за все, до себе, бо щиросердно приймає Кантове «дві речі
мене вражають: зоряне небо над головою та моральний закон в мені самому». Тому
й виникають у Лазаревської композиції «Аутодафе» — 16 полотен, і в кожному є персонаж у клубуку, яким інквізитори «коронували» грішників, приречених до страти.
Моралізаторство автора не є штучним або нещирою грою. В основі знайдено підсвідомі поштовхи — рефлексії художника на перші враження від книги «Історія інквізиції». На щастя, шок від інквізиторської вигадливості, пережитий гостро у дитинстві, не затьмарив життєствердного єства Юлії Лазаревської. Вітальна, аж еротична
енергія пульсує у серії полотен «Сезони» (2013–2014), де у чуттєвій грі зійшлися
німфи та сатири, фавни та наяди. Інквізиторів перемогла антична міфологія та філософія радості.
Естетством, що наближається до гедонізму Густава Клімта, просякнуто подвійні
композиції «Аколада» («Блакитна аколада», «Червона аколада» та «Жінка, що стоїть», 2010–2012). В музичному ритмі аколади одна хвилеподібна форма жіночого тіла
перетікає в іншу.
Інтерес Лазаревської до пульсуючої плоті, до мінливостей оголеного тіла викликав
потребу у створенні автором великої серії малюків на папері (крафті). Саме матеріал
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Ю. Лазаревська.
Дивертисмент. 2011

крафт та малюнок вугіллям підказав автору систему композиційних структур.
Майстриня зауважує: «Матеріал, з яким працюю, провокує до тих чи інших пластичних рішень» [2].
Як граючий, непередбачуваний артист, Лазаревська досить часто суперечить собі. Поряд із аурою еллінської безжурності, очевидною у великих ню, художник постулює потребу у втіленні психологічного стану персонажа. Саме на цих плюсах
працює Лазаревська. «Понад усе мене цікавить не фігура у просторі, а внутрішній
стан людини. Мені потрібно пережити цей стан та вкласти його у художню форму.
Мої персонажі — переважно самотні особистості із напруженим внутрішнім життям, це емоційний згусток, — декларує Лазаревська. — Може, це певною мірою є і автопортрети» [2].
Безумовно, твори кожного художника автобіографічні. Але є окремі митці, роботи
яких просякнуто «мемуаризмом», він є виразним підмурком художніх пошуків.
«Мемуаризм» як творчий метод був властивим всій творчості Параджанова. «Генієм
пам’ятливості» пронизано проект Лазаревської «Меандр» (1998). Меандр — символ нескінченного руху, вічного повернення. Його було обрано за основу для фільму-притчі про двох сестер-близнюків. Фільм, живопис та фотографії структурували
проект «Меандра». Авторка вважає його центральною подією у власній творчості.
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Там ідеться про складну рефлексію дорослої людини, відірваної від сестри — своєї
половини та незахищеної власним віддзеркаленням. Це щось подібне до почувань
Сальвадора Далі до свого брата, який рано пішов із життя. Образ яйця в полотнах
Далі — усталений «мемуаризм» щодо образу брата. Проект Лазаревської має зовсім
інші інтонації. Він відкриває весь морально-етичний світ художника. Юлія розповідає:
«Тато колись приніс курчат і оселив їх на балконі. Треба було, щоб вони трошки підросли, а потім ми мали відвезти їх на дачу для того, щоб з’їсти. Жах, тоді ми не розуміли цієї циклічності. Ці курчата були такими чарівними, вони жили у коробці і, звісно,
усі не могли вижити. І коли померло перше курча, це була для нас, дітлахів, страшна
трагедія. Просто жах, я досі пам’ятаю, наскільки це було для нас незбагненне. Під нашим балконом були вікна з підвалу, і там було трохи землі. Ми з сестрою закопали
це курча та зробили з нього “секрет”. Якщо ви пам’ятаєте, у фільмі є така скляна пташка… засушена квітка… намисто… Для того, щоб похорон не був настільки жорстким, ми поклали туди все найчарівніше, що мали, наприклад, різнокольорові стрічки… і накрили зверху шматочком скла. Ось таке ми вигадали собі заспокоєння,
що це не похорон, а просто ми з пташками заробили секрет. От так спрацювала дитяча свідомість» [2].
Глядач фільму Лазаревської поринає в атмосферу марення — спогадів про власне
дитинство, коли розглядає фото маленьких дівчат-близнюків, які сидять у шезлонгах
на тлі розмитих імпресіоністичних мазків. «Мемуаризм» Лазаревської виводить
за межу приватного, бо кожен має власні меморі та у шухлядах пам’яті ховає відблиск
безжурних днів дитинства. Дитячі враження, як це довів З. Фройд, а слідом за ним цілі
школи психологів, ніколи не полишають людину — вони є матрицею у подальшому
житті та можуть були підмогою, навіть порятунком у час негараздів.
У проекті «Меандр» голос автора тихий, лагідний. Ностальгуючи, Лазаревська
шукає гармонії та пропонує це й глядачеві. «Мемуаристка» — джерело тепла та людяності. Бо ж сказано біблійними мудрагелями: «Шукай миру у власній оселі» [3].
Юлія Лазаревська — естет, стиліст та водночас художник, який мислить по-філософському, у власній «мемуаристиці» пристає до традицій діалогічного спілкування
на рівні «Я — Ти». Її творчість звернена до глядача, до «Ти» з великою довірою
та відвертістю. Все, зроблене Лазаревською, протистоїть тенденціям негативізму, зне-
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важливій іронії, будь-якій брутальності, всьому тому, що у термінах постмодерної філософії визначається як «дизангелізм» (погана інформація).
Мистецтво Юлії Лазаревської позагерметичне — воно позиціонує себе як міжлюдська подія. «З себе починати, але не собою завершувати, на собі зосередитись,
але не собою обмежуватись, себе осягнути, але в собі не залишатися», — писав мудрий Мартін Бубер [1, с. 254].
1. Бубер М. Шлях людини за хасидським вченням // Егупець. — 2011. — № 20.
2. З інтерв’ю Ю. Лазаревської. — 7.VII.2014. — З архіву тавтора.
3. Псалми 38:3 (4).

ТІНЬ МИТІ
НА ВІЧНОСТІ БУТТЯ

Г. Гідора

Господь оселив у душі художника тепле,
сонячне призначення та подарував світло,
що ллється на полотна.
Олександр Животков

З

аходячи на посадку, літак нахилився, і під ілюмінатором широкими мазками помаранчево-коричневих та вохристих квадратів розкинувся ландшат із полотен Ганни
Гідори. У променях вечірнього сонця, в площинах полів одна композиція заступала
іншу. Масштабні абстрактні картини розкреслили землю вигадливою геометрією.
Під довершеністю цього land-art’y не відмовився би поставити автограф Піт Монд
ріан. Розгорнуті «полотна землі» сприймалися як формула світоглядної та художньої
моделі живописця Ганни Гідори.
Її контакт із землею є постійним. Свій творчий шлях Гідора починала саме із землі — ліпленням кераміки. Потім прийов час роботи у ландшафті із сутностями природи: камінням, водою, вогнем. І лише згодом чари землі втілилися у живописних композиціях художника. Ганна Гідора як куратор та учасник проектів «Мистецтво землі»
(у співпраці з В. Шкарупою, П. Бевзою та іншими) зазвичай працює у селі Могриця
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Сумської області. Гідора вже давно перетворилася на поета та своєрідного «біографа» цієї місцини. Художник зізнається: «Коли ідеться про Могрицю, мені хочеться
брати людей за руки і вести їх на найвище місце Могрицького городища, бо звідти
панорама заплави Псел сягає десятків кілометрів, а краєвид наповнює тіло духом птаха. А ще — через складність рельєфу, стрімкість схилів (недосяжних для випасу худоби) — тут склалася своєрідна заповідна зона різнотрав’я. Саме наприкінці червня
соковита зелень спалахує живописним розмаїттям. Cеред цієї шаленої гри кольорів
лежить скатертина білого оголеного нутра землі — унікальні могрицькі крейди.
Серце ніжно щемить від радощів. А неподалік — хатина, господа бабусі й діда. Ще
маленькою дівчинкою, мене, міську дитину, в апогей літа дід брав із собою косити сіно
на пагорби. Я так і не розумію, навіщо йому в спеку потрібне поруч було мале дитя?
Мабуть, тільки для того, щоб через роки я захотіла б ділитися цією красою з усім світом… А коли зараз рухаєшся у шелесті трав, вдихаєш духмяний аромат щільного
від пахощів повітря, потопаєш у просторових кулісах неосяжної долі, хочеться бути
часткою цього Божого світу, внести в нього свій знак художника» [1].
Як і всі митці, Ганна Гідора — родом із власного дитинства. Дід навчив її слухати
«голос трави», а бабця, яка була церковною старостою у небезпечні для церки
1960‑ті, налаштувала свідомість дівчини на притчево-біблійне сприйняття світу. Цей
могутній дуалізм і донині є стрижнем та реальним підґрунтям кожного твору
Г. Гідори. В її полотнах знаходимо витоки органічного злиття із природою та вміння
писати «душу ландшафту», а не пейзажні миттєвості. Полотна Ганни, зі зближеними
кольорами, що перетікають з одного в інший, відповідні фарбам землі, рожево-помаранчевої на сході сонця чи тривожної бузково-коричневої проти ночі. До того ж,
Ганна — поет та есеїст. Вона володіє точним та образним словом. Оспівуючи землю,
авторка пише: «Могриця — прикордоння між городищами Сіверських земель та землями Великого степу. Прикордоння мінливе в течії новоутворень. Тут плин часу
через тисячоліття залишає сліди у нашаруваннях землі. Геологічний та археологічний
зріз ґрунту Могрицького городища оголює поверхню різних епох. Кожен пласт,
від сліпучої білоти крейди до запашного різнотрав’я літа, вміщує у собі тіні життя:
нашарування століть, цегельну кладку житла, мідну зелень стріли чи жіночої прикраси
або ж тендітний відбиток крила метелика на зламі тіні і світла. Прислухаєшся і наче
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чуєш голоси. Бредеш стежкою, а в пилюці натрапляєш на уламок посудини. Занурюєш
руки в річку, а стрімка течія бринить якимось дуже відомим наспівом, якого не можеш
згадати. Мене бентежать ці відчуття постійно, тому що виникли на схилах стародавнього поселення. Мої проекти у довкіллі “Земля все стерпить: колекція нашарувань”
(2003), “Перевізник” та “Шляхи” (2008), інші — все народжено на крейдяних скелях
Могриці…
І коли в нове літо спускаєшся з гори по крутизні дороги, мій “Перевізник” вугільним слідом на білому схилі гори зустрічає і немов неспішно проїздить поряд. Він тут
увесь час, коли не було нас. Він чекав на нас. І довкілля стає теплішим і ближчим. Бо
воно уже наповнене ще й дванадцятилітніми спогадами про нас, людей, що не байдужі
до довкілля» [1].
У ремеслі митця Ганна завдячує вчителям: насамперед Борису Борисовичу
Данченку — викладачу художньої студії (Суми, 1978–1983), а також навчителям художньо-графічного факультету Курського педагогічного інституту (1981–1985).
Водночас, а ймовірно, перш за все, вона — уважний учень землі. Ганна занотовує:
«Блукаючи між символами довкілля, що з’явилися у часі (а може були завжди), прислухаєшся до звуку білого, такого структурного кольору крейдяного кар’єра, що світиться ірреальною чистотою та відчуваєш, що вітер, який завжди був поряд, залишив
по собі тіні» [1].
«Звук білого» — термін, що його постійно використовує як особливо напружене
звучання паузи композитор Валентин Сильвестров. «Пауза — білий звук розуміються не як відсутність музики, а навпаки — як загострене її звучання, як резонанс» [2].
Білі скелі Могриці, їхня таємниця невипадково гіпнотизують Гідору і не лише її. Ще
Василь Кандинський сформулював психофізичний вплив білого кольору: «Біле, яке
досить часто визначають як “не-колір”, є нібито символом світу, де зникли всі матеріальні властивості та субстанції… Цей світ так високо піднісся над нами, жоден звук
звідти до нас не долинає. Велике Мовчання йде звідти. Тому біле впливає на нашу
психіку як тиша такого масштабу, що для нас є абсолютним… Біле звучить, як мовчання, яке можна раптом усвідомити» [3, с. 131]. Поняття «білого–паузи» Сильвест
рова, «біле–безвуччя як Ніщо, яке передує спочатку народженню» (за Кандинським)
та дзен-буддистське беззвуччя, в якому відкривається істина — всі ці філосоські мір-
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кування очевидно кореспондують з інтуїтивним переживанням Гідорою космізму
під скелями Могриці. А ще вона, як справжній даос, вміє на світанку набирати у долоні краплини щільного вранішнього туману, умиватися ними, радіючи такому органічному для неї злиттю з природою. Цією вітальною енергією, збереженням у полотнах
справжньості та глибини переживань пронизано всю творчість художника.
Ще в період експериментів із керамікою Ганна доскіппливо вивчала історичне
минуле Сумщини, її археологічну спадщину. Перші поліхромні композиції у стилізованих модерних формах відроджували прадавні архетипи. У 1989–1999 роках бачимо
її як співорганізатора (поряд із В. Шкарупою) та учасника творчої групи АРТ’c. Свої
знання в царині історії матеріальної культури краю Гідора втілила як організатор
та завідувач відділу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва у художньому музеї м. Суми (1993). А з 2003 року набуті знання Ганна Гідора почала передавати молоді як викладач Сумського училища мистецтв та культури ім. Д. Борт
нянського. У 1993–1996 роках вона була серед кураторів міжнародного проекту
«Раку-кераміка», а з 1997 року —автор ідеї та куратор міжнародного симпозіуму
«Land-art. Могриця». Непоспіхом ішла Ганна до станкового живопису, вкладаючи
у створення полотен весь масив набутих знань, любов до праісторії, до культурних
матриць землі та властиву їй споглядальність, відчуття миті як образу вічності.
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Вона давно навчилася жити та любити із відчуттям крихкості та приреченості на завершення всього, що є найдорожчим. Ганна вміє любити образи ледь вловимого світу
та місце власної присутності в ному. «І коли особистий досвід — пише Гідора, —
з низкою особистих втрат зменшується із запахом вітру, пилу, і теплотою каменю,
що лежить у кладці не одну тисячу років, притуляєшся до схилу випаленого сонцем
пагорба із тугою та болем від усвідомлення ілюзорності того, що безповоротно втрачаємо і приречені на те, щоб зникнути. І чи це заспокоює: усвідомлення короткої належності до краси світу?» [1].
Художнику полотнах, в камені, на папері лишає знаки власної присутності, визначає місце особистого «я є тут». На зламі XX–XXI століть «місцем пристутності»
для Гідори став її живопис. Вона пише те, що бачить і любить з дитинства — річки,
дороги, пагорби села Могриця. Це широкі ландшафти, портрети вічної землі —
це живопис великих форм. У панорамних панно, побудованих, переважно, на горизонтальних ритмах, є внутрішня відповідність особистості саме рідному ландшфату
з його історією та археологією. Гідора виробила власну пластичну систему (деінде
перегукуючись із пластикою полотен колеги — «поета української землі» Анатолія
Криволапа. Але є відмінність — атмосфера її полотен завжди заряджена аурою драматичного очікування, тривоги. Недаремно Гідора пише пограниччя між днем та ніччю,
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сутінки, надвечір’я. За формою її композиції є зіставленням лінійно-силуетних планів,
своєрідних кольорових куліс у «театрі ландшафту». Густе мастило фарби, в яке внесено для підсилення фактури подрібнений сухий пігмент, підкреслює ритміко-кольорове силове поле полотен — своєрідних притч про землю. Композиції не меншою мірою втілюють психологічний автопортрет Гідори, складний комплекс її почувань
вічного, швидкоплинного, миттєвого, стійкого та мінливого. Її варіанти на тему зближених кольорів: коричневого густого синього аж чорного нібито несуть до глядача
хвилі енергетики полів та пагорбів. Полотна балансують на межі узагальненого пейзажу та довершеної абстракції і досить точно відповідають картині, побаченій
через ілюмінатор літака. Як влучно сказано в одному прес-релізі з виставки Ганни
Гідори: «Її медитативні етюди нагадують лаконічні філософські мініатюри про світло
і повітря, дощ, вітер, схід та сутінки, про таємне, тільки їй відкрите знання світу художником [4].
1. Гідора Г. З інтерв’ю. — 2013. — З архіву автора.
2. Сильвестров В. Дождаться музыки. Лекции-беседы. По материалам встреч, организованных Сергеем Пилютиковым. — К., 2010.
3. Кандинский В. В. О духовном в искусстве (живопись) // Кандинский В. В. Избран
ные труды по теории искусства: В 2 т. — М., 2001. — T. 1.
4. Bottega gallery/4.10.2013. [Електронний документ]. — Режим доступу: http://
bottega_gallery.com/rus

