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Ідея № 1Визначення функції мис тецтва

Печерне і наскальне мистецтво
Найдавніші малюнки збереглися у печерах Європи. Створені 30 тисяч років тому
зразки печерного і наскального мистецтва можна також знайти в Африці, Австралії
та обох Америках. І це найдавніша форма мистецького вираження.
Знайдені місцевим землевласником 1879 року
поліхромні зображення на стінах печери Аль
таміра в північній Іспанії явили приголомш
ливі навички і дивовижні візуальні ефекти,
якими володіли художники палеоліту. Тут
у натуральну величину зображені фігури бізо
на, мамонта й інших тварин, вони окреслені
впевненими плавними лініями і розфарбо
вані насиченими мінеральними пігментами,
які не втратили дивовижної яскравості навіть
за 14 тисяч років, як не більше. Спочатку нау
ковці навіть чути не хотіли про ці зображен
ня. Вважалося, що мистецтво, як і медицина
чи техніка, мало прогресувати з плином часу,
поступово ускладнюючись разом із розвит
ком суспільства, що рухалося від примітивно
го стану до сучасної цивілізації. Тож як могли
первісні люди створити таке потужне й витон
чене мистецтво?
Однак ставлення змінилося після нових
відкриттів печерного мистецтва доби палеолі
ту у Франції. Попри багатство візуальних і ар
хеологічних знахідок у французьких печерах
Ласко, Труа-Фрер і Шове чи Капова печера в Ро
сії, чимало питань так і залишилося без відпо
відей. Що спонукало людей прикрашати дуже

глибокі печери, в яких неможливо було жити?
Хто це малював? І як слід розуміти ці зобра
ження? Сьогодні науковці зійшлися на тому,
що палеолітичне мистецтво не лише прагнуло
надати форми незримому, тобто втілити ідею,
але й заразом життєво-достовірно відтворити
вигляд великих чотириногих тварин. Інакше
кажучи, це була реалізація однієї з визначаль
них функцій мистецтва.
Вірогідно, печери могли прикрашати че
рез їхню важливість або з якихось інших при
чин, чи, навпаки, вони набули значущості
через малюнки. Обидва варіанти придають
ся для означення Альтаміри як «Сікстинсь
кої капели печерного живопису». Хай там як,
живописці палеоліту вправно використали
кожну доступну поверхню. Вони зводили де
рев’яні риштовання, щоб дістатися високих
стель і пристосувати природну форму скелі
під свої зображення. Їхня нехитра палітра об
межувалася червоною фарбою з оксиду залі
за і чорнилом із марганцю, а доповнювали їх
розмаїті техніки, як-от напилення, трафарет
ний малюнок, гравюра, рисунок вугіллям, ма
люнок пензлем і нанесення пігменту рукою.
Ця майстерна робота вочевидь передбачала й
елементи спільної творчості. Робочі поверхні
опрацьовували протягом тривалого часу, а се
ред відбитків на розмальованих стінах часто
трапляються дитячі.

←← Човни і людські постаті, вирізані на шматках гладкого
каменю в провінції Богуслен у Швеції, можуть ілюс
трувати міфи бронзової доби або релігійні ритуали,
що включали збройні сутички або танці.

Хоч паралелі непереконливі, колись модно
було тлумачити європейське печерне мистец
тво крізь призму антропологічних студій про
сучасні мисливсько-збиральницькі культури,
особливо про печерне й наскальне мистецтво
австралійських аборигенів. Зразки останньо
го частіше знаходять у кам’яних підземеллях
і скелястих виступах, ніж у глибоких печерах,
а тематика зображень часто співвідносна з ус
ними переказами, які дійшли до нас. Малюн
ки на заході округу Кімберлі представляють
духів-творців Ванджина і героїчних предків;

↑↑ Сотні тварин і абстрактних позначок на стінах печери
Шове в південній Франції зображено близько 30 тисяч
років тому — це найдавніші відомі у світі малюнки.

→→ Наскальне мистецтво австралійських аборигенів — 
традиція, яка охоплює близько 13 тисяч років
і триває аж до наших днів. Через незмінне духовне
значення цих місць у житті аборигенів вони й досі
функціонують. Малюнки регулярно оновлюють
і перемальовують.