СВІТИ МАНДРІВНОГО
АНДРІЯ БЛУДОВА

А. Блудов

С

ерія полотен «Сицзан», яку в жовтні 2014 року експонувала київська галерея
«Триптих-арт», у творчому доробку Андрія Блудова є етапною, особливою. Мас
штабні композиції (150 × 140) втілили емоційне та духовне потрясіння, пережите художником у місті Лхаса (Тибет), що в перекладі означає «місто богів». У горах,
де хмари килимами вистилають землю, український художник молився за мир на нашій землі. Буддійські монахи — головні персонажі полотен «Сицзан» — зображені
спинами до глядача, вони пропонують увійти в цей картинний простір, перетнути
межу між драматизмом, яким живе Україна, та молитовною заглибленістю. Блудов
маніфестує ідеї благочестя та мудрості в час, коли соціальний активізм захопив свідомість переважної більшості українських художників. Теми підступної війни на Сході
України, «Небесної сотні» викликали відкриту експресивну реакцію та актуальну
сюжетику навіть у тих митців, які до цих подій були далекими від політизованого мис-
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тецтва. Що означає надзавдання автора, який мав на меті у полотнах втілити атмосферу споглядальності та відокремленості від суєтного світу? Це втеча від дійсності
до оази невтручання або маніфестація художньої логіки, коли в час війни можна говорити про омріяний мир. Художня творчість позбавлена буквалізму та жорсткої
узгодженості із злободенністю реальних подій. Чорній експресії війни, мороку смертей в полотнах «Сицзан» Блудов протиставив ауру тиші. Автор композицій у тихій
молитві про добро та мир закликає нас до злагоди. Домінує тема духовної довершеності людини. Під час бійки можна «портретувати» війну, але можливо, зазираючи наперед, бачити час завершення ворожнечі та з пензлем у руках мріяти про світ без війни. Саме про це в гірських монастирях Тибету моляться монахи з полотен Андрія
Блудова.
Живопис, інсталяції, проекти «ленд-арту», колажі — все це є у доробку художника. Автора не назвеш митцем однієї інтелектуальної та пластичної теми. Чари медитації повною мірою не захопили свідомості Блудова. Він наполягає на необхідності динамічного життя: «Якщо тільки споглядати, медитувати, дивлячись на океан, то неминуче виникає повна стагнація. Потрібен рух, реалізація проектів» [1]. Так художник
виступає репрезентантом європейської моделі свідомості із культом динаміки, звершень, відкриттів, інновацій (за О. Шпенглером — цивілізаційна модель). Як кожен
художник, юність якого починалася за «залізною завісою» в СРСР, де мрії про широкий світ лишалися нездійсненними, Блудов над усе цінує можливість мандрувати, повертатися додому та знову виряджатися в путь. «Дивитися світ. Мене цікавить стара
ісламська архітектура. Я бачив у Самарканді захопливі речі, — каже художник. —
Зараз вивчаю Іран. Також ознайомився з ісламською архітектурою великих моголів
в Індії» [1].
Така налаштованість моделює художнє мислення. Блудов каже, що коли б не став
художником, то був би мандрівником. А все починалося з дитинства, з життя в Усу
рійському краї біля океану, який навіть у тиху погоду котить хвилі заввишки з двоповерховий будинок та дихає, наче великий звір. Енергетика водного безмежжя — вагома складова найперших вражень дитини — надалі визначила філософську організацію
розуму художника, естетичні уподобання та вміння в ейфоричному чи сновійному
стані бачити прообраз майбутнього твору. «Імпульсом до написання картини стає
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внутрішнє емоційне ставлення, що створює векторність» [1]. Важливими для Блу
дова є музичні враження від творів Альфреда Шнітке, Софії Губайдуліної, від Cool jazz,
іншого.
Полотна живописця за їхньою колажованою знаковістю та насиченими інформативними шарами тяжіють до так званого «магічного реалізму». Якщо проводити
аналогії з літературою, то можна говорити про магію реалізму, помножену на фантазійність та символіку у творах Габріеля Гарсія Маркеса, Луїса Борхеса або Хуліо
Кортасара. Художник визначає власну творчість як «прикордонну», таку, що «перебуває на межі абстракції та внутрішнього реалізму, у певному сенсі реалізму містичного» [1]. У творах Блудова існують архетипові образи-знаки. Це риби, колеса, годинники. Вони мандрують з одного полотна на інше. «Вони, — каже художник, — виникають природно, як дихання, приживаються на певний час, потім ідуть. Але для кожного
проекту я намагаюся винаходити іншу мову, а тому, відповідно, змінюється й система
образів» [1]. Тим не менш, у художніх засобах, які застосовує Блудов, прозирає типологічна модель організації композицій. Спочатку автор накладає на полотно шар левкасу. У цій вологій масі художник фантазує з фактурами — урізноманітнює поверхню. Друга фаза опрацювання композиції — проекція фото на окремі зони левкасу
(та збагачення поверхні введенням активних фактур олійними фарбами). «Мої картини, — говорить автор, — це багатовимірні об’єкти. Елементи фотографій, друку, різноманітні цитації — все це складає мікс живописної тканини, створює глибину,
багатомірність» [1].
Така композиція набуває семантичної неоднозначності. Цитування різнозмістовних знаків, артистична гра з ними — свідчення дотичності методу Блудова до принципів постмодернізму (трансавангарду) із властивою останньому багатозначністю
сприйняття образного ладу композицій. Цю художню ризому Луїс Борхес визначив
як «сад стежок, що розбігається… це образ світу не повний, але не хибний» [2,
с. 572]. Умберто Еко визначив цю алогічну систему як лабіринт, який цікаво зчитувати
уважному глядачеві. Перед композиціями Блудова оживає ідея В. Кандинського
про «культ уру вдивляння», завдяки якій повноцінне сприйняття композиції відбувається, коли «напружене любов’ю просвітлене бажання “сказати” твором зустрічається
з таким же напруженим та просвітленим любов’ю бажанням “почути” твір» [3, с. 279].
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Дійсно, повна художня та інтелектуальна інформація полотен Блудова відкривається, якщо глядач готовий сприйняти
її на чуттєвому та розумовому рівнях.
Транзитно-мандрівне світовідчуття Блудова дає змогу пережити композиція «Переїзд» (цикл «Station»). Рух, атмо
сфера мандрівки проілюстровані зображенням потяга (верхня частина композиції) та фрагментами коліс того ж таки потяга (нижня частина композиції). Ефект динамічного руху
виникає на контрасті між зображеним локомотивом та статикою фронтально поставлених персонажів. Вони потрапили
у композицію постмодерніста зі старих, напівзатертих світлин як спомин про тих, повз кого у далеких днях їхнього буття
пронісся той потяг.
Художник втілює «історію транзиту, коли мандрівник,
припавши обличчям до вікна, споглядає, як повз нього, перетинаючи пейзаж, миготять постаті людей» [1]. Вони уособ
люють суцільну зупинку або паузу між буттям та небуттям.
Автор-філософ зауважує: «Вони подібні до самої тканини
життя, де людина виникає, щоб рельєфно себе виявити, а потім розчиняється у тому ж пейзажі» [1].
Блудов має особливий сентимент до старих світлин. У них
дорогоцінною є напіввідкрита інформація. Хто ці персонажі?
Звідки вони прийшли, щоб бути захопленими оком фотоапарата? Куди вони зникли? Лишився образ, а решта потонула в темряві простору–часу. Образ — життя, що промайнуло, немов
локомотив із «Транзиту», — хвилює художника найбільше. Бо
у «схопленому на ходу виразі обличчя аура особистості востаннє нагадує про себе. Саме в цьому полягає її меланхолійна, непорівнювана ні до чого привабливість» [4, с. 240]. Аналогічним
є процес розміркувань Блудова в циклі «Голоси» (44 композиції), а саме — в композиції «Весільне фото».
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Поєднуючи в єдину композиційну тканину образи та знаки, що віддалені один
від одного великим проміжком часу та культурними ситуаціями, художник активно
використовує метод метафоричного зближення протилежностей.
Ще на початку доби авангарду Борис Пастернак знаходив зв’язок між обмеженням
у часі та причиною образного лаконізму в мистецьких творах. Метафора виникає
як потреба художника в короткий проміжок часу (часові обмеження фільму, вистави,
а в образотворчому мистецтві — в межах однієї композиції) зобразити світ людських
взаємин, культурних ситуацій, великий пласт життя. Тоді він звертається до образів-метафор, до монтажу. Метафоризм є робочим інструментом у творчості Блудова.
Він відповідає потребам сучасного світовідчуття щодо паралельного введення різноспрямованої інформації в єдину структурну одиницю художнього твору. Ще з часів
класичного авангарду (Пікассо, Архипенко, Далі, Довженко, інші) узагальнювальні
образи, які мають суму змістів, замінюють послідовний переказ сюжетів та тем.
Починаючи з «Авіньйонських дівчат» Пікассо, а згодом у постмодернізмі, метафоризм стає стратегічним художнім методом. Андрій Блудов серед інших колег активно
послуговується цією типологією.
У серії «Сицзан» метафоризм сягає граничної виразності та переконливості. Так,
у композицію «Щастя», де монахів зображено у складному, майже танцювальному
ритмі, Блудов ввів декоративний елемент (танку) — гобелен із ритмічно повтореним,
розміщеним рядами тисячооким образом Будди. Ритміка постатей (сомнамбулічний
танок — за визначенням автора) поєднана з вохристо-золотим колоритом композиції. Глядача нібито занурюють у молитовне таїнство.
У композиціях «Медитації І, ІІ, ІІІ» фігуратив поєднано з нефігуративом, в якому ледь намічено тіні від таємничих знаків. Вони, наче уривки думок, наче рештки
реальних спостережень, розчинилися в аурі нірвани, що огортає монахів у медитації.
Навіть пейзажні композиції «Дорога в Сицзан», «Озеро Цинхай», «Тибет» Блудов
вирішує у принципах, так би мовити, подвійної фіксації: як ландшафт, що нібито виростає над знаковою системою ламаїзму (варіант буддизму). Автор схвильовано
фіксує власне творче потрясіння. «Осяйні гірські вершини, короновані низкою монастирських споруд, помережена графічність прадавніх розписів на скелях, вишукане драпірування буддійських монахів — все це Тибет, утаємничений та неповтор-
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ний. Тут виникає відчуття дотичності до незайманої природи, до того, що є заповітним та тендітним» [1].
У композиціях, присвячених медитаціям як основній ідеї життя монахів Тибету,
Блудов поставив перед собою досить складне завдання — зобразити порожнечу
не як просторову сутність, а як духовно-психологічний феномен. «У Тибеті відчуваєш
своєрідне розчинення в Порожнечі — першоджерелі, першопочату всього. Саме
це є головним життєвим призначенням Просвітлених… Тут відчуваєш, як Порожнечі
укорінюється в засоби художньої виразності та прозирає крізь очевидність», —
рефлексував щодо Тибету художник [1]. Біле левкасове підґрунтя його композицій
«Медитації І, ІІ, ІІІ», підфарбоване легким лісируванням, дало зможу автору передати медитативний стан персонажів. Блудов написав Порожнечу («Ніщо») як екстатичний духовний феномен. «Коли я перебував у Тибеті, мене повсякчас переповнювало відчуття просвітлення та космосу», — записав автор полотен [1].
Нам би такого!
1. Інтерв’ю з Андрієм Блудовим. — З архіву автора.
2. Борхес Х. Л. Прозові твори. — Х., 2008.
3. Кандинский В. О понимании искусства // Кандинский В. Избранные труды по теории искусства: В 2 т. — М., 2008. — Т. І.
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.
Избранные эссе. — М., 1996.

ВЛАДИСЛАВ ШЕРЕШЕВСЬКИЙ —
КАРТИНЩИК У НЕКАРТИННУ ДОБУ

В. Шерешевський

П

ерсональна виставка В. Шерешевського (Музей сучасного мистецтва, Київ, 2013)
вражала масштабом експозиції. У ній глядач зустрівся із майже не затребуваною вже
років із двадцять п’ять багатофігурною тематичною картиною, побутовими композиціями, портретом, натюрмортом та полотнами, в яких фіксувалося жанрове різноманіття. І це в наш час, коли під тиском постмодерністської доктрини про жанрову диференціацію більше не йдеться. Попри диктат трансавангардної нормативності, якої
переважно трималося покоління 1990‑х — початку ХХІ століття, Шерешевський залишив за собою право на стовідсоткову свободу та самостійність. Він охоче зазирає
до сторінок історії європейського мистецтва, не оминає увагою реалізму, постімпресіонізму, а особливо салонного живопису ХІХ століття та наївізму провінційної київської листівки того ж часу. Повсюдно спостережливе око художника знаходить поживу для творчого натхнення.
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Починав він власну творчість із жанрових композицій, які нагадували родинні
фотографії з альбомів у плюшевих палітурках. Образи показної благопристойності
чоловіків та дружин, лялькового вигляду дітлахів — все це було писано з ніжною іронією. Ідилії сентиментального затишку протягом двадцяти років творчості зберігають
привабливість для автора композицій. Крім особистого милування мемуаристикою,
бачимо стійкий інтерес художника до провінційного портрету ХІХ сторіччя як своєрідного мистецького явища.
Інша тенденція (творча сторінка) живописного пошуку Шерешевського відкривається в тематичних полотнах із розгорнутим, по‑передвижницьки оповідально-літературним сюжетом: «Ясна поляна» (2008), «Діло-табак, або Герцог Мальборо»
(2009), «Знімання з хреста» (2013) в інших. Будь-який запозичений в історії мистецтва сюжет є підставою для художньої гри іронічно налаштованої особистості. Цей
уроджений асоціативно-гротескний спосіб бачити та переосмислювати світ є підґрунтям всієї творчості автора. Веселою іронією експозиція персональної виставки
Шерешевського заряджала глядача — жоден не був байдужим на цьому бенкеті людської комедії. Штовханина персонажів на стінах виставкового простору спантеличувала глядачів галасливим сміхом, гиготінням картинних героїв, сороміцькими сюжетами, анекдотичними жанровими замальовками, сексуальною відвертістю та темамиперевертнями. За двадцятиліття напруженої праці Шерешевський відтворив на полотнах специфічний космос київської обитевальщини, поданої у шатах довершеної
живописності. У плідному вивченні живописних можливостей реалізму він засвоїв
широкий рєпінський мазок і елегантність пензля Валентина Сєрова, вишукану салонність Андреса Цорна, інші професійні системи. Шерешевський також дослідив та опанував живописні особливості київського маестро Валентина Реунова. Сьогодні набутим арсеналом професіоналізму художник користується з артистичною віртуозністю.
Час від часу безжурну веселість жартівника заступає філософське розмірковування. Тоді з’являються полотна біблійного спрямування: «Знімання з хреста» (2013),
«Христос та гуцули» (2009), «Пустіть дітей приходити до мене» (2005). В масштабній, багатофігурній композиції «Явлення Христа народу» (2010) сумно, по‑сирітському почувається Ісус Христос у натовпі київського чи одеського ринків. Його
світлого слова немає кому почути у побутовому гармидері. Перосмислення усталених
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сюжетів — типовий для Шерешевського творчий принцип. В цьому, безумовно,
не знайдемо новаторства. Біблійні сюжети з часів середньовіччя, ренесансу, ХІХ століття є мандрівними. Кожна доба та кожен майстер перетлумачував їх, із печаллю
спостерігаючи недовершеність власної доби. Шерешевський в цьому поважному ряду
не одинокий. Та все ж необхідно визнати неординарність тем-перевертнів за методом
Шерешевського в полотнах «Ясна поляна», «Діло-табак, або Герцог Мальборо»,
серії полотен за сюжетами Ван Гога, сміхових рефлексій на теми українських фольклорних картин. У «Ясній поляні» аранжовано композицію «Сніданок на траві»
Е. Мане. Відбулася перестановка персонажів, серед яких провідне місце посів Лев
Толстой. Композиція «Діло-табак, або Герцог Мальборо» повністю повторює структуру «Здачі Бреди» («Лас лансес») Веласкеса. Замість ключів від міста провідник
голландської фортеці вручає іспанському генералу — герцогу Мальборо пачку цигарок з однойменною назвою. Заради жартівливої гри, цієї дрібниці, автор витрачає
власний хист на масштабну композицію.
Прийом перестановок (переозначень) є типовим для автора у розгорнутій серії
на теми полотен Ван Гога. Веселі жарти Шерешевського підсилено гарячим колоритом — імітацією вангогівського письма. У пародійно-примітизуючу композицію
«Кіно» автор вводить постать Веласкесової «Венери», яку розміщує на тлі українського ландшафту із церквою. Гра йде на контрасті між зображенням сакральної споруди та чарівної оголеності. Інколи Шерешевський, захоплений зухвалою розкутістю,
створює образливо-знижувальний, навіть вульгарний образ. У полотні «Система
Станіславського» (перевертень Рембрантового «Повернення блудного сина»)
«блудний» прочитано художником не як «той, що заблукав», а як персонаж, що вдався до блуду. Аналогічних прикладів із живописного доробку Шерешевського безліч.
В такому способі використання класичних композицій для власних потреб бачимо
очевидну постмодерністську всеосяжність, коли йдеться про цитату та засвоєння чужого як власного. Це щось подібне до безпардонності Пабло Пікассо, який зухвало
називав себе «крадієм всього». Він закладав у мистецтві ХХ сторіччя звичай довільно
варіювати будь-які сюжети, композиції, теми світової мистецької спадщини ще
у 1930 році. Постмодерністський хіт — повернення від класичного, новаторського
авангарду до історії, сюжетності та оповідальності — розпочав 1989 року Клас
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В. Шерешевский
Адідас. 1997

Ольденбург у творі «Бібліотека ентропії» (Центр Помпіду, Париж). Але задовго
до визначення «цитатності» як постмодерністського «методу» у 1952 році Пабло
Пікассо написав 27 варіацій на тему полотна Е. Мане «Сніданок на траві». Це він
твори Ель Греко, Караваджо, Рембрандта, Веласкеса, Делакруа першим переозначив
в іронічно-карнавальній грі. Пікассо відкривав принципи постмодернізму, який
у 1950‑х ще не оформився у систему. Переозначення відомих змістів під геніальною
рукою Пікассо породжувало гостре інноваційне мистецтво. Відсутність знижувальних або глузливих інтонацій у темах-перевертнях Пікассо була принциповою особливістю його гри.
На жаль, рефлекторні візії Шерешевського інколи не позбавлено глумливого пересмішництва, схованого за машкару безтурботної іронії. Дуже зрідка Шерешевсь
кий вдається до агресії стосовно його персонажів: хіба що у проекті «День учителя».
Тут дісталося від саркастичного автора всім класикам як російської, так і української
літератури. З огляду на фройдистську концепцію «витіснення», цей проект — мабуть, своєрідна помста вчителям-мучителям.
Владислав Шерешевський працює в час вичерпаності та ненадійності усталених
моральних, художніх, світоглядних та цивілізаційних цінностей. Саме тому він захищає себе жартом та іронією від таких руйнівних потенцій сучасної творчості,
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В. Шерешевский
Вова Путін у школі. 2005
Фрагмент
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як актуальний або галюцинарний живопис, іншого. Він
не сповідує інституалізованого негативізму; постійно працює
на межі, балансує між любов’ю до пластичної якості живопису та тематичним зниженням сюжету. Не пропагуючи антицінностей, автор все ж піддає сумніву всі сюжетні, етичні
та смакові чесноти. Позитивні характеристики людини, її почуттів, будь-яких ситуацій — під постійною підозрою в мистецтві Шерешевського. І в цьому він довершений постмодерніст. Його теми — пересмішники та перевертні — виразно
промовляють: «Гармонії немає та не буде. Є лише усміхнена
гримаса, сміховисько, що заступила колишню повноту захвату буттям». Якщо Ван Гог, творчість якого надихнула Ше
решевського, завмирав від краси ландшафту або болюче
страждав від самотності та гіркоти життя, то псевдовангогівські візії Шерешевського є полегшеними іграми зі справжньою почуттєвістю. Екстатичну цінність полотен Ван Гога
перетворено на артистичну забаву. В ній немає карнавального, очищувального сміху, натомість чуємо хихотіння, властиве
постмодернізму, що втомився від культури, експлуатуючи її.
Емоційне напруження та біль Ван Гога, його колорит та форму нервового мазка відтворено майстерно, але із посмішкою
благополучного художника, який відверто у слові «Кра$ота»
використовує символ долара. У багатьох композиціях Ше
решевського відчутна згущена атмосфера комерції, яка прикидається найщирішим товаришем вільної творчості.
Особливо це стосується безкінечної низки дитячих та жіночих портретів із гламурними личками, бантами та біжутерією.
Якби подібні «солодощі» вийшли з-під мого пензля, я б ніколи не вмістила їх у власну ювілейну монографію. Що ж до видання «золотої книги» Шерешевського, то там представлено
весь цей «мармелад» із «пташиним молоком». Свіжоспечені

буржуа — замовники автора, безумовно, втішені таким актом самоспалення художньої честі заради кра$и.
Як постмодерніст автор гламуру не розминувся із модною в колі його сучасників
концепцією «шокового мистецтва» (за В. Беньяміном). В редакції Шерешевського
шок не є жорстким, його автор подає в оксамитовій обгортці, коли працює з улюбленими еротичними сюжетами. Еротика Шерешевського також є напівприкритою
та пом’якшеною іронією. Це не міць оголеності у Рубенса, не екстатична, хвороблива
пристрасть персонажів Егона Шиле, навіть не паризька відвертість будинків розпусти
у Тулуз-Лотрека. Сороміцькі сюжети Шерешевського «У рожевих панчішках»,
«Молоді вчені», «Спідниця», «Руда», «Пилосос», «Робітниця», «Досвічений напутник» і ще безліч інших — всі вони побачені нібито через замкову шпарину .
Табуйовані теми та зазвичай закриті частини тіла — на видноті. Таємне привідкрито
настільки, наскільки може розбурхати приховану, втім, гарячкувату цікавість сторонніх до чужих таємниць. У цьому є тріпотіння гріховності, гидкого сластолюбства,
хтивості. Шерешевський подразнює глядача та з посмішкою спостерігає за його реакцією. Композиції однозначно говорять глядачу про недосконалість людини, про її заяложеність, дріб’язковість, вульгарність, непристойність. З усього цього автор глузує
за машкарою професійної майстерності. Двозначні композиції «є портретом соромітності у пристойній краватці» (вираз Ж. Батая). Шерешевський створив поблажливо-кумедний еротичний апокаліпсис про персонажів, які є не більш ніж «машинами бажань» (формула Ж. Дельоза). Інколи автор використовує принцип темпу —
«так брутально, що стає прекрасним». Це щось на кшталт образу Сердючки. Але всіх
його німфеток та повій писано віртуозним пензлем, якісним живописом. Отже, глядач
відчуває ентузіазм естетичного піднесення, не зважаючи на низькопробний сюжет,
який тхне старою канапою із рипучими пружинами. Мабуть, читання в юні роки
«Ями» О. Купріна настільки приголомшило Шерешевського, що тема «будинку розпусти» визначилась у зрілій творчості як домінантна.
Опонентом Шерешевського бачимо В. Кандинського в його текстах про духовне
у мистецтві. Ще 1912 року Кандинський зауважує: «Художник, який використовує
власну силу для обслуговування низьких потреб, в художню форму вводить “нечес
тивий зміст”… постійно роблячи мішанину між позитивним та негативним…
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Мистецтво в такі часи використовують приземлено, для обслуговування матеріалістичних потреб… Як передати тілесність світу? Це питання замінює духовність —
стає символом віри для прагматика. Мистецтво губить душу» [1, с. 111].
Утім, часи інші, та всі позитивні цінності опинилися у постмодерністів під підозрою. «Антропологія недовіри» заступила художній ідеалізм та духовність. Поряд
із недовірою до гуманізму запропоновано відмовитись від жалю за культурністю,
гарним смаком, моральністю. Нового слова в мистецтві сказати неможливо, але можна перетасувати знаки. «Чудове приниження, захопливе соромітництво» за Ж. Бод
ріяром — того ж походження. Після читання текстів В. Беньяміна та Ж. Дюбюффе
про піднесене та прекрасне прихильники «актуального мистецтва» говорять лише
як про нісенітницю та фальшиву вигадку. В цьому естетичному контексті бачимо твори Шерешевського: «Кабаре» (2005), «Піонерська» (2005), «День учителя»,
«Система Станіславського» (всі — 2008) та багото інших. В них є особливий артистичний цинізм.
Шерешевський як постмодерніст нерозлучний із карнавалом. На ньому можливо
все, а головне — не потрібно дбати про етичне та мудре. Жанри автора — своєрідний
словник пересмішництва. Мистецтво віртуоза — така собі психологічна анестезія
від больових суспільних запитів, захист від будь-яких проблем. Ніякого занудства!
Сміємося, веселімося, підморгуймо одне одному…
Шерешевський відпочиває від власного жанризму та глумливості, коли пише натюрморти в дусі розкішного колоризму І. Машкова, П. Кончаловського чи В. Реунова.
Наївні композиції із корабликами «Ной», «Полуботок», «Буксир № 3, 4, 5», «Мор
ський вовк», інші повертають душу артиста до дитинства, ауру якого втілено пензлем
колориста. Ці твори у великому доробку автора є справжнім піднесенням живопису
та дарунком йому. Досвід творчих зусиль Шерешевського заперечує концепцію
«смерті картини» та живопису та повертає фах живописця з маргінесів на чільне
місце, поновлює його у високому статусі.
1. Кандинский В. О духовном в искусстве (Живопись) // Кандинский В. В. Избранные
труды по теории искусства (1901–1914). — М., 2008. — Т. І.

ВЕСНА ХУДОЖНИКА
В САДУ БОБОЛІ

К. Корнійчук

Мистецтво має декларувати радість і красу, адже цього так бракує в реальному житті.
Віктор Зарецький

В

она сиділа на мармуровій лаві, мабуть, ще у ХVІ столітті створеній за малюнком
Джорджо Вазарі або когось із численних архітекторів та художників ренесансу —
творців саду Боболі. Могутній правитель Козімо І задумав цей сад для дружини,
Елеонори Толедської, а згодом спадкоємці подарували парк рідному місту. Сад — одне з див Флоренції.
Алеї по шнурку, альтани і шпалери,
Газонів чепурних розмірені кружки,
Усюди статуї — Амури і Венери,
Сільвани і морські божки.
Поль Верлен [1, с. 49]

Катерина мружила очі, підставляючи обличчя під весняне сонце Італії. Примавера!
Сад розквітав. Виноградники на терасах парку розгортали перше ніжно-оксамитове
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листя. Кущі витких троянд, яких тут безліч, наповнювали повітря тонким ароматом
бутонів. Море від Флоренції далеко, але здавалось, що по кущах, по пелюстках перших
квітів, по обличчю художника пролітає прохолодний морський вітерець. «Чисте повітря було прозорим та свіжим… Варто зробити одне зусилля та, відштовхнувшись
від кам’яної тераси, злетіти над містом», — писав у ХV столітті Лоренцо Розкішний.
Зненацька Катерина згадала торішню весну і останню поїздку до Криму разом
із Сашею Праховою, їхню щасливу зустріч з полями ірисів, із гліциніями Нікітського
саду. Раптово сум затьмарив безжурність саду Боболі. Вкотре біль втрати Саші — колеги та духовної сестри — навалились на свідомість Катерини. 2012 року вона писала: «…важко уявити собі Київ без Саші Прахової та примиритися з її відходом.
Вона — найкраща частина цього міста не лише за народженням та любов’ю до нього,
а за власними справами та чеснотами. Ось і зараз мені ввижається, що вона йде
Андріївським узвозом до Подолу… Якою ж світлою є пам’ять про тебе, моя дорога
Сашенька» [2, с. 254].
Познайомились вони випадково, в автобусі по дорозі до Седнева, коли їхали
на творчу роботу (1988). З того дня були нерозлучними двадцять два роки. Кожна —
індивідуальність, із власною творчою програмою, але зі спільною тоді біографією
та єдиною «географією дружби», навіть спорідненням. Ось і зараз, уявно разом із Са
шенькою, Катерина мандруватиме Італією. Вони мріяли та планували це побачення
удвох. Зараз для К. Корнійчук зустріч із країною мистецтв — найнадійніший спосіб
зробити рішучий поворот для творчості.
Італія як країна-музей уособлює той ідеальний «випадок свободи», якого всі прагнуть, але не кожному він трапляється. «Коли ми з чоловіком опинилися у Флоренції,
було враження, що приїхали додому. Все, що вивчалося по репродукціях, набуло життєвої конкретності, — згадує Катерина. — Інкрустаційний стиль архітектури ХV сторіччя (білий мармур із зеленими вставками граніту) здавався спорідненим раціональному конструктивізму початку ХХ сторіччя. У всьому домінує ясність, вишуканість
смаку при лаконізмі та простоті форм» [3].
А мистецтвознавець Г. Бояджиєв із стислою виразністю портретував образ міста:
«Флоренція вся у вертикалях, у кутах та різких поворотах. Вузькі вулиці, наче спиці,
пронизують простір міста» [4, с. 37].
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Це відчуття архітектоніки міста, його раціональної ренесансної забудови ляже
в основу композиційної структури всієї «Італійської серії», яку К. Корнійчук напише
у 2013–2014 роках. «Сади Боболі», «Ранок Флоренції», «Янгол над містом», «Духи
міста» — всі мають єдину ярусну композицію, своєрідний перегук із терасами саду
Боболі, задуманого архітекторами ХVІ сторіччя як театр-сад із планами, кулісами
та задниками. Сад Боболі, як і Флоренція загалом, несе в собі образ театру історії,
смаків різних поколінь.
Перші творчі навички Катерина здобула у студії Віктора Зарецького у 1976–
1977 років. Майстер малюнку та живопису, інтелектуал та естет, він закладав фундаментальні підвалини у свідомість юних неофітів. Надалі, здобувши вже фахову освіту
в майстерні професора В. Я. Чебаника (КДХІ, 1978–85) та в аспірантурі Академії
мистецтв СРСР (1985–89), Корнійчук розпочала роботу художника — ілюстратора
книги, яку вона поєднувала із творчістю театрального художника й живописця. Її театральна кар’єра налічує двадцять дві постановки на сценах провідних театрів України.
Корнійчук бачить багато спільного у тому, як розгортається сюжет на сторінках книги
та дійство на сцені. Отже, фах графіка та художника театру не суперечать один одному. За роки праці на сцені сформувався погляд Катерини на оточення як на театральну
видовищність. Тому сад Боболі з його гротами, фонтанами, скульптурою К. Корній
чук сприйняла, наче театралізовану «містерію садів», що відбувалася на сцені ХV–
ХVІІ сторіч. Цей театр історії, смаків, особистостей створено митцями — від Ніколо
Тріболо, Джорджо Вазарі до Знобі дель Россо.
Більшість художників-візитерів потрапляє у полон пейзажизму, бо чари Італії провокують потребу зафіксувати побачене у формах мімезису. На відміну від пейзажистів
К. Корнійчук у власних творах спирається на принцип виявлення сутнісного, так би
мовити, архетипового у відчутті Флоренції, Венеції, а ще раніше — трипільської культури (2005) і пейзажу в Польщі (2010). В «Італійській серії» Корнійчук опанувала
принцип геометрії та ордера, коли писала тему Флоренції. У полотнах, присвячених
Венеції, автор йшла шляхом виявлення характерних силуетів Венеції, відмінних
від Флоренції. Змінився й колорит. За основу кожної з композицій покладено принцип
чіткого планування. Полотна розподілено на горизонтальні зони. «Дійовими особами» на кожній полиці-терасі «живописного театру» стали образи-знаки, що узагаль-
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нюють побачене в архітектурі Флоренції, Венеції чи острова Мурано. Ці символи-знаки (будиночки, мости, бані на храмах, профілі ренесансних жінок), завдяки вишуканому колоризму полотен несуть у собі поетичну ауру розквітлого саду Боболі. Зеле
нувато-блакитна гама композицій — враження художника не лише від прозорого
повітря весняної Флоренції, а ще і від синьо-сріблястого, сіруватого кольору у майоліці Луки делла Роббіа, що прикрашають фасад знаменитого Виховного будинку Фі
ліппо Брунеллескі. Катерина згадує також густий синій колір смальти на мозаїках
ранньохристиянського храму острова Торчелло. Сині та бузкові мозаїки колись вразили М. Врубеля та увійшли до його палітри. Катерина говорить про захоплення
Густава Клімта Венецією та про його вплив на венеційське мистецтво початку ХХ сторіччя. [3]. Розкоші колоризму Корнійчук увібрала в себе як щедрий дар Італії та згодом відтворила його у власних полотнах.
Сум за Сашею Праховою то посилювався, то відступав у мандрах Флоренцією.
Біля ріки Арно згадувався тихий Сейм та розмова із Сашею про Італію. Вкрай переповнена красою, енергією, блиском золота, Венеція, яка відкрила обійми мандрівникам, позбавила їх здатності сумувати. Місто зустріло Катерину, здавалось, банальними, затертими картинками, захопленими зойками туристів, гондолами, палацами,
зграями голубів на площі Святого Марка. Виявилося, що це не заважає інтимному
побаченню з простором. Усі фільмовані образи Венеції, навіть полотна Карпаччо, відомі з репродукцій, а зараз побачені, шедеври музеїв — ніщо в порівнянні з живим
відчуттям міста. «Збитий із пантелику, ти стоїш, блаженно посміхаючись, а вона,
Венеція, уся відразу перед тобою — жива, сяюча, сповнена тріумфу: блакитний небосхил, міріади сонячних бризок на смарагдовій воді Великого каналу, чорні лаковані
гондоли… В них немає нічого від образу риби, вони — птахи. Гондольєр — казковий
лицар… спрямовує політ цього морського птаха» [4, с. 24, 26].
Катерина пригадує: «Коли Великим каналом пропливали Палаццо д’Оро, ущипнула себе за вухо… Невже це не сон? Невже я бачу, як коливаються у воді жмути водоростей біля мармурових порталів? Невже це не фільм, невже Венеція особисто для мене відкрила нескінченну власну молодість, театр масок та ляльок, що заполонили
крамниці карнавального міста?» [3].
Венеція дійсно більше за будь-яке місто світу подібна до театру, і не тільки чарами
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її віддзеркалених у водах каналу палаців, не лише всевладним
царюванням видовищних полотен та розписів Карпаччо,
Тіціана і Тінторетто, але й інтенсивністю почуттів, які це місто-театр викликає. Венеція в кожному народжує надемоційні
переживання, а це і є завданням та метою театру.
Потрясіння від зустрічі з Венецією К. Корнійчук вклала
у композиції 2013 року — «Нічна Венеція», «Мурано»,
«Місто на воді», інші. В полотнах збережено систему ярусів,
яка може асоціюватися із середньовічним та ранньоренесансним театром на візках, з італійським театром «Дель Арте».
На кожній терасі — своєріденому сценічному майданчику —
автор полотен розташувала будиночки, профільні зображення та елементи муранського скла. Відмінність декору в полотнах, присвячених Венеції, від флорентійських композицій —
в появі нових архітектурних елементів: асиметричних вікон,
округлих бань на церквах, парних жіночих образів, машкари.
Роботу зі знаком-символом Корнійчук розпочала ще
1990 року, коли у творах відходила від сюжетної оповідальності. «Тоді, — згадує автор, — почала ламати себе, переходити
до нефігуративу, до розуміння його суті та призначення в образотворчості. Шлях до роботи одними лише ритмізованими
плямами кольорів був складним» [3].
У той же час, осмислюючи спонтанне письмо Хуана Міро,
вона почала вибудовувати власну «знакову систему» зображальності. Інтенсивна робота далася взнаки, вже 2005 рокуКатерина виконала монументальні полотна «Календар» (сухий тиньк, акрил, металева фольга) на замовлення будинку
відпочинку «Дозвілля» (Конча-Заспа). «Календар» побудовано на знаковій системі трипільської культури в її авторському перетлумаченні. А 2006 року Корнічук репрезентувала
експозицію «топоГРАФІЯ» (галерея «Арт-Блюз», Київ).
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Це були артистичні асоціації сучасного художника, його захоплене переживання архаїчної культури України. Цю експозицію талановито відрефлексував Олег Сидор-Гібелінда: «Зна
ки танцюють, витворюючи новочасну — і доволі тендітну —
гармонію. Хмара, озеро, башта? Крапка, крапка, кома… У картинах “топоГРАФІЙ” деякі сакральні символи існують
унаочнено — без відвертого акцентування сакрального змісту… знаки мерехтять у ласкавому ультрамарині або утворюють каліграфічний татуаж на червоно-жовтому тлі…» [5, с. 1].
Притаманна Корнійчук система мислення узагальнювальни, змістовними образами-знаками по‑новому розгорнулася
в «Італійській серії». У полотні «Мурано» декоративний
хист Корнійчук розкрився у вільній фантазійності сюжету.
Практично все, зроблене художником з 1998 по 2015 роки, несе в собі активну декоративну хвилю. 2010 року автор
експонувала серію пейзажів під загальною назвою «Світло
та відображення» (кольоровий папір, пастель). Цикл виконано під час творчої роботи у польських Карпатах (2007), проте
географічна прив’язка не стала визначальною. Форма композицій з’явилась при спогляданні віддзеркалень у озері. «Вдив
ляючись у перегорнуте відображення, — каже художник, —
я побачила фантастичну поверхню, зіткану із прозорих, сонячних цяток, наче з розсипаних перлин. Все променіло сяйвом — темна вода, пишнота літніх дерев, зелені трави. …
торкаєшся паперу, і ніби з нічого випливає зображення…» [3].
Така сама декоративна жага та пристрасть до розкриття
чар муранського скла захопила Катерину, коли вона опинилася біля склоплавильних печей на острові Мурано та у знаменитому Музеї скла. Там зібрано шедеври венеційського скла
з ХІІІ по ХХІ століття, витвори склодувів у техніках міллефіорі, кракелаж, пулегозо та інших. Кожна річ пам’ятає вогонь,

що народив її. Він увійшов до композицій-рефлексій «Мурано», «Мандрівка над містом», «Перші квіти», «Місто на воді». Ритмічна повторюваність їхніх декоративних елементів, будиночків, струнких кипарисів, різної форми бокалів, птахів над містом — все це передає предметні ознаки Венеції.
Включення в композиції активного червоного та рожево-бузкового кольорів створює потужне емоційне поле. Воно пронизане щастям дотичності до краси, що його
зберегла у власній свідомості К. Корнійчук.
Образотворчою темою Флоренції були геометрія архітектури та прозоро-легке
повітря примавери. Венеційські полотна Корнійчук палахкотять вогнем пристрасті.
У кольоровій та настроєвій опозиційності художник втілила важливу для обох міст
естетичну відмінність. Флоренція та Венеція завжди дбали про унікальну архітектурно-мистецьку неповторність, підтримуючи таким чином патріотичну ідею міста.
Образи-маски, профільні зображення жіночих облич у полотнах венеційського
циклу набули граничної завершеності, але їхній родовід починається із графічної серії
«Андалусія» (папір, монотипія, акрил, 2011). Зустріч з Андалусією — одна із щасливих творчих пригод художника. Удвох із чоловіком Катерина потрапила до маленького
містечка, трохи не села Лос-Негрос біля міста Альмерія, затиснутого між червоно-сірих висушених сонцем скель. У глибокій провінції зберігаються не лише старовинні
звичаї та родинні заповіти, але й традиційний одяг та розваги, нескінченні нічні карнавали на тлі по‑театральному підсвічених скель. Діти одягнені, як інфанти з полотен
Веласкеса. Театральна видовищність є у всьому, а вироби гончарів, майстрів розпису
побутового посуду перевершують в артистичній розкутості кераміку Пабло Пікассо.
Графіка «Андалусії» (2011) власним чорно-брунатно-сірим колоритом із включенням активного помаранчевого кольору передає глядачеві суворий, напружений
та водночас чуттєво-експресивний характер мешканців південної Іспанії. Укрупнені,
наближені одна до одної чи то маски, чи то обличчя в композиціях «Дві жінки — один
чоловік», «Ревнощі», «Хода інфанти» по вінця налиті болючим любовним напоєм,
що божеволіє під тягарем забобонів та звичаїв. У сміливому, вільному малюнку облич,
у темних плямах їхніх профільних зображень, створених автором в ескізній, зухвало-розкутій манері, є щось первісне, ледь не дикунське, пристрасне до запаморочення.
У тому, як Корнійчук володіє художніми засобами, є не лише сміливість та впевненість
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майстерної руки, є віртуозність. У кожному штриху, плямі, у перетіканнях ритмів
приземкуватих форм відчутним є шлях пензля артиста. Корнійчук у вільній грі з художнім матеріалом втілила глибоко пережиту нею специфіку культури Андалусії.
Фольклорні акценти відтворено не сюжетами, а стриманим, сумнувато-урочистим
колоритом. Катерина, як прадавні китайці, написала «се і» — душу культурного
феномену.
Художник проходить власним творчим шляхом та накопичує не лише майстерність руки, але й культуру почуттєвості. Хоч якою відмінною була «Італійська серія»
від попередніх графічних чи живописних творів Корнійчук, в її флорентійських та венеційських сюжетах пульсує нерв мистецької пошуковості, інтелектуального напруження. Тут зійшлися багатоплановість та різновекторність знань у сприйнятті й відображенні художником світу.
Декоративних птахів, пишні букети, карнавальну вигадливість автора, червоні
та бузкові кольори Мурано з полотен Корнійчук змило у трагічну зиму 2014 року.
Розстріли в центрі Києва, загибель нашої «Небесної сотні» болючим зойком відгукнулися у творчості кожного художника. Катерина Корнійчук з усіма Майданами
України оплакує героїв та пише триптих «Пам’яті Небесної сотні» (полотно, акрил)
у чорно-синій гамі із включенням жовтого. У кожному із трьох полотен збережено
систему терас. На кожній з них написано птахів, чиє життя обірвалося снайперською
кулею. Падають та гинуть блакитні птахи. Диск сонця затемнено густим ультрамарином. Це триптих-реквієм. Надія оживає у доданому полотні «Поле». Бо ж треба жити, долати смерть, будувати новий день, нову Україну. Потрібно писати живопис так
само, як його до сьогодні пише Катерина Корнійчук.
1. Верлен П. Класична Вальпуржина ніч / Пер. Микола Лукаш // Верлен П. Лірика. —
К., 1968.
2. Корнейчук К. 20 лет и 2 года // Гончаров М. Саша Прахова. — К., 2012.
3. Інтерв’ю з К. Корнійчук. — 2015. — З архіву автора.
4. Бояджиев Г. Н. Итальянские тетради. — М., 1968.
5. Сидор-Гібелінда О. Вступна стаття // Катерина Корнійчук. Живопис. Графіка. Типо
графія знаку. — К., 2006.