їх дбайливо зберігають, адже вони не втрача
ють свого духовного значення.
Печерне і наскальне мистецтво в Європі не
вимерло остаточно, коли осілі землеробські
спільноти витіснили мисливців і збирачів. Від
криті скелі в західній Швеції прикрашали ви
різьбленими схематичними зображеннями
людських фігурок, ймовірно, ще 2500–3500 ро
ків тому. І якщо в палеолітичному живописі
ми рідко зустрічаємо людей або людиноподіб
ні постаті, то в цих різьбленнях трапляються
й сюжетні елементи.
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Ідея № 2Земні космології

Випалена глина
Базову техніку зміцнення глиняних предметів у вогні практикують щонайменше 30 тисяч
років. Імовірно, спершу процес випалювання мав ритуальну мету і його застосовували
тільки до глиняних фігурок. Минуло близько 14 тисяч років, перш ніж хтось здогадався
випалювати глину з більш практичною метою — д ля зберігання їжі і напоїв.
Жіноча фігура з великою головою, порожнім
обличчям і важкими видовженими грудь
ми — одна з найстаріших скульптур із випале
ної глини. Її, як і тисячі інших статуеток жінок
і тварин, викопали в Дольні-Вестоніце — стоян
ці в Чеській Республіці, де колись за доби верх
нього палеоліту жили мисливці на мамонтів.
Такі статуетки могли правити за амулети чи
навіть іграшки — на «Вестоніцькій Венері» за
лишився відбиток великого пальця дитини,
яка тримала в руках іще вологу статуетку.
З глини легко ліпити будь-які форми, а сам
процес тактильно приємний, що робить її при
родним матеріалом для невеличких скульп
тур. Випалена глина або ж кераміка — це ма
теріал, який викликає глибокий символічний
резонанс у багатьох культурах: спільна риса

багатьох космогонічних міфів — це створення
перших людей із ґрунту або глини. А випалю
вання відсилає до взаємодії елементів землі,
води, вогню й повітря. Статуетки з випаленої
глини часто асоціюються зі священними міс
цями чи релігійними ритуалами, як-от давньо
єгипетська практика захоронення в могилах
статуеток ушебті, які мають служити покій
ним у потойбіччі. Статуетка з Чатал-Гьоюку
у Туреччині, якій 8 тисяч років, зображає жіно
чу постать: сидячи на троні з бильцями у фор
мі леопардових голів, вона, схоже, саме в про
цесі пологів. Глину зліпили і вирізьбили так,
щоб створити повноцінну скульптуру, пишні
форми якої не узгоджуються з її невеликим
розміром. Пізні міфи цього регіону асоціюють
леопардів із Богинею-Матір’ю.
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↙↙ Глина є первісним матеріалом
самого життя в роботі Ентоні Ґормлі
«Поле для Британських островів»
(1989–2003), що складається з тисяч
найпростіших, але наділених
індивідуальністю людиноподібних
фігур, зібраних у натовп, який
колективним атавістичним поглядом
пильно вдивляється в глядача.

→→ Мезоамериканські культури використовували
базові техніки для виготовлення численного
оздобленого глиняного посуду і випалених
глиняних скульптур. Ці воїни-орли, зроблені
в натуральну величину, — рідкісний приклад
великої глиняної скульптури ацтеків, яка
пережила іспанське завоювання.

Більші статуетки, як-от двоє воїнів-орлів
XV століття, знайдених під час розкопок у сто
лиці ацтеків Теночтітлані (Мехіко), виліплені
або сформовані з глини окремими фрагмента
ми, які перед випалюванням з’єднали за допо
могою рідкої глини або розм’якшуючи части
ни. Щоб скульптури не були надто важкими
і не потріскалися від жару, всередині залиши
ли порожнини; їх або зібрали на каркасі, або
частину глини вибрали вже після того, як вони
підсохли зовні. Той факт, що глина — дешевий
повсякденний матеріал порівняно з марму
ром чи бронзою, не завадив використовувати
її і в ренесансній Європі для скульптур поваж
них персон, наприклад, для теракотового по
груддя Джуліано де Медічі (бл. 1475–1478) ро
боти Андреа дель Верроккіо. Глину широко
застосовували також для виготовлення копій
відомих кам’яних і бронзових скульптур.
Скульптори досі використовують глину
для моделювання робіт, які планують відли
вати у бронзі, а також для апробування ідей
на невеликих макетах. У роботі Ентоні Ґормлі
«Поле» відлуння історично-культурного вико
ристання глини у ранніх суспільствах і риту
алах важливіше за її скульптурні властивості.
Цю інсталяцію повторювали в багатьох міс
цях групи скульпторів-аматорів, які збирали
ся спеціально з цією метою.
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Ідея № 3Символічне формування середовищ а

Земля як матеріал
Ранні суспільства мали змогу виділяти великі колективні ресурси для символічного
формування чи маркування свого середовища. Сучасні митці не менш амбітні, але якщо
найраніший «ленд-арт» намагався приборкати своє фізичне оточення, сучасна його
версія акцентує увагу на вразливості й водночас могутності природи.
Використовуючи лише найпростіші техноло
гії, ранні спільноти вирізали і транспортували
велетенські брили, переміщали тонни ґрунту
і креслили величезні візерунки на поверхні
землі. Менгіри — монументи з одного чи кіль
кох вертикальних кам’яних блоків, встанов
лені близько 5 тисяч років тому біля Карна
ка у Британії, — вочевидь використовували не
для житла, захисту чи землеробства. Можли
во, їхнє призначення — впорядкувати простір,
зробити зрозумілими форму земної поверхні,
зміни на небі й у порах року, подібно до того,
як проведена лінія одразу структурує чистий
аркуш або як мореплавці орієнтуються за на
вігаційними спорудами на суші, що функціо
нують як маяки.

Подекуди люди вирізали малюнки просто
на поверхні землі. Процеси власне вирізання
в землі й візуального сприйняття готових фі
гур були відокремленими, адже зображення
набувало смислу тільки з великої відстані. Чи
їх робили для споглядання, чи їх треба було
відчути, безпосередньо йдучи ними. У кожно
му разі цей ранній ленд-арт був сутнісно кон
цептуальним, і для втілення цієї ідеї досить
було просто попрацювати лопатою.
Найдивовижніший зразок, який складаєть
ся з лінійних візерунків, геометричних і ані
малістичних фігур, займає 450 квадратних
кілометрів пампи біля міста Наска в Перу. Вва
жається, що цим «лініям Наски» близько півто
ри тисячі років. Їх наново відкрили з повітря

в 1930‑х роках, а побачити їх повністю можна
тільки з великої висоти. Менші за масштабом
фігури в Англії, як, наприклад, кінь з Афінг
тона в Оксфордширі завдовжки 114 метрів,
створювали, копаючи траншеї в крейдяних
ґрунтах на схилах зелених пагорбів. Як і у ви
падку «ліній Наски» важко сказати, як пояс
нили загальний задум робітникам, котрі ви
конували ці каліграфічні фігури на землі.
В інших місцях монументальні форми викла
дали, насипаючи ґрунт. Найбільший з подіб
них об’ємних пагорбів — Зміїний курган у шта
ті Огайо (США) завдовжки 430 метрів, у формі
змії з туго закрученим хвостом.
Європейський та американський ленд-арт
1960‑х років апелював і донині апелює до не
зримих духовних зв’язків із доісторичними

структурами, а також до тривоги щодо сучас
ного довкілля. Тепер все змінилося: якщо ран
ні суспільства прагнули приборкати та осяг
нути масштаби і могутність свого довкілля, то
сучасні художники ленд-арту намагаються по
вернути відчуття побожної покори і благого
віння у ставленні до природного середовища.
Американські митці, зокрема Роберт Смітсон
і Джеймс Таррелл, працювали у великих про
сторах, де їхнє мистецтво або саме формувало
ландшафт, або прибирало його форм. Камер
ний, інтимніший вимір цього мистецтва об
рали британські художники, котрі трактують
ландшафт радше як джерело поетичних мета
фор, що їх втілює скороминуща й крихка кра
са скульптур Енді Ґолдсворті, зроблених із ли
стя, гілля або криги.

←← «Спіральний причал» Роберта Смітсона (1970) — це

↑↑ Фігури на пагорбах — рання форма ландшафтного

величезна спіраль, складена з каменів і соляних

мистецтва, відомого лише в Британії. Коневі

кристалів на березі Великого Солоного озера у штаті

з Афінгтона, описаному в манускрипті XIII століття як

Юта як свідомий діалог із доісторичними пам’ятками.