TEMPERAMENTE
«НОВОГО ВАРВАРСТВА»

О. Павлов

Я варвар, що малює у варварський час.
Карел Апель
…граючи сокирами, ти лежиш у затінку
сторч поставлених трупів.
Пауль Целан

О

лександр Павлов (як він представляється — перфектний київський художник),
живописець, кандидат архітектури, прозаїк, починав творче життя професійним архітектором академічного вишколу. Але живопис наприкінці 1960‑х владно покликав
його. Павлов рішуче відмовився від служби в архітектурному офісі та кинувся в ризиковане, ніким не оплачуване життя вільного живописця. Він миттєво відчув увесь
дискомфорт художника-абстракціоніста (нефігуративіста) в умовах, коли панівний
соцреалізм визначав буття художнього загалу. Почалося багаторічне мистецьке подвижництво без надії бачити власні твори на стінах виставкових залів, без фінансової
визначеності в найближчому майбутньому. Таке протистояння одержавленій системі
було можливим лише в товаристві талановитих особистостей-однодумців.
Неабияку громадянську та творчу мужність Павлов запозичив у бунтівного опонента радянської системи — Віктора Платоновича Некрасова. У колі його друзів були
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архітектори Флоріан Юр’єв та Анатолій Сумар, яких теж бачимо біля витоків українського нефігуративу 1960‑х. Якщо не опозиційні, то гостро критичні настрої щодо радянської задушливої системи разом із Павловим сповідувало багато інтелектуалів його кола: А. Рибачук з В. Мельниченком, О. Рапай-Маркіш, Б. Лекарь та інші. Особливе
місце у формуванні творчої незалежності Павлова як Художника належить Сергію
Параджанову. Проте захоплення Павлова неординарністю дивовижного маестро
не було позбавлено гостроти жорстких, тверезих спостережень. У тексті есею,
де Параджанова відтворено як людину-театр, постійна гра якої інколи була ризиковано небезпечною, Павлов створює образ дуалістичний, який часом шокує. Водночас
написано п’ять живописних портретів Параджанова. Серед них є один компліментарний, де Сергій Йосипович зображений величним, як лев. Останній — сюрреалістичний. Його, за визначенням Павлова, було нафантазовано «в якийсь із моментів зневіри в мистецтво та з відчуттям власної непотрібності» [1, с. 16].
Прийнявши всі випробування андерграундного існування, Павлов не зламався,
не занепав — навпаки, його талант помітно мужнів із року в рік. Він перетворився
на яскраву індивідуальність у київському середовищі, особливо в богемному. У 1990–
2000‑х він виявив дивовижний дуалізм, долучивши до живописної практики літературну працю (автор есеїв, оповідань, романів).
Темперамент — як гроші, він або є, або його немає. Павлова Бог не обділив експресивним відчуттям життя та рефлексіями на нього в енергійних формах втілення
як кольором, так і словом.
Як нефігуративіст Павлов надає перевагу традиції «абстрактного експресіонізму». «Мистецтво руху» починав В. Кандинський, подальший розвиток бачимо в американському нефігуративі, що виріс на основі сюрреалізму та експресіонізму.
За Джексоном Поллоком, заокеанський нефігуратив як напрям базовано на автоматизмі письма, на дії як функції мистецтва. Павлов так само, як його американський
предтеча, одержує задоволення від самого процесу імпровізаційного письма, вільно
розливаючи на полотні фарби. Ця «імітація імітацій» зосереджує художника на спеціалізації процесу. Роботи нефігуративіста Павлова завжди експресивні, непередбачувані, виразні. Проблема співвідношення кольорів, їхніх сполучень вирішується як домінантна, а орнаментальна вигадливість живописних структур не знає меж.
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Очевидним є багаторічний досвід нефігуративіста в артистично-невимушеному його поводженні з фарбою. Її він виливає на полотно або накрапує, розтирає на площині ганчірками, мастихіном, долонями, ліктями. Контакт тіла артиста
з полотном та потоками фарби, щедро вихлюпнутої, подібної
до кольорової магми, фіксує в композиції дихання людини,
енергетику її темпераменту. Ця колористична та технічна
свобода, вільна манера письма стане підґрунтям його оповідального експресіонізму 2000‑х. Коли Павлов пише сюжетні
композиції, приміром, «Автопортрет художника» (2009–
2011), основою лишається химерне зіткнення помаранчевих,
холодних зелених та червоних потоків, цяток, плям, що підкреслено густою, нервово накиданою чорною сіткою.
Пристрасть Павлова до «живопису дії» довела грандіозна експозиція його творів 2013 року (Музей сучасного мистецтва, Київ). У понад ста масштабних полотнах буяла експресія вулканічної потуги. Здавалось, зали заливали променисті,
лавоподібні потоки фарби. Це був урочистий парад кольору-опредмечення, втілений в шаленому творчому напруженні
відкривачем можливостей кольорописьма.
Літературна практика есеїста та романіста Олександра
Павлова формується в середині 1980‑х паралельно з живописом. Він є автором коротких, виразних новел — літературних
портретів яскравих особистостей: есеї про Сергія Пара
джанова, архітекторів Ігоря Ткачикова, Вадима Скугарєва,
інших, про Зою Лерман та класиків київської єврейської культури Олександра Тишлера, Зіновія Толкачова та ще багатьох.
Більш масштабні літературні форми Павлова вражають химерно-сюрреалістичними образами, гострою спостережливістю опису життєвих ситуацій та виразною трансформацією
їх у прозу. Тексти Павлова парадоксальним чином поєднують
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жорстокість та гостроту оцінок персонажів, експресію літературного викладу. Глузливо-пронизливі інтонації неупереджених характеристик співіснують із ліризмом замилування
тим чи іншим героєм авторської прози. Гра контрастів — високого та низького, почасти навіть потворного — формує цей
літературний світ.
Активна письменницька праця розвернула автора нефігуративного живопису до мімезису. Сюжетні полотна 2009–
2015 років — стовідсоткове заперечення естетики прекрасного. Якщо Гойя свого часу писав жахи війни (повішених,
ґвалтування, розстріли тощо), то Павлов у наші часи пише
жахи буття. Він рішуче зазирає в колодязь невігластва, жорстокості, ницості. Все це оточує нас щодня. Таке мистецтво
до снаги лише поодиноким, тим, хто, не шкодуючи власного
душевного здоров’я, готовий витримувати позицію критика
морального дна.
Наша доба загалом, а особливо драматичні події Майдану
та війни на Донбасі у 2014–2015 роках владно спрямовують
митців на створення форсованого, динамічного мистецтва,
сповненого енергії піднесення та водночас загибелі-зламу.
В експресивно-жорстокому баченні Павловим світу зосереджено глибину та інтенсивність душевного переживання
дійсності сучасниками.
Наративні сюжети Павлова-живописця не близькі усталеній оповідальності. Це образи-знаки експресивних станів автора, його реакція на гнійні рани буття. «Ми не кликали свого народження, так чому все життя готуємося до смерті…
Спотворює людину смерть, з труни точиться смердюча рідина» [2, с. 158]. Таких апокаліптичних пасажів у прозі
Павлова — надміру. Інфернальним негативізмом просякнуто
й живописні наративи автора. Це своєрідна (постмодерніст-

ська) спрямованість до життя через аналіз його розпаду, щось на взірець пронизливо-болючої поезії Шарля Бодлера та всієї школи «проклятих поетів».
Полотно «Доля героїв» жахає розкритими очима відтятої голови (центр композиції) та понівеченими чоловічими постатями (праворуч та ліворуч). Дарма, що композицію було написано 2011 року: сьогодні, з огляду на тих, хто вижив у пеклі на Дон
басі й опинився без рук та ніг, це полотно набуло страхітливого реалізму.
На полотні з назвою «Мій янголе, чи ви пам’ятаєте…» (2012) (з тексту Ш. Бод
лера) поряд із цими рядками особливо глузливо виглядає сцена грубого злягання
персонажів, чиї тіла майже розчинені одне в одному.
У композиції «Кожне зусилля примножує страждання жертв» (2009) жорстока
байдужість ґвалтівників контрастує з безпомічністю їхньої жертви, кинутої напівмертвою на брудний асфальт. Тему цинічної жорстокості озвірілого невігластва доведено
до потужного регістру у втіленні відчаю. Це полотно — істерія, крик-протест,
що межує із безпорадністю.
Павлов у конкретних сюжетах, в агресивних, деестетизованих композиціях, в екстатично перенапружених постатях, у волаючих жертвах портретує час, у якому живе,
у якому ми всі перебуваємо, але не маємо мужності зазирнути реальності в очі. А художник насмілюється.
Усе в полотнах «Обшук» (2012), «Страшний сон лейтенанта Іванова» (2012),
«Йдуть, я гадаю, двоє… ні, мужик із бабою» (2012), «Автопортрет» (2009–2011),
в інших композиціях із виставки «Довгим шляхом» в галереї «М‑17» (Київ, 2015) —
суцільний зойк. У «Страшному сні…» на закривавлених піддонах догори п’ятами
стирчать відрізані по пахви ноги. На це страхіття, визираючи з‑за огорожі, дивляться
коні. Сюжет аж надто близький до сюрреалізму Данте Аліг’єрі в ХІХ пісні його
«Пекла»:
…У кожнім ноги грішника стриміли,
А тіло вже суціль зайшло в стіну.
І кісточки яскраво пломеніли.
Так сильно корчилися пари ніг,
Що й вірьовки втримать не мали сили [3, с. 105]
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Не тільки ця пекельна робота, але й вся «дияволіада» Павлова створена на дотику
надриву та відрази. Все писалося із жорстокою відвертістю, дійсно, як страшний сон,
що його сам автор хотів би позбутися, викидаючи цей жахливо-примарний світ
на масштабні за розміром полотна.
Карл Ґустав Юнг, аналізуючи на початку ХХ століття новації Пабло Пікассо, одним із засадничих принципів його творчості вважав «некюйя» — викликання тіней
померлих, що до снаги не тільки загартованому таланту, але й опаленому. Павлов написав виставку із сюжетно-оповідальними полотнами в системі епатажного мистецтва, властивого Пікассо, а далі — сюрреалістам та постмодерністам із свідомим
запереченням ренесансно-гуманістичної тези «людина — це звучить гордо». Павлов
як виразник «негативної естетики» (Ф. Бекон, Ж. Дюбюффе, інші постмодерністи)
вільно маніпулює темами людської ницості, звалища, варварства, тобто грає з іншим,
з тим, що раніше мистецтвом не вважалося.
…Перед кожною з розчахнутих брам
синіє твій музикант з одтятою головою.
…
Чорний у чорному, я залишаюсь голим.
Тільки зрадивши, я залишаюсь вірним.
Пауль Целан [4, с. 95].

Українські шанувальники «естетики потворного» В. Цаголов, І. Чічкан, О. Ройт
бурд, В. Ралко, інші, а серед них і О. Павлов (виставка 2015 року), уособлюють тип
європейського дефіцитарного психопата — завжди бунтівливого та непередбачуваного. Такими були Е. Мунк, Е. Нольде, Е. Шиле та багато хто з німецьких експресіоністів. Вони першими писали мистецтво істерії, зламу, гіркоти та страждань. До них лише
Гойя наважився на таке щире та драматичне засвідчення варварської суті людини. Цей
заглохлий художник ще й очі заплющував, коли зазирав у той згусток страждань, які
приніс світ, що існував назовні.
Відчуття життя як страждання (традиція прози Ф. Достоєвського), а живопису
як шляху до особистого подолання страждань — домінанта творчої еволюції Пав
лова-експресіоніста. Здається, що автор шмагає себе перед власними трагедійними
сюжетами. Їх виконано брутальним письмом у брудній кольоровій гамі.
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Павлова як людину, котра одержала свого часу академічну архітектурну освіту
та набула професії, де функція, конструкція та співмірність створюють гармонію, повинні роздирати на шматки написані ним страхітливо-брутальні сюжети. У них домінує хвороблива пристрасність, жорстокі удари пензля, нервова та надвиразна деформація тіл при збереженні предметності. У двоїстій психологічній пастці для Павлова
головним лишається «речовина живопису». Вона виявляє особливості живописної
матерії, незалежно від зображеного сюжету.
Мистецтво Павлова останнього періоду народжено на вітрах суспільного та особистого дискомфорту. У ньому не знайдемо іронічно-глузливої грайливості, властивої
представникам так званого «актуального мистецтва». Брутальні полотна Павлова —
суцільна трагедія. Трагедійне зниження образів, їхній злам, деформація — ці пластичні ходи Павлова дотичні до типологічних рис класичного експресіонізму (Е. Нольде,
Е. Л. Кірхнер, Е. Шиле, К. Шмідт-Ротлуф, інші), до їхнього мистецтва із жорстокою
соціальною машкарою. Попри столітню дистанцію між відкриттями експресіоністів
та творчістю Олександра Павлова фіксуємо тотожність у творах українського художника початку ХХІ сторіччя із традиційним світобаченням його далеких передтеч. Він
так само засвідчує зруйновану цілісність особистості в умовах трагедійно-розщепленої свідомості. Про це із сумом ще на початку ери модернізму писав Микола Бердяєв.
1. Павлов А. Ф. Сергей Параджанов. Мозаики портрета // Павлов А. Ф. Жизнь на Лы
сой горе. — К., 2005.
2. Павлов А. Ф. Жизнь на Лысой горе / Павлов А. Ф. — К., 2005.
3. Данте Аліг’єрі. Божественна комедія: Поема / Пер. з італ. Є. А. Дроб’язка. — Х.,
2006.
4. Целан П. Антологія українського перекладу поезії. — Чернівці, 2001.
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країну накрив зойк осиротілих матерів розстріляної молоді та солдатів, які у трунах
поверталися до рідних домівок. Після трагічних подій Революції Гідності та початку
так званої «гібридної війни» Путіна проти України вимір часу розколовся навпіл
та впав на душі уламками чорного граніту. 30 листопада 2013 року літочислення набрало страхітливих обертів, коли військова челядь Януковича почала бити студентів.
Після нового року та Різдва, 21 січня на Майдані впали перші жертви. Наступ влади
на народ радикалізувався. Надлюдський шок приголомшив Україну та весь прогресивний світ 20 лютого 2014 року. До того дня не можна було навіть уявити, що так вправно, як на полюванні, можна прицільно відстрілювати беззбройних людей. Зайнявши
дахи-висотки над Майданом, снайпери робили свою чорну справу. А в них самих в цей
час відмирали в душах їхні матері, їхня совість — все людське було зраджено, лишалося тільки око снайперської гвинтівки. Сколихнулися закривавлені вулиці та площі
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Києва. Лікарні, храми та келії монастирів Києва не вміщали поранених, помираючих
майданівців. «Небесну сотню», тих, хто зі щирою любов’ю незахищеним тілом визволяв Україну з неволі та принижень, проводжали з Майдану на небо всім миром.
Дзвони церков сумували за ними з надією, що ці жертви не були даремними…
Невдовзі Путін посунув на Південь та Схід України. Найкращі з найкращих синів
Батьківщини чинять опір кремлівській чумі й до сьогодні. Хто з них повернеться
до матерів, хто залишиться у степу непохованим? Небо впало, і морок накрив наші
душі. Над горами, над хмарами полетіла «Небесна сотня» у моєму полотні «Політ
над землею» та у творах моїх колег-художників. Революція гідності надала українському мистецтву нового сенсу.
Як у США після руйнування 11 вересня 2001 року хмарочосів-близнюків було
оголошено кінець «доби іронії», якою бавилось мистецтво американського постмодернізму, так і Майдан Гідності констатував «вичерпаність іронії» в contemporary art
України. Смерть найкращих оборонців країни, що й досі дихає у потилицю, витверезила багатьох найрадикальніших скандалістів від мистецтва.
Не можу мовчати! Цією патетичною фразою, подібно до згустку крові, що застрягнув у горлі, можна окреслити душевну потребу кожного митця в Україні. Хтось психологічно міцніший, як Борис Егізарян, Матвій Вайсберг, Сергій Савченко, інші їхні колеги, розділили суворий побут Майдану та безпосередньо малювали там. Дехто, зазнавши шоку від трагічних подій, шукав точної мистецької мови, лишаючись у майстерні. У січні–лютому, як зазвичай, визначалися лауреати Національної премії
ім. Т. Г. Шевченка. Зовсім невипадково в цю трагічну зиму її було присуджено львів’янину Любомиру Медвідю за серію полотен, в яких осмислено складний шлях людини,
пошук нею власної долі, усвідомлення тягаря помилок та знаходження можливостей
просвітлення. У творах Медвідя сказано про кожного з нас. А над гріховним світом
злітав у жертовній самоті Христос.
Громадянські зрушення вишкребли з душ прихильників актуального мистецтва
рештки духовної каламуті, образотворчого смітника та звалища. Гра у мистецтво шоку заради самого шоку стала непристойною, бо життя набуло жахливого реалізму
на закривавленому асфальті Києва. З очей найлегковажніших спала полуда. Народ
жувалося мистецтво небайдужих.
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Першою ластівкою з опаленими крилами став проект «Вогонь любові. Присвята
Майдану» (Галерея «М‑17», Київ, куратори О. Авраменко, Є. Бєльська). Експозиція
склалася майже стихійно, була картатою, але відчувалося, що кожен з учасників виставки волів сказати слово підтримки всім і кожному, хто був причетний до Майдану
та трагічних подій зими 2013–2014 років. Активне протистояння народу, що тривало
з жовтня 2013-го до лютого–березня 2014 року, забрало велику кількість молодих
життів. Ці жахливі події тотожні нічному кошмару — настільки вони були стрімкими,
нелюдськими та ірреальними. І все це сталося з нами, з нашим народом. Що могли
за таких обставин зробити художники? Увічнити подвиг тих, хто діяв. У душах наших
біль, гордість, лють, страждання, вдячність, горе та любов. Майдан та війна за цілісність України надали цим почуттям трагедійно-патетичного значення.
В експозиції «Вогонь любові. Присвята Майдану» центральне місце посіла робота Матвія Вайсберга «Стіна пам’яті» — масштабна живописна хроніка, складена
з маленьких полотен-пазлів. Сюжети, об’єднані трагічною інтонацією, писані на граничному нервовому напруженні, на почутті причетності до подій Майдану. Попри
умовність художньої форми, є відчуття реальної події. «Стіна пам’яті» сприймалася
як трагічна містерія.
Слідом за цією експозицією виставки з присвятою Майдану відбулися в залах
Спілки художників України, в «Мистецькому Арсеналі», у великій залі Інституту
проблем сучасного мистецтва (ІПСМ АМУ), майже в кожній галереї Києва та в На
ціональному художньому музеї України.
Учасник Майдану, львівський художник Сергій Савченко в галереї «Триптих-арт»
експонував полотно «Ринг». Він зобразив Богоматір із загиблим Христом на руках
як тему мученицької смерті українських синів на Донеччині гарячого, безжального
літа 2014 року. На виставці «Великі іспанці очима сучасних художників» (Галерея
«Триптих-арт») живописці О. Малих, М. Вайсберг, С. Савченко, інші у творчому діалозі з Гойєю, автором трагічної графіки «Біди війни», шукали відповідей на події нашого сьогодення, в якому зруйновані всі параметри буття. Смерть забирає кожного
дня найкращих. Чому відбувається цей сюрреалізм, коли слов’яни вбивають одне одного? Що на нас очікує? Найдраматичніші твори Гойї, його розписи «Дому глухого»
не були випадковими в парафразах українських художників.
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Радикально налаштована українська мисткиня Влада Ралко в переддень 200‑літнього Шевченкового ювілею, що в часі збігся із подіями на Майдані, експонувала
графічні твори-рефлексії на вірші батька українського народу. «Білі листи» Ралко
(галерея «Карась») унаочнили зв’язок поезії Кобзаря з громадським спротивом модерної України спробам її поневолення владою Кремля.
Якщо мистецтво не дає відповідей на складні запитання, то, принаймні, воно подає сигнал лиха або фіксує загрози, що насуваються на соціум. Такими 2014 року
були численні виставки та художні акції в Києві, Львові, в інших містах України.
Серед них — експозиція «Теорія вірогідності» (живопис, графіка, скульптура, фотографія, відео, об’єкти, інсталяція). Ініціював акцію, що бунтує проти варварства,
Інститут проблем сучасного мистецтва. Київ революційний вибухає «Танцем вогню» у полотні Ю. Вакуленка та у відеопроекті О. Чепелик. Напівкрок-напівполіт
у полотні В. Сидоренка «Криза темпоральності» вкотре порушує тему солдатчини
як критично-загрозливого часу в житті молодого покоління чоловіків. «Формула
позбавлення» В. Сидоренка — це філософсько-пластична притча про жінку у трагічній нашій історії.
Якщо Сидоренко послуговується методом метафоричного бачення у зображенні
сюжетів, то роботи О. Домбровської «Люди-барикади», Ю. Беляєвої «Свобода,
що веде до революції» — масова сцена на барикадах вулиці Грушевського із згарищем, протигазами, їдким димом та прапорами. Ці твори витримано у стилі, що наближається до реалізму в його конкретному опредмеченні. Таким самим є фотопроект
К. Радченко «Ти є війна» (медіа-фото, колаж). У ньому домінує філософія дуальності,
коли фото сьогодення накладається на історичні фотозображення війн на межі ХІХ–
ХХ століть. Війна усвідомлюється як трагічна неуникність, як стійка константа у долі
Європи. Інсталяція «Забави» А. Логова — спалений автомобіль біженців під час їхньої втечі з пойнятого вогнем Донбасу — є конкретним, безжальним свідком реальних подій на Сході України. М’які іграшки як алогічна деталь на вигорілому металевому корпусі доводять тему трагізму до максимального напруження та виразності.
Важко виміряти глибину душевної ночі, з якої виникли ці образи, як і серія
«Без назви» Ю. Сивирина (сюрреалістичні малюнки пензлем по мокрому паперу).
У цих роботах, кожна з яких огорнута аурою біди, дано рентгеноскопію тривожного
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стану, в якому живе молодий митець та все його покоління. З розмитого туманом простору виринають хоботи танків. Хтось у масках підбирає солдатів, які застигли навіки
зі зброєю в руках. Якісь напівлюди, напівмонстри, квазілюдські істоти прозирають
крізь патину кольорових плям та дощових потоків. Ця серія — не лише фіксація страхіть та безглуздя кровопролить, але й бунт проти тих, хто заплямував себе актами насильства та зради.
Як і зазвичай, активно на художній сцені «Теорії вірогідності» виступив В. Цаго
лов із полотном «Вісник бурі». Відомого contemporary-митця, прихильника мистецтва потворного та цинічного, автора сороміцьких сюжетів (насильство на асфальті,
злягання шефа із секретарками тощо) — пекучим дощем обмило полум’я Майдану.
Якщо в попередні роки Цаголов навмисно відшукував та зображував шокуючі та аморальні сюжети, то реалії 2014 року — цинізм Януковича та його холуїв, жахливий
розстріл народу, садизм щодо України нелюда Путіна — все разом перевищило глибину духовної прірви, того морального мороку, в якому борсався Цаголов до подій
на Майдані та війни. Той негативізм, що прийшов на нашу землю, виявився жорстокішим за хворобливо-знижувальні фантазії Цаголова. Його муза співпала з часом бунту
проти реального ворога. Художник експонує полотно «Вісник бурі», яке витримане
у традиції «революційного реалізму». На тлі ландшафту Майдану та фрагментів,
що є означниками кремлівської присутності, автор зображує постать майданівця з автомобільною шиною в руках. На ній бачимо текст, який перетворився на архетип
людського гніву: «Путін-пуйло». Та і як же Цаголову без цього! Може, заради глузливого архетипу й писалося полотно?
На виставці «Теорія вірогідності» не обійшлося й без кон’юнктурних та випадкових творів. О. Ройтбурд, який дуже опікується власною присутністю у кожному масштабному проекті (стратегія артиста), не завжди встигає писати на злобу дня. Його
полотно із оголеною жінкою, що лежить, чомусь названо «Дружина робітника». Ця
композиція — типовий взірець усталеної стилістичної манери Ройтбурда, в якій певного персонажа часто-густо подано фрагментованим та оздобленим алогічними символами-знаками, декором ритмічних фактур. Авторський пластичний засіб мандрує
з одного полотна на інше постійно. Він є упізнаваним як усвідомлене маркування художнього продукту для ринку. На підтвердження досить згадати твори нещодавньої

436

Третє Око

персональної виставки Ройтбурда «Мантру геть» («Арт-центр М. Щербенко»,
2013–2014). Слово «мантра» асоціюється з повторюваністю, нав’язливістю чогось,
а також із лаконічною формулоподібністю. Термін до певної міри є саморозвінчанням
авторської типології у творчості Ройтбурда. В експозиції «Мантру геть» автор поєднав гру в абсурдизм із розчленованими тілами з уламками лозунгів Євромайдану.
Очевидна кон’юнктурність автора у його намаганні штучно пристосувати художні
заготовки до актуальної ситуації спрацьовують не на користь репутації художника.
В аурі глибокого драматизму, яким позначено експозицію «Теорія вірогідності»
(ІПСМ) будь-яка фальшива нота шокує. Олег Тістол, подібно до Ройтбурда, відчувши
себе беззаперечним авторитетом, дозволив собі мотив «Пальма» пристосувати до теми виставки. Ця композиція у різних її варіантах у доробку Тістола 2001–2014 років
є, так би мовити, мандрівним сюжетом. Для експозиції «Теорія вірогідності» автор
«Пальми» по периметру полотна надрукував портрет Путіна. Перейменоване полотно одержало назву «Пальма Путіна». Твір викликає глибоке здивування його невідповідністю не лише духу виставки, а всій ситуації в Україні в час протистояння
Путіну як агресору.
Опираючись ворогу, Україна мріє про мир та тишу. У фототриптиху І. Манка
«Спроба патріотичної фотографії» подано образ мирних ландшафтів: води, пересипів, індустріального міста, озера із двійком юних закоханих біля води. На кожен із пейзажів як кольоровий фільтр спроектовано синьо-жовтий прапор. Постаті юнака і дівчини обгорнено кольорами нашої незалежності, за яку вже пролито стільки жертовної крові. Синдром синьо-жовтого… ми всі живемо з ним. І це добре! Це знак непереборності України!

ЕРОТИЧНА ЗАКЛОПОТАНІСТЬ
«АГРЕСИВНОЇ ІНСЕКТИ»
ВІД РОМАНА ЖУКА

Р. Жук

Будьмо примітивні — в тім нема стида,
Будьмо, як у лісі дикий олень з ланню,
Ніжності розводить нам не випада…
Вільно віддаваймось нашому паланню…
Поль Верлен

Я

к транзитний художник, який постійно мігрує між Амстердамом, Львовом та Киє
вом, не оминаючи Парижа та Нью-Йорка, Роман Жук, поза тим, близько до серця
бере проблеми та хвороби рідної України. Львівський патріотизм є родовою ознакою
його особистості. Жук завжди пам’ятає про духовну атмосферу Львова кінця
1970‑х, опір інтелігенції радянському тиску. Не забуває він і того, що був учнем Карла
Звіринського — європейця та водночас патріота України. Експонуючи полотно
«Демон» («Мистецький арсенал», 2014) до Дня незалежності України, Жук казав
журналістам: «Я уважно стежу за всім, що відбувається сьогодні на моїй Батьківщині.
Колись вона асоціювалася у мене з запахом рідного дому. Сьогодні при слові
“Батьківщина” у мене виникає образ злого духа, який повиснув над моїм домом і хоче
зруйнувати найкраще, що я люблю і про що завжди пам’ятаю». Вочевидь, це слова
емігранта, котрий дивиться з відстані та бачить лише жахливі постаті, що їх Україна
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вже позбулася. Художник спостерігає війну, нашу невлаштованість, проте мало усвідомлює, яке вільне покоління молоді піднялося сьогодні до активного суспільного
життя. Ймовірно, не без впливу негативізму щодо сучасної ситуації народився проект
Жука «Агресія інсекти». Його темою є жорстокість еросу. Уже в самій назві просторової, вигадливої композиції (про неї йтиметься трохи згодом) закладено моральне
засудження агресії.
Роман Жук разом з А. Савадовим, Ю. Стеценком, О. Тістолом, К. Реуновим, іншими своїми однодумцями вважається одним із засновників «нової хвилі» в українському мистецтві кінця 1980‑х — початку 1990‑х, насамперед такої гілки постмодернізму,
як трансавангард. Якийсь час Роман Жук викладав живопис у Львівській академії
мистецтв. Із 1987 року він живе та експонує власні твори за кордоном. Відтоді його
домівкою стає Амстердам. Столиця Нідерландів — не лише осередок класичного
мистецтва (від шедеврів Яна ван Ейка, Рембрандта, Вермеєра і до Ван Гога), але й легалізоване місце гріховних розваг (проституція, легкі наркотики). У специфічні центри нецензурованих веселощів злітається на вікенди молодь з усієї Європи. Амстер
дам давно подолав лицемірство дрібного буржуа. Навіть у кварталі «червоних ліхтарів», де за скляними вітринами «нічні феї» демонструють власні принади, будинки
гріха з усіх боків оточили церкву ХІІІ століття. Це сусідство нікого не бентежить, бо ж
добре відомо, що не лише на небі, але й на землі поряд з Раєм існує і Пекло. Вибір —
за кожним.
Коли Жук оселився в Нідерландах, еротична грайливість, гріховність без моралізаторства не могли не зачепити свідомості донедавна львів’янина. Все збуджувало
фантазію Жука в розкутому, екзотичному та дивовижному Амстердамі. Художник
пише полотно «Дикунка» (1989) — ню на тлі ірреальних червоногарячих скель.
Тоді ж з’являються композиції з гігантськими, гіпертрофованими квітами, що викликають асоціації з жіночими інтимними органами. «Портрет Віталія» (2002), «Сон
чоловіка» (2005) — не менш еротично напружені образи. І в подальшій творчості
Жука, наприклад, у відомій серії полотен «Грабіжники», оголене тіло прикрашено
каскадом коштовностей.
Уся творчість Жука базується на рефлексіях амстердамського еротизму та оголеності. Художник культивує звабливе тіло (часто — чоловіче) і пише його з насолодою.

Еротична заклопотаність «Агресивної інсекти»
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У цьому автор полотен однозначно збігається з духом гріховного кварталу Ам
стердама — осердя тілесності, гламурного декоративізму, лискучих палітурок напівзаборонених часописів та ювелірних крамниць. Торгівельно-антикварна частина міста — справжня «параджанівщина» з точки зору надестетизованого середовища.
Все це шокує та відбивається на сітківці ока, закарбовується у глибинах підсвідомості.
Мистецтвознавці в Україні з’ясовують, наскільки значущим є вплив на стилістику
Жука Рене Магрітта чи Макса Ернста (Анна Сомова). На противагу цьому О. СидорГібелінда стверджує: «Те, що було приступно і природно для сюрреалістів…
для Жука є загалом неприйнятним…». Натомість пропонується теза про первинність впливу на свідомість та підсвідомість художника дражливо-еротичного та грайливо-вільного духу Амстердама, де все гріховне сприймається легко, не заважаючи
діловому стилю великого порту та фінансового центру Європи.
Водночас не можна заперечувати творчого діалогу Романа Жука з класиками
сюрреалізму. Йдеться не про запозичення пластичних прийомів, а про сприйняття та прийняття методології сюрреалізму в його програмному проникненні
за очевидну оболонку речей — роботу з підсвідомим. Постмодерніста Жука захоплює не лише парадоксальний Макс Ернст, але й образний світ драматичного
Френсіса Бекона та похмурі парадокси Демієна Херста. З їхньою творчістю
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Роман Жук співвідносить міру власної художньої розкутості та опрацьовування
табуйованих сюжетів.
Вправний постмодерніст Роман Жук вільно оперує інноваційними художніми засобами та формальними прийомами. Це інсталяції з музичними та світловими ефектами, об’ємно-просторовими композиціями. Як учасник Art Kyiv Contemporary 2013
Жук виконав арт-об’єкт «Серце». Об’ємний (просторовий) колаж було складено
з різноманітних елементів (коробочок, біжутерії тощо). Це «Серце» привертало
увагу глядачів вигадливістю та театралізованістю. Ефект театру підсилювали промені
світла та музичний супровід експонованої інсталяції.
Аналогічним стало рішення композиції «Поцілунок» (в межах рішення проекту
«Арт Лоббі», 2014, Київ). Масштабні полотна художник об’єднав з відео-артом та інсталяціями з ювелірних прикрас. Автор зауважував: «“Поцілунок” є алхімією, що фізично збуджує, наповнює особистісними асоціаціями наші думки на рівні підсвідомості та пробуджує всі ті почуття, які підсилюють життєвий ритм серця та перетворюють окремі миттєвості нашого життя на яскраві сполохи, дорогоцінні хвилини щастя». Жук у проектах 2013–2014 років створює безсловесний, однак напрочуд
промовистий «театр насолоди», культивуючи почуттєвість еротики. Тут пульсує
гламурно-кічевий Амстердам, це безсумнівно.
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У програмі «Art Kyiv Contemporary 2014» маестро експонував проект «Агре
сія інсекти», де світлу та грайливу чуттєвість попередніх рішень заступила тема
жорстокості у формі тваринної любові. Не безпосередньо, опосередковано
в «Агресії інсекти», але все ж, відрефлексована трагічна аура нашого часу. Тому
підтвердженням є патьоки крові на одній з чотирьох стін архітектурного об’єму,
де експоновано проект.
Колись дослідник творчості Френсіса Бекона Філіп Даген (1950‑ті) зауважив
щодо сучасної історії, яка визначилася трагедією та насильством: сучасний живопис
стає трагічним, в ньому домінує насильство.
В «Агресії інсекти» (живопис, графіка, відео, скульптура) першою глядача зустрічає рухома скульптура — мобіль в образі великої комахи. Її вигадливо скомпановано
з меблевих пружин, металевої сітки, пластикових на півсфер. Збільшене до розмірів
монстра, підвішене на дроті, це створіння викликає змішані почуття — від зацікавленості до відрази. Водночас, глядач захоплений вигадливістю художника.
Переводячи очі з інсекти на стіну, що ліворуч, перш за все помічаємо фотопортрет
Романа Жука. Автор створеного ним «театру жорстокості» з відвертістю мазохіста
обіграє аналогію між своїм прізвищем та персонажем проекту. Самоглузування, свідчення проти себе — сміливий ігровий прийом талановитого постмодерніста.
Фотопортрет автора продубльовано двічі. Це одразу викликає тему двійника. До того ж, проекція образу великої інсекти на портрет Романа Жука провокує до аналогій
із сюжетом перевтілення у комаху одного з персонажів Франца Кафки. «Прокинув
шись одного ранку після неспокійного сну, Грегор Замза виявив, що у своєму ліжку він
обернувся на комаху. Лежачи на панцирно-твердій спині, він бачив, варто було лише
підвести голову, брунатний, випуклий, розділений дугоподібними смужками власний
живіт… Численні тоненькі, у порівнянні з тілом, ніжки безпорадно копирсалися перед його очима» (Франц Кафка. «Перевтілення»). Калейдоскоп образів та асоціацій
занурює глядача у хвилі підсвідомого — у справжню стихію, де Роман Жук почувається, наче вдома.
У виставковій залі «Мистецького арсеналу», на білих сувоях, що опускаються
з‑під стелі до підлоги, Роман Жук малює любовну гру інсекти, радше — переслідування самиці. У вишуканих, артистично виконаних малюнках олівцем відтворено витон-
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чену пластику комах-партнерів. Еротичний текст і підтекст
оживають у напівтонах малюнків.
Відтінок лиш єднати може
Сурму і флейту, мрію й сон
Поль Верлен

Роман Жук демонструє маестрію графічної лінії. Ритміка
примхливого мережива штрихів контрастує з густими розчерками затемнених елементів малюнка. Композиції «Діа
лог І» — «Діалог ІV» — це естетство в дусі найвищих взірців японської каліграфії. Краса, жорстокість хтивості, потрапляння в пастку — все передано віртуозною рукою майстра.
У малюнках на сувоях є елегантність, почуття міри, смак
та постійно присутня іронічність, подразнення глядача.
Надестетична графіка лише намічає тему любовного переслідування, але повною мірою, з брутальною відвертістю воно визначилося у живописних полотнах «Абракадабри»
та «Кохання». Вони є гімном тваринному зляганню.
Чуттєва культура людства знає різні форми любо
ві:
від агапе — любові жертовної, філіа — любовного товарист
ва, строге — любові-ніжності до еросу та лудусу — любові
чуттєво-тваринної.
«Агресія інсекти» педалює тему еротичної любові, яка
є мандрівною у всій творчості Романа Жука та вповні формалізує естетизовану свідомість автора.
Ерос та лудус — надлегкі та найменш тривалі в напруженні та часі форми кохання. Роман Жук, так би мовити, «портретує» всесвітньо-статеве тяжіння, миттєве переживання
нетривіальної хвилини буття, потяг темної хтивості, морок
підсвідомого, що на якусь мить заповнює все єство створіння.
У жадобі задоволення об’єдналися захват і трагізм. Автор відкидає всі табу.