одне з чудес Британії, може бути вже 3 тисячі років.
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Ідея № 4Втілення мог у тнос ті

Статуя
Статуї — це вертикальні фігурні скульптури, які зазвичай зображають одну людську
постать, іноді — групу. З давніх часів і донині бронзові й кам’яні статуї, виставлені
на публічний огляд, виконують різноманітні суспільні й політичні функції, слугуючи
одночасно об’єктом поклоніння й агресії революційно налаштованого натовпу.
Слово «статуя» походить від латинського дієс
лова stare — «стояти». Статуї стояли там, де їх
можна було побачити або де їм можна було по
клонятися, — у священних або публічних міс
цях. Вони уособлювали владність і впливовість
тих, хто їх спорудив, та важливість божест
ва або особи, яких вони зображали. Процес
створення статуї, зазвичай тривалий і доро
гий, давав скульпторам простір для того, аби
продемонструвати і вдосконалити свою майс
терність та опосередковано долучитися до міс
терії духовної і земної влади.

Статуї відігравали важливу роль у древніх
цивілізаціях Середземномор’я і Месопотамії
як своєрідна форма альтер его — байдуже, жи
вого правителя, мертвого предка чи невидимо
го бога, що позначала його втілену присутність.
Для статуй єгипетських фараонів існувала об
межена кількість суворо контрольованих поз,
які підкреслювали надлюдську роль правите
ля, відокремлену від особистих характеристик
людини, котра цю роль виконувала. Давньо
грецькі скульптори V століття до н. е. — перші
відомі митці, чия слава серед сучасників не
занепала і в наступні віки. Своїм визнанням
вони завдячують головно статуям, що їх спо
руджували як дари або подячні підношення
в храмах. Здебільшого статуї, які з’являлися
на Заході, починаючи з XV століття, були про
довженням формального діалогу з тими фор
мами й техніками, що започаткували давньо
грецькі майстри.
Легенди приписують деяким статуям чу
десні або демонічні здібності говорити й руха
тися, як, наприклад, відома статуя Командора
в опері Моцарта «Дон Жуан». Сучасне знищен
ня статуй — руйнування пам’ятника засновни
кові НКВД Феліксові Дзержинському 1991 року
в Москві чи Саддамові Хусейну 2003 року в Баг
даді, свідчить про невмирущість забобонів:
статуям і нині приписують символічну владу
над землею, на якій вони стоять.

←← «Срібна спина» Девіда Маха (2007–2008)
виготовлена не з бронзи чи каменю, а з металевих
вішаків, що сукупно сформували потужний образ
із одноразового непотребу масового вжитку.

↗↗ Надавши своїй сестрі Аменердіс статус
дружини (верховної жриці) бога Амона,
цар кушитів Піанхі у VIII столітті до
н. е. зміцнив свою владу в Давньому
Єгипті. Через статую Аменердіс
чужорідна династія прибрала вигляду
священної влади в Єгипті.

←← Цоколь для кінних статуй виготовити
надзвичайно складно, і це справжня
перевірка майстерності скульпторів,
які працюють із бронзою. У добу
Ренесансу і Бароко митці намагалися
відтворити владну сутність цієї кінної
статуї римського імператора Марка
Аврелія, датовану II століттям.

У XX столітті, якщо не брати до уваги су
спільні практики культурно відсталих тоталі
тарних держав, мас-медіа відібрали в публіч
них пам’ятників їхню роль фактору всепри
сутності. Тож сучасні статуї часто критикують
або пародіюють власні традиційні функції.
Статуї мають загадкову здатність здобува
ти більшої популярності, ніж їхні творці. Мало
хто зможе назвати скульпторів, які створили
Статую Свободи в Нью-Йоркській гавані (Фре
дерік Оґюст Бартольді), Ероса на площі Піка
діллі в Лондоні (Альфред Ґілберт) або Мідного

вершника в Санкт-Петербурзі (Етьєн-Моріс
Фальконе). «Давид» Мікеланджело (с. 97) рад
ше править за рідкісний виняток.
Та чи можливо відмежувати відомі статуї
від їхніх багатоманітних значень і розглядати
їх передусім як твори мистецтва? Давида, ска
жімо, спершу встановили в публічному про
сторі в центрі Флоренції — як потужний біблій
ний символ молодої Флорентійської респуб
ліки. А згодом статуя перетворилася на код
ідей Ренесансу, гомоеротичну ікону і логотип
італійського туризму.
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Ідея № 5Прос торові перетворення