Р. Жук
Мілоу (із серії «Грабіжники»)
2008
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Проект з його вишуканими малюнками, порно-відвертими сценами та збільшеною моделлю хтивої комахи чіпляє глядача на гачок підсвідомого, розстібає всі ґудзики на моральних установках публіки. Увага кожного зависає, наче маленький павучок
на струні, над химерними фантазіями художника. Мистецьке бачення Романа Жука
завжди є пронизливо-точним, інколи — втаємниченим, але ніколи воно не буває приблизним. Доказ того — інтелектуальний та чуттєвий опік від проектів автора.
«Агресивна інсекта» подразнює, шокує, перевіряє нас на смак, уподобання та міцність духовних критеріїв. Мистецтво Жука відкриває темний колодязь, тренує око,
переключає глядача зі сфери побутовизму на дивнувато-притягальний, провокативний світ фантазій еротомана. Його проекти завжди є метафорою із системою антен-ниток. Будь-яка з них поведе глядача до середохрестя твору в стані напруженої
пристрасті, уваги та зосередженості. Автор відчуває та відтворює неординарність
буття, його кризові хвилини, дотепність та парадоксальність речей навколо нас. Він
пише їх та бавиться ними в майстерній, творчій грі.

ДІАЛОГ ОКСАНИ СТРАТІЙЧУК
ІЗ МАРСЕЛЕМ ПРУСТОМ

О. Стратійчук

Як тільки до моєї свідомості дійшов новий для мене вираз: «взірець найчистішого і найвищого мистецтва», він
доточив до неповної втіхи, якої я зазнав у театрі, ту дещицю, якої бракувало, і це поєднання було таке збудливе,
що я гукнув: «Яка Велика акторка!».
Марсель Пруст

О

ксана Стратійчук є незаперечним майстром офорту, техніки складної і примхливої,
пластичні можливості якої необмежені у варіативності професійного комбінування
та, зрештою, у виразності графічних відбитків. Київська школа офорту, що її серед інших колег репрезентує і Стратійчук, має відношення до потужної мистецької традиції. Першим європейським офортистом вважається Франческо Парміджаніно — живописець та графік, який працював на межі XV–XVI століть. У XVI столітті великий
реформатор німецького мистецтва Альбрехт Дюрер також доторкнувся до техніки
офорту. XVII сторіччя заговорило офортами Жака Калло та Рембрандта ван Рейна.
Безмежжя просторово-тональних можливостей цієї графічної техніки у Рембранд
тових офортах набуло розквіту у драматичній графіці Гойї та в академічних офортах
Тараса Шевченка — прабатька українського офорту.
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Оксана Стратійчук, закінчивши 1992 року Національну академію образотворчого
мистецтва та архітектури (вчителі — А. Чебикін, М. Компанець, В. Сергеєв), зі старту
увійшла до Великого мистецтва з виразним, властивим лише їй почерком. «Яка велика
майстриня», — рефреном звучало з виставкових залів бієнале та трієнале в різних
країнах світу. У творчому доробку Стратійчук п’ятнадцять міжнародних виставок.
Як рівна серед рівних Оксана стажувалася з німецькими колегами в Мюнхенській
академії мистецтв (1992) та у Вальсбургу (1998). Маестрія офортиста продемонстрована київським графіком у Франції (Cite de Arts, Париж, 2007), Італії (KAUS,
Урбіно, 2012) та на батьківщині Рембрандта (Amsterdams Grafisch Atelier, Амстердам,
2014–2015).
Участь Стратійчук у міжнародних експозиціях годі перелічувати. Мистецтво української майстрині сягнуло планетарного визнання — від України та Європи до американського континенту та Японії. Стратійчук ще з 1989 року знайшла власну нішу
в мистецтві не лише української, але й світової графіки. Оксана зауважує: «Якщо твоя
техніка та манера є впізнаваною на виставках, і глядачі “на око” вирізняють твої ро
боти серед інших, це свідчить про самореалізацію художника, є констатацією його
таланту» [1].
Індивідуальність Стратійчук визначилась на перехресті великої пошани до вчителів (особливо до Георгія Якутовича), естетичного осмислення себе як митця (особистісного світобачення) та бездоганного володіння технікою офорту. Для неї не існує
будь-яких складнощів у спілкуванні з металевою дошкою так само, як і з різноманіттям
паперу (делікатним японським чи різної якості європейським). Офортна дошка, матриця та естамп є мовою Стратійчук, її способом спілкуватися зі світом.
Оксана Стратійчук ніколи не була початківцем у мистецтві. Те, що з 1989 року
виходило з‑під її офортної голки, одразу мало якість маестрії, вільного володіння технікою травлення металевої пластини та виразністю відбитка. Оксані властивий, так би
мовити, абсолютний «графічний слух», помножений на талант жіночої почуттєвості.
Хтось належить до художників концептуальних, розмірковувальних. Стратій
чук —майстриня, яка проживає те, що її вразило, та емоційно на це реагує.
Емоцію збагачує досконале знання Оксаною історії світового мистецтва. Цей синтез визначає сюжетні лінії її офортів із 1988 до 1997 років. Скажімо, кольорові компо-
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О. Стратийчук. Лист із Японії — І. 2006

зиції «Благовіст» (1988), «Ревнощі до зеленого папуги» (1997), «Викрадення
Європи» (1996), «Розмова зі Сфінксом» (1994) — це ніщо інше, як проживання
(цитування та перетлумачення) сюжетів історико-мистецької спадщини. Цей рафінований естетизм (високий салон) є своєрідним трансавангардом (номадизмом,
за А. Боніто Олівою). Тут графічні ігри Стратійчук з образами маркіз доби Людо
віка ХVII та кавалерів епохи бароко, що давно відгула, подано автором, наче вишуканий костюмований бал. Це пастиш — носіння стилістичної маски як імітації
(за М. Джеймсоном це — нейтральна мімікрія). Художник, немов дитина, бавиться
красивими історичними ляльками, подає ці вигадливо трансформовані образи в довершених формах віртуозно виконаних офортів.
У цих культурних містифікаціях серед буйної рослинної орнаменталістики пли
гають козлоногі сатири, а оголена одаліска мрійливо очікує на кохання. «Дві постаті
з натюрмортом» (1997) — у пластичній будові цієї композиції, в її струмливих рит
мах, у чуттєвості жіночих тіл бринить вишукано-хворобливий подих мистецтва прерафаелітів часів Вікторіанської доби.
Дві жінки із розкішним букетом та гронами винограду ніби переселилися
на офорт із вітальні Одетти — героїні Марселя Пруста. «Тепер, із початком зими,
в Одетчиній вітальні стояли величезні різнобарвні хризантеми… Я милувався на них
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під час сумних своїх візитів до пані Сванн… А милувався я, звісно, тому, що блідо-рожеві, як шовк її фотелів часів Людовика ХV, снігово-білі, як її крепдешиновий шлафрок, або мідяно-червоні, як самовар, вони доповнювали оздобу салону ще однією
гранню, так само багатою на вишукані барви, але живою і нетривкою» [2, с. 138].
Критики 1990‑х закидали Стратійчук занадто барокову тілесність (вигаданих літературно-історичних персонажів; можна говорити і про стилізаторство). Стратійчук
мусила з тим погодитись. Втім, як людина незалежної думки, вона малювала літературні сюжети, доки вони її надихали. «Я перемалювала їх безліч, — каже автор цього
грайливого необароко. — Я робила це щиро, захоплено» [1]. На аркушах паперу
розквітали екзотичні зимові сади з персонажами, які нібито переселилися на офорти
з романів Альфреда Мюссе, Огюста Флобера. Композиції викликали схвальну реакцію знавців та мали комерційний успіх. Неначе про таку графіку писав Марсель
Пруст: «…На цих гравюрах такий сад завдяки тодішній рясності рослин і цілковитому бракові стилізацій в їхньому розташуванні, здається, більше засвідчував якесь живе,
зворушливе захоплення господинь дому ботанікою, аніж холодну турботу про мертву
декоративність» [2, с. 136].
Оксана Стратійчук — пристрасна особистість. Якщо її вражає певний мотив,
вона розробляє його у всіх можливих нюансах та деталях — художник веде «любовний діалог» із сюжетом так само, як із технічним варіантом травлення металевої
матриці, створюючи і кольоровий, і чорно-білий офорт. «Роблю те, що подобається, — зізнається Оксана. — Був час, коли надихав вигляд винограду, і це спричинило цілу низку робіт, де він був присутній… Одного разу донька критично запитала,
чи можу намалювати щось без винограду. Я зробила композицію “Папуги з’їли весь
виноград”» [1].
У тому секторі сучасного українського мистецтва, котре іменує себе актуальним,
найважливішим є не враження, а концепція — цілком раціональна ідея (часто запо
зичена в постмодерній філософії або у творчості «культурного героя» ХХ– ХХІ сторіч). Цю ідею починають опрацьовувати та вмонтовувати власну творчість в ту чи іншу розкручену мистецьку нішу. Але Кантове передстояння перед красою, що його
переживає людство, відмінити не здатний жоден концептуаліст, мінімаліст
або «жлоб-артист».
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Оксана Стратійчук вважає себе реалістом у тому розумінні, що схиляється перед
силою та красою природи. «Останнім часом (так було не завжди) мене надихають
рослини та взагалі природа, — каже художник. — Диво, коли воно росте… це вражає.
Здається все звичайним, навіть банальним, проте все одно щоразу після зими відбувається диво пробудження. Все навкруги починає квітнути. Кожної весни я спостерігаю
цю картину, але не можу не дивуватися цій красі, як вперше. Я не можу до цього звикнути» [1].
Вже 2008 року в композиціях «Спаржа та артишоки», «Французький натюрморт» (2009), в «Смокві та кукурудзі» (2009) та в інших Стратійчук починає бачити
красу неефектних сюжетів. «Я малюю те, що красиве, — говорить Оксана. — Дивись,
яка цибуля красива! Ну хіба ж її не треба зобразити?» [1].
Для майстрині важливим є момент дотику до чистої краси… заради краси поступово йде звільнення від необарокових містифікацій, переорієнтація смакових
пріоритетів. Стратійчук приходить до граничного лаконізму та водночас до максимальної виразності, по-шарденівські демократичних натюрмортів, у їхній основі
лежить спостережливість натураліста. Має рацію мистецтвознавець Катерина
Липа, коли пише: «…Це захоплення простотою, здатність роздивитись у натурі
та передати в роботах найтонші нюанси форм та фактур… ріднить роботи української художниці двадцять першого століття із дзенським мистецтвом стародавньої
Японії» [3, с. 2].
До речі, по‑японському скомпоновані з трьох частин (як на ширмах) структури
з’явилися у графіці Стратійчук ще 2003 року в офорті «Гладіолуси», в «Листі
із Японії — І (2006)», в таких самих композиціях «Лист із Японії — ІІ» (2006)
та «Лист із Японії — ІІІ» (2007). В цих офортах відчувається спорідненість із філософією японської школи малювання «укійо-є» (XIV–XVIII століття). Засновником
станкової гравюри в ній був сенсей Хісікава Моронобу (XVIII століття). Він працював у стилістиці чорно-білої графіки «симчдзури-є», яка характеризувалася підкресленим лаконізмом. Це власне є тим, що у 2012–2015 роках визначає натюрморти
Оксани Стратійчук. Саме тоді авторка захопилася прийомом модульного дискурсу
(повторюваність того самого сюжету декілька разів у мережах однієї композиції),
інтуїтивно наблизившись до практики Моронобу. Він починав шлях художника
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на ткацькій фабриці, створюючи кліше-шаблони, котрі багато разів повторювалися
під час друку на тканинах.
«Важливо бачити результат, який сподобається, що здивує за кілька років до приголомшливого подиву — і я таке намалювала?» — нібито не вірить самій собі
Оксана [1].
Вона живе і творить у стані емоційного здивування, яке віддзеркалюється в її професіоналізмі, постійній пошуковості в експериментах із папіром, що його художник
сама виробляє. Її майстерність забезпечує свободу і вільне переміщення з мікродо макросвітів.

ДІАЛОГ ІЗ КЛАСИКАМИ
Про український трансавангард
у проекті «Великі іспанці
очима сучасних художників»

Осінній вітре
Білі хризантеми
Погойдує край моря на косі…
А може то не квіти —
Тільки хвилі?
Сугавара Мітідзане [4, с. 448].
1. З інтерв’ю з О. Стратійчук. — 2008. — З архіву автора.
2. Пруст М. У пошуках утраченого часу. У затінку дівчат-квіток / Пер. з франц. А. Пе
репадя. — Х., 2009.
3. Липа К. Друковане дзен-бароко // Катерина Липа. Оксана Стратійчук. Офорт. Ка
талог. — К.: Гнозис, 2015.
4. Сугавара Мітідзане. Весняні та осінні пісні // Антологія японської класичної поезії.
Танка. Ренга (VIII–XV ст.) / Пер. з япон. І. Бондаренко. — К., 2004.

С. Савченко
Паломництво до Сан-Ісідро. 2014

Т

рансавангард із властивою йому грою та цитатою, перетлумаченням на новий штиб
класичних сюжетів, здавалося, мав би залишитися за порогом XX сторіччя. Але в українському пост-постмодернізмі цього не сталося. На виставках «Мистецького Ар
сеналу», в проектах Музею українського мистецтва (Київ), у галерейних експозиціях
і далі з’являються твори, авторами яких є прихильники діалогу із класикою світового
мистецтва. Плідною є практика Олександра Дубовика. Він у нефігуративні полотна
вводить фрагменти із класичних творів Ренесансу. Ці творчі співбесіди із шедеврами
сформували цілий діапазон тенденцій: від захопленого копіювання першоджерела
до перекодування-трансформації композицій та зухвалих ігор із шедевром аж до його
глумливого зниження (І. Чічкан «Танок» за А. Матіссом).
Виставку «Великі іспанці очима сучасних художників» (04/06–17/06 2014.
Галерея «Триптих Арт», Київ) побудовано за принципом штудій на теми іспанського
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С. Савченко
Сатурн, який пожирає своїх дітей
(за мотивами Франсіско Гойї). 2013
С. Савченко
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живопису із колекції музею Прадо. Ретроспективний показ
творів Веласкеса та Гойї справив на Матвія Вайсберга, Олек
сія Малих, Олексія Аполлонова, Олену Придувалову, Сергія
Савченка «колосальне, навіть запаморочливе враження» (цитата з прес-релізу). Кураторами творчого пленеру в Іспанії
стали Віллі Ле’Еплаттеньє, його дружина Наталія та директор
галереї «Триптих Арт» Тетяна Савченко. Політика галереї, її
проектів є постійним акумулятором творчої фантазії активних і яскравих особистостей протягом 25 років.
Зустріч з Іспанією, з її ландшафтами, музеями у середньовічному Толедо чи в імпозантному Мадриді або в холодно-строгому Ескоріалі — унікальна подія в житті митця.
Іспанія для кожного мандрівника власна, неповторна,
але для всіх — це країна мужнього, талановитого народу,
мрійників — великих поетів, філософів та ідеалістів. Дон
Кіхот одвічно мандруватиме цією кам’янистою країною.
Іспанія — це чудо зустрічі з красою Толедо, Барселони,
Малаги, із садами та фонтанами Алькасара та Кордови. Та водночас це диво зустрічі художника із власним талантом. Душа
окрилюється, зір загострюється. Саме такі почуття пережили
учасники цього фантасмагорійного пленеру. Виставка «Ве
ликі іспанці очима сучасних художників» — жест вдячності
долі за щастя бачити колекцію Прадо, ходити сонячними дорогами творчої радості.
У який спосіб в експозиції «Триптих Арту» втілено цю
радість? Чим на полотнах українських художників відгукнулося спілкування із колекцією Прадо? Що маємо, так би мовити,
поза емоціями, у сухому залишку? Запрошений до експозиції
твір Д. Касаткіна «Мігель де Сервантес» (дерево, левкас,
олія), по суті, є довершеною копією з композиції іспанського
майстра Хуана де Хорега (1600). Композиція «Меніни»

В. Ле’Епланттеньє — кубізований фрагмент — репліка з шедевру Веласкеса. М. Вайсберг, який був активним учасником
Майдану та автором серії полотен із присвятою українській
революції 2014 року, сприйняв полотно Гойї «Фантастичне
видіння, або Асмодей» як прямий прообраз розстрілів захисників київського Майдану. Шкода лише, що у діалозі з трагічним пафосом композиції Гойї, спорідненим із тим, що його
М. Вайсберг пережив на Майдані, він не пішов далі екскізування першоджерела.
За творчий провокатор-збудник для Вайсберга, Савченка
та Малих правили композиції Гойї із так званого «Дому глухого». У серії, створеній бунтівним іспанцем, небажаним
для влади (йому інквізитори загрожували гарротою), художник примушує глядача мандрувати по краю безодні та безнадії. За висловом Ґарсія Лорки, Гойя «піднявся на вершину
гніву, гіркоти та плачу».
Савченко зробив композицію на тему полотна «…свято
у Сан Есідро». Де у Гойї міць композиційної структури,
переконливість трагічних образів — там у Савченка пластична «істерія» та одноманіття колоподібних форм.
Очевидною є слабкість малюнка. Десь зникло головне —
надлюдське драматичне напруження персонажів сюжету.
Що ж, не кожному до снаги відповідати болю та майстерності Гойї.
У двох масштабних композиціях Придувалової на тему
«Прадо», де зійшлися ескізовані композиції з видатної колекції, авторка працювала у загальновідомих принципах колажу.
Понад усе в експозиції «Триптих Арту» діста
лося
від О. Аполлонова герцогу Оліваресу (репліка кінного портрета пензля Веласкеса). Пан Гаспар де Гусман, герцог
Оліварес, був видатним меценатом мистецтва та особисто

Д. Касаткін
Сервантес. 2005
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молодого Веласкеса. Він сприяв кар’єрі митця при дворі
Філіпа IV, захищав художника від гніву інквізиції. Цей образ
не вартий примітизованої та млявої репліки. Приклади
Аполлонова та Савченка доводять, що не кожна цитата є діалогом між модерністом та класичним автором. Інколи вона
є милицями, на яких шкутильгає кволе мислення. Цікаво,
як би Аполлонов подивився в очі Веласкесу?
Напрочуд переконливу штудію на тему Франсіско Гойї
La romeria de San Isidro написав О. Малих. У полотні, яке
дещо трансформує композицію першоджерела, відповідаючи йому ритмічно, є емоційна енергія та колористична сила.
Малих скористався прийомом оконтурення білою, уривчастою лінією облич (контури маски) групи, що на першому
плані. Саме нервовий білий контур на чорному тлі викликав
таку ж міру контрасту та емоційного напруження, якою
просякнуто твір Гойї.
Добре відомо, що прийом цитати в мистецтві авангарду
було відкрито Пабло Пікассо. Завдяки його «пластичним діалогам» із Кранаховим «Давидом і Вірсавією», із полотном
«Меніни» Веласкеса, із «Алжирськими жінками» Делакруа
тощо, «закриті системи» класичних композицій перетворилися на «розімкнені системи» (вислів Н. Дмитрієвої).
Як авангардист, котрий мислив неупереджено на межі зухвальства, Пікассо трансформував першоджерела, вводячи
до композицій асоціативні образи, форми, пластику, яких
не передбачали автори. У творах Пікассо «вторинні» образи
перегукувалися із «первинними» за принципами асоціативних ходів. Менш за все це були «Штудії».
Твори передавали не зовнішні ознаки першоджерела,
а втілювали духовний лад мистецького взірця. Діалог із класикою відбувався на рівні сутнісного, архетипового.

О. Малих
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О. Малих
За мотивами
Ф. Гойї. 2014

Після Пікассо цитата, гра із відомими, мандрівними сюжетами у XX столітті визначилась як засадничий принцип постмодернізму. Цей прийом, відомий ще з часів
античності (римські репліки давньогрецької скульптури), італійський мистецтвознавець Акілле Боніто Оліва у 1980‑х сформулював як окрему художню систему трансавангарду (або номадизму). Не тільки виставка у «Триптих Арті», яка стала поштовхом до цієї розмови, а й багато хто у так званому актуальному мистецтві України
(О. Ройтбурд, В. Шерешевський, І. Чічкан, А. Савадов, інші) засвідчують чарівність
трансавангардного повтору-цитати. Синтез минулого та модерного, «амальгамність»
естетичних смаків, плюралізм та еклектизм — усе з арсеналу трансавангарду. Виставка
«Великі іспанці очима сучасних художників» вкладається у матрицю тенденцій,
де стверджується гра, шарм дисонансу. Діалог українських живописців із «чорними
розписами» драматичного Гойї бачимо через щиру реакцію, безсумнівно органічну
в умовах революційних подій Майдану та безглуздо-трагічної війни на Півдні та Сході
України. Саме з Гойєю, який пірнув у найчорніший колодязь страждань Іспанії у час
навали Наполеона, воліють розмовляти вітчизняні художники. Фігуративний наратив
їхніх полотен теж відповідає ідеології трансавангарду.
Оліва наполягає на подібності трансавангарду і маньєризму, який виник наприкінці XVI сторіччя у час руйнації ренесансного гуманізму. Спадщина Відродження була
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використана художниками бароко у XVII столітті досить еклектично. Тоді формувалися ірраціональні мистецькі засади в пошуках невизначеного, таємничого. Худож
ник-маньєрист цитує і тим децентрує пріоритетну точку зору.
Сьогодні у житті нашого соціуму усталених параметрів не існує. Чому відбувається все те, що відбувається? Що на нас очікує? Усе це лишається без відповідей
у так званому об’єктивному світі, так і в свідомості людини. Світ живе у діалогах
із хаосом. Із цього походить етична та естетична мішанина, еклектика, множинність
цитування та культурне колажування. Цьому є безліч підтверджень в актуальному
художньому процесі України, зокрема в експозиції «Великі іспанці очима сучасних
художників».

В. А. Личковах
доктор філософських наук, професор

ОЛЬГА ПЕТРОВА
ЯК ХУДОЖНИК ТА КУЛЬТУРОЛОГ

О. Петрова

У

контексті філософії сучасного українського мистецтва наважимось виокремити
з досить широкого кола митців, кураторів виставок, мистецтвознавців та арт-критиків
своєрідну постать Ольги Петрової.
За базовою освітою та творчим досвідом всього життя вона є художником. Але її
своєрідність — у рідкісному поєднанні художника і філософа, що викликає кінцевий
ефект мистецтвознавця, вимогливого передусім до себе як до митця. Вона достойно
репрезентує власне мистецтво як українське на вітчизняних, так і на закордонних художніх майданчиках. Про її «Шлях до українства» писав Іван Дзюба. «Ольгу
Петрову я знаю від 1960‑х — красивою, натхненною, романтичною дівчиною, яка
органічно вписалася в гурт молодих київських інтелектуалів, ставши однаково “своєю”
і серед художників, і серед “кіношників”, і серед літераторів.
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…Напевно, можна сказати, що в світ Українства її ввели Григорій Кочур і Микола
Лукаш» [1, с. 12].
Прислужилась вона Україні як просвітник, працюючи в Києво-Могилянській академії (кафедра культурології). Серед провідних культурологів і мистецтвознавців кафедри неповторне місце належить професору Ользі Миколаївні Петровій, яка пройшла разом із колегами шлях становлення і розвитку культурологічної школи «Мо
гилянки». Працюючи в Академії з 1995 року, О. Петрова вдало поєднала наукову,
освітню і мистецьку діяльність, продовживши найкращі традиції української гуманітаристики як у сфері «мистецтвознавчих рефлексій», так і в художній творчості, просвітництві й культурництві взагалі.
Ольга Петрова — своєрідна «людина-колаж», в якій емоційно-інтуїтивне начало
майже постійно рефлектується в раціонально-дискурсивних планах критичного самоаналізу. Вона — художник з очима хірурга. Інколи це їй заважає. Але тим більший її
власний «життєвий порив», навіть деякий «екзистенційний героїзм», коли доводиться цілком по‑к’єркегорівськи коливатися між підсвідомим «або-або» і все ж таки
обирати своє художнє єство, свою мистецьку самість у перманентному творчому
еквілібризмі… Вона про себе говорить: «Я — клоун». Світ намагається спіймати її,
але даремно, бо вона поза буденним світом, у власних хронотопах, на сторожі яких
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лежить багатоликий Сфінкс — символ таємниці буття та забуття. Світ Ольги Пет
рової в малярстві — саме такого ґатунку; він підноситься із чистотою помислів і відчуттів та грає у клоунаду життя з її трансавангардною сумішшю форм і цитатних
гештальтів.
Про ексцентризм і одночасно цілісність (навіть доцільність) художнього мислення «клоуна-тут» (виставка «Я — клоун», галерея «Ірена», 1996) та «янгола-там»
(виставка «Рай», Національний художній музей України, Київ, 1997) свідчать виставки. Вони дозволяють уважно глянути на паралелі «горішнього» і «долішнього»,
на два яруси малярського «вертепу» Ольги Петрової.
Паралельно виросте автор текстів із проблем мистецтва. Мистецтвознавча діяльність авторки, яка розпочалася у «відлигові» 1960‑ті, розгорнулася в сучасній ситуації «пост-», коли Петрова взяла під свій «оберіг» різноманітні трансавангардні
проекти трансавангардного як експерт Центру сучасного мистецтва Дж. Сороса
(ЦСМС). На початку ХХІ сторіччя як професор кафедри культурології НаУКМА
та професор Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ, Ольга Петрова особливу
увагу приділяє теоретичним проблемам мистецтва авангарду, українських художників
1960–1980‑х, мистецтву трансавангарду й постмодернізму [2]. Свою любов до культурологічного біблієзнавства, дантеани, українського андерграунду та класичних
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смислів contemporary art вона втілює як наукових, так і публіцистичних дослідженнях,
у кураторських проектах, у численних персональних виставках. Показовою для єдності наукового і художнього аспектів творчого універсалізму О. Петрової була її ювілейна виставка «Інші береги» (Національний музей російського мистецтва, Київ
2012), ідею якої, мабуть, можна визначити як «етнокультурографію» в малярстві.
Етнокультурографія, на нашу думку, — це синтез наукової й мистецької рефлексії,
що поєднує знання філософії етнокультур з їхнім образотворчим відтворенням художньо-естетичними засобами. Етнокультурографія в малярстві вимагає особливого
типу дискурсу, де метафізика, естетика, семіотика, хронотопіка регіону перехрещуються з художнім баченням, індивідуальною арт-практикою митця. У цій ситуації
«духовна географія» краю, його культурний «ландшафт» втілюються у візуальних
образах, естетично переживаються через «-графію» малярського мистецтва, тобто
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живописно, у симфонії кольорів. Етнокультурографія тут набуває наочного, художньо-візуального характеру, але виконує не ілюстративну функцію, а стає самостійним
методом етнокультурологічного дослідження. Митець фактично перетворюється
на дослідника [3], підтверджуючи пророчі слова Леонардо да Вінчі, що живопис —
то найвища наука. Практик Петрова сполучає теоретичні і художні методи, наукові
й мистецькі дискурси в єдине ціле.
Для митця-етнокультуролога чи не найважливішим у такій художньо-дослідницькій діяльності є знання і переживання етнохронотопів, з яких вибудовується загальна
картина національного «Космо-Психо-Логосу». Тонке відчуття особливостей часу
і простору «інших берегів», занурення в глибини екзистенції, закоріненості нації
в свою Землю і Небо вимагають естетичної транспозиції митця-дослідника, його «перенесення» в нові для нього плани етнонаціональної культури. Тут на допомогу
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приходять численні гомології в синхронії та діахронії культур, їхній «діалог», а головне — етнокультурна інтуїція митця, його здатність «Чуже» переживати як «Своє»,
толерантно бути не лише мислячою, а й чуттєвою «очеретиною» (Б. Паскаль).
Ольга Петрова — художник, мистецтвознавець, філософ/естетик — подорожує
культурним простором і часом. Перебуваючи у хронотопах етнокультури
фізично і ментально, вона живописно відтворює їх через візуалізацію культурної душі
народів з «інших берегів». Від Іспанії на Заході до Японії на Сході, від Атлантичного
до Тихого океану простягається її кольорова «імперія», виткана пружними барвистими стежками. Трансконтинентальний мистецький проект темпорально є і транс
історичним, будуючи «осьові часи» історії культури. Хронотопи творчості мисткині
охоплюють етнокультурографію від біблійних сюжетів через дантеану до «нісайона»
ХХ століття, від романського і самурайського духу до православної віри та української
етноментальності. Її світ не сіро-тоталітарний, а навпаки, — різнобарвний. Він виявляє етнічні специфікації різних культур в кольоровій символіці та образних маніфестаціях архетипів.
Відмітна риса творчості Ольги Петрової — веселкова барвистість, любов до чистих тонів колористики, як це було в імпресіоністів та фовістів. Але мисткиня спирається не так на західноєвропейські колористичні надбання модернізму, як на традиції
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візантійської естетики колористичної символіки й хронотопіки — від вчення ПсевдоДіонісія Ареопагіта і до П. Флоренського та настанов В. Кандинського і «кольоро
пису» українського авангарду. В її картинах світлова енергетика поширюється
через пульсацію (ультра)фіолетового-синього та (інфра)червоного-помаранчевого,
доходячи до символічно-кольорових сполучень «холодного» і «теплого», Істини
і Життя. Фіолетові й жовтогарячі тони першостихій та архетипів у веселковій палітрі
Ольги Петрової є носіями світлової еманації Творця, транспозицією Божественної
«енергії» в «синергію» сонячного спектру.
В етнокультурографії Ольги Петрової «дух нації» виявляється через активну колористичну гаму, в якій вибудовуються особливості народів з «інших берегів». Колір
тут пов’язується не так із безпосередніми візуальними хронотопами, як із культурними рефлексіями мисткині, «вібрацією» її душі у подорожі духовними ландшафтами.
У цьому сенсі «П’ять берегів» живопису Ольги Петрової (Франція, Іспанія,
Україна, арабський Схід, Японія) окреслюють духовну ойкумену мисткині, світ її реальних і віртуальних подорожей у просторі й часі. Кожна з виставок отримувала своє
колористичне рішення, і власне кольором у безсюжетних чи парасюжетних композиціях створюється «метафізика» етнокультури, її духовна атмосфера, відповідний
емоційно-чуттєвий настрій, аура «імені».
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За авторським проектом «Інших берегів», розділ «Франція» включає естетико-психологічні трансформації готичних вітражів та пейзажів Провансу. Галльський
темперамент підкреслюється активною колористичною гамою, де домінує червоне
в найрізноманітніших модуляціях свого етноментального та індивідуально-авторського смислового наповнення. «Дух» Франції розкривається через екстатичне «горіння» кольору вітражів у соборах, світло і сяяння сонячних ландшафтів.
Розділ «Іспанія» центрується великою за розмірами червоною абстракцією з архетиповим мотивом кола-арени. Цей мотив є топонімічним, психологічним, етнокультурним. Не випадково він доповнюється двома полотнами «Фрески Каталонії»,
де ідея улюбленої народної «гри» з биками відтінюється піднесеною анагогікою іспанської душі. Авторське бачення гарячої та водночас суворої Іспанії розкривається
і через образ «Пікассо на пляжі», що колористично вдало вписується в червоно-вохристі й сірі композиції («Сад Гуель», «Гірський пейзаж»).
Особливо відкрита мисткинею «Японія» представлена на виставці умовно-символічними образами Самурая, численними пейзажами з обов’язковою Горою, красою
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«великої води» з примхливими, начебто граючими візерунками хвиль. Все «японське» в картинах свідомо побудоване на контрастах драми та ідилії, як про це свідчить
не лише історія й культурна суть Японії [4].
Розділ «Схід-горизонталь», на противагу «західноєвропейській» колористиці,
вирішений в основному у біло-блакитній гамі, яка символічно доповнюється червоною композицією. Горизонтально-панорамні полотна відтворюють пустельну безкінечність, що породжує ліричний сум, тугу за вічним життям, мудрість екзистенції. Тут
реальність сприймається мисткинею як деякий симулякр, перманентний обнадійливий міраж, що викликає умиротворено-ідилічні настрої. Знову ж, на відміну і від Япо
нії, і від Іспанії, «східно-горизонтальне» утверджує себе без душевних драм і етнокультурних контрастів.
Зал «Україна» характерний сюжетною побудовою, в якій ідейний і колористичний «фігуратив» образно виявляє ціннісно найвище і наболіле («знайоме до болю»).
Мисткиня фактично репрезентує український Sacrum [5] в його духовно-шляхетних
та історико-драматичних іпостасях. Етноментальний, фольклорно-веселковий дух
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України вдало передається через народний декоративізм «Гуцульського вівтаря»
(6 композицій). Трагічною альтернативою цій українській «Аркадії» виступають
портрет Г. Кочура на тлі табірної вежі, портрет О. Прицака; в триптиху «Земля» переосмислюється архетип «вишиванки», бо зображена вона розіп’ятою на хресті,
за яким — «Голгофа» з трьома теж символічними розіп’ятими постатями. Ці соціокультурні настрої узагальнює композиція «Де мої діти?», на якій по чорній ріллі йде
чорна приземкувата жінка зі свічкою, розшукуючи своїх дітей, померлих у голоді
1933–1937 років, або солдатів-оборонців України 2015 року. Не зважаючи на цю
чорну семантику української долі, надію дає центрований «Янгол з віолончеллю»,
колористично вирішений на перетинах рожево-білих променів весняного чи ранкового пробудження. Україна розквітатиме — каже авторка у заквітчаних пейзажах.
Загалом цикли творів «Інші береги» засвідчує глибоке проникнення мисткині
як в особливості етноментальності різних народів, так і у власні «концепти і перцепти» (Ґваттарі, Дельоз) для їхньої художньої рефлексії.
Етнокультурологія в малярстві Ольги Петрової розвинулася у серії живописних
полотен «Норвегії» (Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків, Київ, 2015).
В образі Норвегії є відчуття кінця земної тверді, країни на стику води та неба. Це «код
землі із домінантою води» (вислів О. Сом-Сердюкової). Петрова як дослідник-етнофілософ поєднала історію вікінгів із кодом нації, з жорстокістю в характері суворого
народу, із відчуттям трагічної закинутості на край землі. У полотнах втілено архетипи
як прадавньої, так і сучасної Норвегії. У цьому холодно-романтичному живописі
сконцентровано історичну сутність цього краю із його посланням самотності.
«Чуттєве» у циклі «Норвегія» представлено вишуканою перлинно-блакитною та сіро-палевою палітрою. Спалахи червоного кольору, що раз у раз виникають на полотнах, повертають думку до фовістичних полотен попередніх серій.
«Інші береги» українського художника охоплюють найширший спектр почут
тів — від філософських розміркувань у «Норвегії» до екстатичної почуттєвості у циклах «Франція» та «Іспанія». Живописна «географія» Ольги Петрової випромінює
насолоду пізнання та творчості. Любов автора до фовістичних та експресіоністичних
кольорових рішень є загальновідомою, і в нефігуративних полотнах вони сягають екстатичних вимірів. Буяння кольорів, рельєфні, масні, соковиті мазки утворюють деко-
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ративно-килимову фактуру образів, складають живописну топоніміку і динаміку душі.
Як теоретик і один із фундаторів школи українського трансавангарду Ольга Петрова
має досвід образотворчого абстрагування, коли чисті кольори співають «Пісню пісень» про духовні порухи, емоційні вібрації, чуттєвий апофеоз життя.
«Інші береги» художника тримаються естетики «без берегів» (Р. Гароді) та свідчать, що малярство Ольги Петрової — це і подорож, і сповідь одночасно. Мисткиня
створила свою кольорову територію як мандрівник невидимими шляхами філософії
етнокультур і власної душі.
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ілюстрація 205 –207
фото 202
Ліотар Ж.-Ф. 50 111 119 310
Ліхачов Д. 205
Логов А. 435
Лозова Л. 278
Лоїк Г. 350
Лонг Р. 38
Лопата В. 172
Лопухов О. 130
ілюстрація 20
Лоренцо Розкішний, див.:
Медіч і Лоренцо ді Пьєро
Лосєв О. 260 306 375
Лотман Ю. 38
Лукаш М. 12 192 198 –201 458
бібліогр. примітка 424
Луцкевич О. 229
Луцкевич Ю. 22 23 25 27 49 130
138 139 214 228 232 239 249
258 – 262

ілюстрація 227 260 261 III
фото 258
Людкевич С. 253
М
Магницький В. 50
Магрітт Р. 85 103 158 440
Мазіна Дж. 162
Макаров А. 260
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Макарова-Вишеславська І.