Настінний живопис
Звісно, стіни виконують свої функції незалежно від оздоблення, та настінний
живопис прагне обіграти чи навіть підважити їхню функціональність. Фрески на стелі,
де зображено драматичні взаємини божественних істот у клубочінні хмар, породжують
ілюзію відкритості приміщення небесам. Епізоди з історії чи міфології перетворюють
порожні поверхні на простір для втілення фантазії або навіювання ідей.
Оздоблення видовбаних у скелях єгипетських
і етруських гробниць демонструє, як ревно
настінний живопис намагався подолати го
лий архітектурний факт поховання в скле
пі — темний запечатаний простір, в якому ле
жить покійник. Митці перетворювали такі
місця на справжні оселі для мертвих, облад
нані для повноцінного перебування і втіхи.
У гробниці-триклінії з Таркуїнії, виготовленій
у V столітті до н. е., фігури танцюристів, музик

і бенкетників намальовано на гіпсовій поверх
ні стіни. Небіжчик, схоже, мав насолоджувати
ся етруським святом, як оте, що про нього дав
ньогрецький історик І століття до н. е. Діодор
Сицилійський писав: «…столи вгиналися під
вагою вишуканих страв… затінені уквітчани
ми запиналами».
Техніки настінного живопису потребу
ють або використання клейких речовин, щоб
фарба трималася на поверхні, або нанесення

↑↑ Настінна інсталяція Сола Левітта (1993) в Андовері,
штат Массачусетс, нагадує його ранні мінімалістичні
скульптури, які складалися зі серій поєднаних геомет
ричних тіл. Закладена в них універсальна концепція,
на зразок математичних діаграм, дозволяє їхнє
відтворення в будь-якому просторі.

↙↙ Піднявшися східцями до коридору перед келіями,
ченці в Сан-Марко схиляли коліна перед фрескою Фра
Анджеліко, яка зображає Благовіщення — мить, коли
Діва Марія дізналася, що зачала Боже дитя.

→→ У гробниці-триклінії (тип бенкетного ложа) ритмічна
вервечка намальованих фігур оживляє поховальну
камеру. Етруські художники знали бенкетні сцени
з давньогрецької кераміки, яку завозили в Італію.

гладенького ґрунтування, підхожого для ма
лювання. У техніці фрески (букв. «свіжа») верх
ній шар тиньку (intonaco) розписують до того,
як він висохне, аби пігмент міг проникну
ти в саму поверхню. Фрески створювали в ан
тичному світі, в Китаї й деінде, до них звер
таються й сьогодні, та переважно цю техніку
асоціюють із розписами в італійських церквах
і монастирях XIV–XVII століть. Хоча інші види
настінного живопису поступово руйнуються
через згубний вплив часу й атмосфери, фрески
неймовірно тривкі. Цілі фрескові серії Джотто
в церквах Падуї і Флоренції збереглися донині,
хоча їм уже понад 700 років.
Як і архітектурна скульптура, настінний
живопис був традиційною формою публічного
мистецтва. Художники сміливо використову
вали простір, який їм замовляли оздоблювати.
Скажімо, у випадку з фресками Мікеландже
ло в Сікстинській капелі, та й із багатьма менш

значними прикладами, звичайна для гляда
ча дія — підвести очі на стелю — має ніби ви
водити його за межі встановлених архітекту
рою рамок. Фрески, які в 1440‑х роках у келіях
монастиря Сан-Марко у Флоренції намалю
вав чернець-художник Фра Анджеліко, функ
ціонують інакше: вони перетворюють буденні
монастирські помешкання на місця духовно
го єднання.
Ресурси, вкладені в настінний живопис, пе
редбачають, що люди — покійники, скажімо,
чи члени релігійного ордену — проводитимуть
багато часу в оздобленому приміщенні або ж їх
має вразити і переконати те, що вони там від
чувають. Трансформації простору засобами
новітнього настінного живопису, як-от розма
льовані кімнати за дизайном Сола Левітта, за
чіпають дражливіші теми, але все ще форму
ють вхід на територію сприймання, для якої
стіна сама по собі не є перешкодою.
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Ідея № 6Від помпезнос ті до іронії

Збільшуючи розмір
Масштаб — вельми зневажений сучасною культурою аспект. Ми відчуваємо,
що чимало з того, про що нам можуть розповісти твори мистецтва, цілком уміщається
в однаковому масштабі на сторінці книжки або на моніторі ноутбука. Хоч упродовж
усієї історії людства збільшені у розмірі об’єкти і зображення були потужним
засобом привернення уваги і навіювання побожного страху.
Велетенська скульптура аж до середини XX
століття асоціювалася переважно з пропаган
дистською помпезністю деспотичних режи
мів. Це стосується насамперед грандіозного
мистецтва давнини, яке представляло голов
но постаті божеств і правителів. Якщо зобра
ження в натуральну величину дозволяли цим
істотам ніби одночасно перебувати в різних
місцях, то колосальні фігури, як-от дві моно
літні статуї єгипетського фараона Аменхоте
па III біля Фів по 16 метрів заввишки, відомі як
Колоси Мемноса, посилюють враження його
присутності, бо здається, що їх зроблено з над
людською силою і вмінням. Те саме можна ска
зати про базальтові голови біля Сан-Лоренсо

(Теночтітлан) у Мексиці; деякі з них сягають
3 метри заввишки і, ймовірно, зображають
вождів племені ольмеків.
Гігантські статуї дуже рідко стають об’єк
тами технічних експериментів: більшість із
них — це звичайні фігури у формальних по
зах. Не всіх їх зробили для того, щоби підкори
ти глядача. У буддійській скульптурі є тради
ція вирізати в місцях поклоніння колосальні
культові зображення просто у скелі. Найбільш
давнім був 38‑метровий вирізьблений у скелі
Будда, датований приблизно II–III століттям,
який стояв у Баміанській долині в Афганістані.
У 2001 році таліби знищили його разом із пізні
шим вищим (55 метрів) близнюком.

→→ Культура ольмеків
(II тис. до н. е.) відома,
зокрема, завдяки
колосальним головам
у шоломах, вирізаним
із суцільних блоків
базальту, — щоб їх
пересувати, потрібні
були сотні людей.
Кожне обличчя має
індивідуальні риси, але
хто вони — невідомо.

↙↙ «Ложка-міст і вишня»
(1988) Класа Олден
бурґа і Куше ван Брюґ
ґен, перекинутий
через ставок у Саду
скульптур у Міннеа
полісі. Митці кажуть,
що «поезія масштабу»
перетворює звичайні
побутові предмети на
публічні пам’ятки.

Для багатьох сучасних колосальних скульп
тур збільшення розмірів стало грою розуму
з головокрутними, наче в Алісиному Дивокраї,
змінами пропорцій аж до навпаки, які можуть
здаватися і комічними, і загрозливими.
Серед показових прикладів — монументаль
ні версії таких буденних предметів, як защіп
ки для одягу чи ложка, роботи Класа Олден
бурґа і Куше ван Брюґґен, монструозні надувні
іграшки Джеффа Кунса, а ще обгортки для ві
домих будівель, схожі на звичайні поштові па
кунки, що їх виконали Крісто і Жанна-Клод.
Вони справляють враження одночасно вишу
каних і наділених штучним пафосом пред
метів, тож такий спосіб збільшення можна
назвати величним кітчем. Навіть за відсутнос
ті іронічних намірів «Ангел Півночі» (1998)

Ентоні Ґормлі — велетенський маскот у вигля
ді фігури людини з розпростертими крилами
літака — підпадає під цю категорію.
«Письменник» роботи Джанкарло Нері,
встановлений 2005 року в Гемпстед-Гіт у Лон
доні, складається з дев’ятиметрового стільця
і стола, зроблених зі стилізованої під деревину
сталі. Скульптуру звели не для уславлення сто
лів, стільців чи письменників, а для того, щоб
за допомогою масштабу здивувати і розважити
глядачів. Сьогодні масштабування в мистецтві
зовсім необов’язково означає, як то було в ми
нулому, технологічні й фізичні виклики, які
використовують суспільні ресурси по макси
муму; зате вони досі дають мистецькому тво
ру перевагу — ніхто не сперечається з тим, що
в кілька разів більше за свої справжні розміри.
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Ідея № 7