24

25 140

Макі Б. 267
Маккарті П. 53
Маклуен М. 50
Маков П. 47 75
Макоєв Р. 210
Маланюк Є. 18
Малевич К. 49 140

143 144 146

147 200 217 222 303 316 317 331
332 352 393

Малих О. 139 434 452– 454
ілюстрація 455 VI
фото 454
Малішевський Ю. 20 25
Мамардашвілі М. 38 42 96

98

226 307 367

Мамсіков М. 50
Манайло Б. 21
Манайло Ф. 160 161 164 165 170
172–174 176
Мандельштам О. 255 346 375
379

200

у бібліографії 87 105 197 381
Манцоні П. 61
Маньковська Н.
бібліогр. примітка 120
Маргітич І. 166
Маринюк В. 208 210 211
ілюстрація 29

474

216 218

274 328 343 353 356 392 451

Маценко М. 70 95
Машков І. 416
Маяковський В. 386
Медведєв Д. 96
Медвецька Е. 21 25
Медвідь Л. 12 24 25 27–29 34
252– 254 288 308 – 315 369 433
бібліогр. примітка 315
ілюстрація 311 312 X XI
фото 252 308
Медічі Лоренцо ді П’єро 191
418

222 375 377

Іменний покажчик

75

369 372

ілюстрація 216 –218
Матісс А. 18 40 106 110 209 263

98 108 120

бібліогр. примітка 381
Мане Е. 132 412 413
Манко І. 437
Манн О. 92 96 97
Манн Т. 18 75 100 104 194

Мікеланджело Буонаротті

219

107 113 143 306 329 365 366

бібліогр. примітка

Маріа Н. де 109
Марк Ф. 330
Марке А. 209
Маркес Г. Г. 301
Маркосян Л. 37 49
Маркузе Г. 42
Марсо М. 162
Марущенко В. 95
Марчук І. 21 26 38 214
Маслоу А. 38
Матвієнко О. 208 209

Мейєрхольд В. 74 99 194
бібліогр. примітка 87 105 197
Мельниченко В. 20 294 426
Мемлінг Г. 326
Мерц М. 38
Мештрович І. 340
Мєліхов Г. 22
Микита В. 21 25 26 164
Мирецький Д. 294
Михайлов Б. 54 56 65 69

Міловзоров О. 380
Мінько О. 14 252–257
ілюстрація 255
фото 252
Міро Х. 162 321 421
Мітідзане С. 450
бібліогр. примітка 450
Модільяні А. 184 354 364
Монастирський В. 313
Мондріан П. 316 332 398
Моранді Дж. 223 226
Мортон Д. 137
Мунк Е. 43 124 372 430
Мурашкіна Н. 92 96 –98
Мурашко О. 129 143 185
Мур Г. 85 103 272
Мухарський А. 88 89 91 92 98
бібліогр. примітка 98
Мюссе А. 448
Н
Набоков В. 18 222 226
Нагурний Д. 28 29
Назаренко Т. 71
Найден Є. 26 115 138 208 213 –
215

ілюстрація 214 215
Наказава Ш. 283 284
Накамура Ц. 275
Налисник Р.
бібліогр. примітка 373
Нарбут Г. 27 263
Науман Б. 65
Наумець В. 208
Небесник І. 182–184 186 187
Небесник Ю. 161 163 168

Недашківська Р. 204
Недошивін Г. 29
Некрасов В. 12 294 425
Неледва Г. 25 29 34 36

Орябінський О.

46 139

214 259 261

ілюстрація 25 30
Несмєянов І. 205
Нестерова Н. 71
Никифор з Криниці,
див.: Дровн як Н.
Ніжарадзе З. 181
Німеллер М. 299
Німенко А. 199 200
Нітш Г. 65
Ніцше Ф. 14 34 41 54

20 25 212 234

239

67 84 94

124 126 127 146 260 296 318 349

бібліогр. примітка 127
Новаківський О. 129
Новикова М. 213
бібліогр. примітка 219
Нольде Е. 127 167 298 430 431
О
Овнатанян А. 178 179
Овсійчук В. 351– 353
Огава Т. 274 276 277
Одайник С. 30
Окада С. 288
Окуджава Б. 378
Оліварес, граф-герцог, див.:
Гусман-і-Піментель Г. де
Ольденбург К. 412
Онатський Н. 376
Оппенгейм М. 47
Орест Лютий,
див.: Мухарський А.
Орловський В. 344
Ортега-і-Гассет Х. 146 148

Остафійчук І. 26 215
Отрощенко О. 24 25
Отрощенко С. 241
П
Павличко Д. 188 199 201
Павлов О. 295 425 – 431
бібліогр. примітка 431
ілюстрація 427 428
фото 425
Паладіно М. 109
Паламарчук Д. 198
Пальмов В. 140
Панамарчук В. 236
Панарін О.
бібліогр. примітка 47
Панасенко А. 53
Панич С. 32 34 49 119 136 216
ілюстрація 40
Параджанов Г. 169 177
Параджанов С. 12 31 107 112
113 119 159 –161 164 169 170
171 173 –181 264 266 301 311
318 392 395 426 427

бібліогр. примітка 431
ілюстрація 111 171 173 179 180
фото 169 175
Парміджаніно Ф. 445
Паскаль Б. 462
Пастернак Б. 85 100 101 104
180 194 196 200 203 226 294
295 408

бібліогр. примітка 87 105 197
Патик В. 21 350
Патик О. 350
Пачеко А. М. 73
Перевальський В. 172

Перепадя А. 188
бібліогр. примітка 450
Перов В. 88
Петлюк С. 61 62 73
Петрицький А. 214
Петрова О. 8–10 38 49

61 134

137 139 145 148 174 214 259
457– 463 466 467

бібліогр. примітка

32 47 73 87

174 251 315 467

ілюстрація 17 25 106 108 146
458 – 461 463 – 465 XVI XXV XXVI
фото 285 457 462
Пилютиков С.
бібліогр. примітка 336 403
Пимоненко М. 344
Піаніда Б. 293
Пікассо П. 18 46 54 65 79 85 102
109 110 118 162 178 207 218 230
266 321 352 356 359 364 392 408
412 413 423 430 454 455

бібліогр. примітка 105
Пікуль Ю.
ілюстрація 57
Пінзель І. Г. 135 278 286 –290
360

ілюстрація 289
Пінчук В. 33 39 62
Пінчук О. 47 144 145
Піоберт Ж. 163
Піпка, отець 370
Піросмані Н. 158 234 337 340
Піссарро К. 132 133 275
Піччініні П. 73 280 284
Платон 146 147 228 329
Плєтньова Г. 29
Плотін 146
Плужник Є. 18

Іменний покажчик

475

Подерв’янський Л. 28 97
бібліогр. примітка 98
Подерв’янський С. 22
Подольчак І. 55
Поллок Дж. 18 51 237 426
Поплавський М. 90
Попович Є. 199 201
Попович М. 98
Портінарі Беатріче 189 190 225
Потоцький М. 287
Поярков С. 39
Прахов А. 237
Прахова Е. 237
Прахова О. 236 –238 418 420
бібліогр. примітка 424
ілюстрація 238 VIII
фото 236
Придувалова О. 452 453
Приймаченко М. 138 337
Приулі Л. 380
Прицак О. 466
Прокопов Є. 192–197 199 –201
ілюстрація 195
фото 192
Прокоф’єв В. 71 154
Пруст М. 82 445 447 448
бібліогр. примітка 450
Псевдо-Діонісій Ареопагіт 463
Пустовійт С. 23 25
ілюстрація 24
Путін В. 96 432 433 436 437
Пушкаш Л. 21
Р
Радченко К. 435
Раєвський В. 34 48 216
Ралко В. 430 435
ілюстрація 68
Рапай-Маркіш О. 239 248 426

476
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Рапопорт Б. 22
Рапопорт Л. 24

25 29 34 38 70

139

Расселл Б. 124
бібліогр. примітка 127
Раушенберг Р. 37
Рафаель Санті 235
Рафальський О. 137
Рахманін Є. 40 210
Ревалд Дж.
бібліогр. примітка 134
Рей М. 321
Рейнхардт Е. 47
Рембрандт Х. ван Рейн

Розенквіст Д. 37
Ройтбурд О. 38 47

53 55 63 115

119 136 217 369 430 436 437 455

12 214

315 320 412 413 439 445 446

Ренуар О. 132 279
Реунов В. 20 22 23 26 138 139
243 – 246 259 261 411 416
ілюстрація 244 I
фото 243
Реунов К. 31 34 48 50 51 114 119
216 439

Рєпін І. 79 92
Рибачук А. 20 294 295 426
Риданих В. 205
Рижих В. 19 20 22 23 25 138 229
бібліогр. примітка 235
Рижих О. 32 61 75 76 –79
ілюстрація 76
фото 77
Рівера Д. 172
Рід Г. 46
бібліогр. примітка 47
Рільке Р. М. 351 355
бібліогр. примітка 356
Роббіа Л. делла 420
Робсон Е. 136
Роден О. 257 365

ілюстрація 33 37 54
Романко І. 350
Россо З. дель 419
Ротко М. 18 147 332
Рубенс П. П. 118 360 415
Рудаков М. 221 222 318
Руо Ж. 54 275 277 353 356
Руссо А.-Ж. 155 157 340
Руссо Т. 344
Рябічева С. 131 134
Рябченко В. 217
Рябченко С. 61
С
Савадов А. 31 34 44 – 46 48 50 53
56 57 59 63 65 115 –119 439 455
бібліогр. примітка 47
ілюстрація 52 53 118
Савицька О. 211
бібліогр. примітка 219
Савонарола Дж. 222
Савченко Б. 170 176
Савченко С. 61 208 211 350 368 –
373 380 433 434 452– 454
бібліогр. примітка 373
ілюстрація 114 371 372 451 452
фото 368 452
Савченко Т. 452
Савчин П. 12 14 151–158
ілюстрація 152 154 155 157
фото 151
Савчина Н. 154
Сагайдаковський А. 70 72 92
ілюстрація 72
Садан
ілюстрація 67

Сад В. 208 211
Саекі Ю. 273 –277
ілюстрація 274 –277
фото 273
Сай В.
ілюстрація 60 71
Салахов Т. 29
Салонський С. 56
Сартр Ж.-П. 42 67 70 80 317 320
Сатомі К. 273 276
Сафаргалін А. 20
Сахаров А. 18
Саят-Нова 318
Сверстюк Є. 18
бібліогр. примітка 32
Світославський С. 344
Сезанн П. 184 261 275 328 337
346 353

89 422

440

бібліогр. примітка 59 424
Сидоренко В. 75 78 – 83 85 382–
390 435

бібліогр. примітка 390
ілюстрація 80 81 384 385 387–
389 XXX XXXI

фото 81 382
Сильвестров В. 332 400
бібліогр. примітка 336 403
Сичов С. 210
Сікандер Ш. 284
Сільваші Т. 28 – 31 40 49 136 145
147 148 211 222 262 316

Сельська М. 19 313 352 359 360
Сельський Р. 19 253 254 256 313
352 359 360

Семан М. 160
Семан Н. 163 167
Семан Ф. 12 14 19 21 26 159 –168
184

ілюстрація

Серюлль М.
бібліогр. примітка 134
Сєров В. 79 411
Сивирин Ю. 435
Сидор-Гібелінда О. 54

19 160 163 164 XXII–

XXIV

фото 159
Семан Ц. 167
Семан Я. 166
Семесюк І. 89 –96
ілюстрація 92 95 96
Семикіна Л. 21
Сенченко Г. 31 48
Сергеєв В. 446
Серюлль А.
бібліогр. примітка 134

бібліогр. примітка 47 219
ілюстрація 26 41
Сінгієр Г. 163
Сіньяк П. 209
Сіслей А. 342
Сковорода Г. 241 337
Скрябін О. 346
Скугарєв В. 427
Скугарєва М. 115
Скуратов Б.
бібліогр. примітка 73
Словінський А. 181
Сльота П. 22 130
Сократ 63
Солженіцин О. 18 294
Соловйов О. 43 52 53 62 65
72

Сологубенко О. 136
Соломко Ю. 48 50 119

69

Соломон 365
Сомова А. 440
Сом-Сердюкова О. 466
Спутніко!
ілюстрація 282
Сталін Й. 63 144 152 156
Старух П. 55
Стелла Ф. 82
Степанов М. 49
Стербек Я. 284
Стефаник В. 164
Стеценко В. 287
Стеценко Ю. 439
Стецько Д. 214
Стир М. 313
Стовбур О. 210
Стравінський І. 78
Стратійчук О. 445 – 449
бібліогр. примітка 450
ілюстрація 447 XXXII
фото 445
Стрельников В. 19 23 49
Ступка Б. 107 204
Стус В. 12 128
Сумар А. 19 163 254 301 426
Сундукян Г. 178
Суріков В. 79
Сутін Х. 54 277 364
Сухоліт О. 140
Т
Танге К. 267
Таніґуті Й. 331
бібліогр. примітка 336
Тапіес А. 86 94 321
Таралевич П. 208 216
Тарковський А. 28 77 175 301
Татлін В. 144 303 386
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Тернер В. 154
Тінторетто 118 421
Тістол О. 31 34 48 50

114 119

216 437 439

ілюстрація 46
Тіціан Вечелліо 421
Ткачиков І. 427
Толкачов З. 427
Толстой Л. 335 412
Тома Аквінський 189
Трегуб М. 210
Тріболо Н. 419
Трохименко К. 22
Трубіна В. 50
Тулуз-Лотрек А. де 98 415
Туманян О. 178
Тунгі 284
Тупіцин В. 65
бібліогр. примітка 73
Тургенєв І. 41
Турчин В. 81 157
бібліогр. примітка 87
Турянська О. 350
Тьєполо Д. Б. 118
Тьюса Дж. 138
У
Уайльд О. 185 238
Унамуно М. де 393
Утрілло М. 275
Ф
Фабр Я. 284
Фединець А. 159
Фейєрбах Л. 74 320
бібліогр. примітка 323
Фелліні Ф. 17 68 107 156 175 300
Філатов К. 20
Філіпенко В. 49

478
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Філіпенко Р. 49
Філонов П. 303
Фіхте Й. Г. 41
Фішель П.
бібліогр. примітка 235
Флінта З. 252 253
Флобер О. 448
Флоренський П. 18 98 463
Фолкнер В. 69
Фоменко А.
бібліогр. примітка 73
Фонтана Л. 86 321
Фоурмен Х. 360
Франческа П. делла 79 221 357
Фрідріксдота Ґ. 282 284
Фройд З. 38 66 93 280 282 302
327 349 396

Фромм Е. 38 50
Фудзісіма Т. 275
Фуко М. 66 69
Фукуяма Ф. 38 114
Х
Харченко О. 115
Хасан І. 50
Хасегава Й. 279 280 282 284
Хвильовий М. 18
Хеккель Е. 127
Херст Д. 61 65 66 440
Хижняк Георгій 131
Хижняк Григорій 12 22 130 –
134

ілюстрація 131
Хицький П.
бібліогр. примітка
Хірано К. 284
Хісікава М. 449
Ходжабекян В. 178

Хоменко Л. 70 72 95
ілюстрація 63
Хорега Х. де 452
Хорунжий О.
бібліогр. примітка 235
Хохол С. 91–93 96
Храмцов С. 119
Хрущ В. 19 210 217 218
Хрущов М. 19 21 264
Хусид М. 295
Ц
Цаголов В. 34 39 41 43 47 50 52
53 63 65 69 430 436

ілюстрація 64
Цайскі І. 183
Цвєтаєва М. 104 229 294
Целан П. 425 430
бібліогр. примітка 431
Целков О. 294
Цельтнер В. 254
Ці Байші 107
Ціолковський К. 386
Цорн А. 411
Цюпко В. 40 208 210 211 218
бібліогр. примітка 219
Цюпко С. 33 41 236
Ч
Чайка Т.
бібліогр. примітка 336
Чебаник В. 419
Чебикін А. 29 31 49 149 150 212
446

73

ілюстрація 142
Чендей І. 160
Чепелик О. 45 46 61 75 119 144
145 150 435

ілюстрація
Черепанін В.

Чехов А. 296
Чикваїдзе Ю. 181
Чистяков П. 221
Чімабуе 189 222
Чіхачек Л. 125
Чічкан І. 41 46 47 50 52 53 59 61
63 65 69 119 430 451 455

ілюстрація

48 55 56

Ш
Шавикін Д. 22
Шагал М. 12 85 103 159 168 207
293 296 297 352 356 386 387

Шагін Д. 94
Шамо І. 391
Шарден Т. де 36
Шаталін В. 265
Швейцер А. 334
бібліогр. примітка 336
Швелідзе М. 181
Швіттерс К. 321
Шевченко Т. 143 169 176

62 66 67 69

214

Шевченко Ю. 31
Шевчук О. 208 209 216 –218
Шекспір В. 205
Шеллінг Ф. В. 146
Шемякін М. 294
Шерешевський В. 41 46 92 95
115 118 119 410 – 416 455
ілюстрація 45 413 414
фото 410
Шерстюк С. 28
Шиле А. 125
Шиле Г. 126
Шиле Е. 66 123 –127 365 415 430
ілюстрація
фото 123

124 –126

XXIX

фото 357
Шинкарьов В. 95
Шинчук М. 26
Шихалієв А. 234
Шишкін І. 344
Шишко С. 22
Шіота Ч. 73
Шітао 266
Шкарупа Валерій

104 148 195 196 200 203 282
306 332 334 354 356 430

бібліогр. примітка 105 197 356
Юр’єв Ф. 426
Я
Яблонська О. 22 130 138 140
Яблонська Т. 21 22 26 107 136
138 140 161 173 183 186 326

374 – 381 398

401

315 344 384 385 435 445

431
145

Шимчук М. 214 357– 363 369
бібліогр. примітка 363
ілюстрація 358 361 XXVII–

ілюстрація 377 378 XVII
фото 374
Шкарупа Володимир 376
Шмідт-Ротлуф К. 431
Шнітке А. 301 406
Шовкуненко О. 22
Шолом-Алейхем 204
Шолтес З. 26 184
Шопенгауер А. 146 220 229 297
302 349

Шпенглер О. 38 145 405
Штільман І. 22
Штраус Й. Б. 123
Шубіна М. 70 73 119
Щ
Щербанюк С. 169 177
Щербенко М. 62 67 437
Щербицький В. 27
Щиголь М. 293 –299
ілюстрація 294 297
фото 293
Ю
Юккер Г. 37
Юнг К. Ґ. 38 54 58 85 101

102

ілюстрація 22
Якимович О. 11 29 69 96 156 158
бібліогр. примітка 73 87 98 323
Якобі Ф. Г. 41
Якутович Г. 160 169 –174 446
бібліогр. примітка 174
Ялкут С.
бібліогр. примітка 235
Ямамото Г. 277
Ямамото К. 277
Янагісава Т. 279
Янович І. 37 40 49 316
Янукович В. 96 372 432 436
Ясперс К. 42
Ястреб Л. 19 29 49 210
Яхнін А.
бібліогр. примітка 73
Яців Р. 353
бібліогр. примітка 356
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