Спо соби р озповід а нн я

Наратив
Історії за своєю сутністю діахронічні,
адже потрібен час, аби їх розповісти,
та й події, зображені в них, розгортаються
в часі. Натомість зорові образи діють
синхронічно, глядач інтерпретує їх майже
миттєво. Тому митці, які працюють із
візуальними засобами, виробили багато
стратегій для розповідання історій.
Історії розповідалися в усі часи і в усіх культу
рах. Історії — це засіб передавання повідомлень
і прищеплення цінностей в освіті, релігії, гро
мадському житті, політиці, рекламі й сфері
розваг. Як оповідачі, митці зазвичай або пере
казували глядачам уже знайому історію під
іншим кутом зору, або використовували доб
ре відомі візуальні засоби, щоб розповісти но
вий сюжет. Навіть прості оповідні ситуації та
сюжети вимагають від глядача тлумачення,
а коли їхній зміст чи художні засоби виходять
за межі спільного знання, вони можуть втра
тити свою здатність повідомляти або, навпаки,
приберуть геть несподіваного смислу.
На колоні Траяна в Римі, зведеній 113 року,
візуальний наратив використовує такі засоби
усної та писемної оповіді історій, як поява ге
роїв у цілій серії діянь. Але в цьому наративі
є й те, на що не здатне красне письменство, — 
він пропонує множинність точок зору та під
тримує ретельно скомпоновану фонову тему
постійних, цілеспрямованих воєнних дій, схо
дження вгору — до завоювання. Історія розпові
дається на неперервному барельєфному сувої,
який обвиває колону знизу вгору — це робили
одразу кілька бригад різьбярів — і демонструє
сцени з двох воєнних кампаній імператора
Траяна в Дакії (сучасна Румунія). Деталізова
ні постаті майже 2500 римських воїнів, їхнє
спорядження, будівлі й краєвиди дозволяють

припустити, що ці сцени документальні, пе
ред нами власне репортаж. Нині ця оповідна
манера нагадує радше стрічку коміксу, де сам
Траян з’являється 59 разів у різних епізодах.
Візуальний наратив може порушувати звич
не для оповідача сприйняття «до» і «після» і по
єднувати віддалені в часі події в одній сцені.
Саме так зробив Мазаччо на фресці «Диво з ди
нарієм» (бл. 1427) в каплиці Бранкаччі флорен
тійської церкви Санта-Марія-дель-Карміне, на
якій зображено епізод з Євангелія від Матвія.
Ісус велить апостолу Петру піти до моря і спій
мати рибу, у роті якої будуть гроші на храмову
пожертву, котру вимагає митник. У централь
ній групі митник виступає проти Ісуса і його
апостолів; ліворуч на фресці Петро витягає
рибу на берег і знаходить монету, а праворуч
платить гроші на храм. Ці епізоди розташова
ні не послідовно, але історія від цього не втра
чає цілісності.
Медіа, які передають рухомі зображення, — 
кінематограф чи телебачення, що їхні основні
функції інформаційна і розважальна, — зазви
чай використовують традиційну наративну

манеру, коли події відбуваються послідовно
одна за одною, а всі образи пояснюються. Мит
ці, що працюють з відео, намагаються повер
нути рухоме зображення в мистецтво, руйну
ючи очікування від такого наративу.
Скажімо, Керрі Трайб створила відеоро
боти, які імітують звичайні телеінтерв’ю, але
наратив у них одночасно перескакує вперед
і відмотується назад, коли сам суб’єкт оповіді
стикається з порушенням послідовності вна
слідок втрати пам’яті або через психологічну
травму.

↑↑ Фреска Мазаччо «Диво з динарієм», наче шоу
мімів, передає драматичний, емоційно напружений
конфлікт навіть сучасним глядачам, незнайомим
із біблійною історією.

→→ На колоні Траяна у Римі важливі моменти з історії
Дакійських воєн імператора Траяна розташовано
групами вертикально, тож вони зберігають сенс із
різних точок споглядання на землі.
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Ідея № 8Ск ульпт урні поверхні

Рельєфне різьблення
Рельєфне різьблення (від італійського rilevare — «підіймати») створює форми,
які виступають із поверхні, але не від’єднуються від неї остаточно. Рельєфний твір — 
цілісна частина об’єкта чи будівлі, яку він прикрашає, особливо ефектно в такій формі
реалізуються фігурні групи і наративні композиції.
Рельєфні скульптури створюють, вирізаючи
матеріал навколо зображення так, щоб воно
виступало. Залежно від того, наскільки фі
гури виступають із поверхні зображення, їх
поділяють на basso (низький), mezzo (серед
ній) і alto (високий) rilievo (рельєф). Скульпто
ри у стародавніх Месопотамії, Єгипті, Греції,
Римі, Мезоамериці та Індії по-своєму розви
нули рельєфне різьблення у вишукану плас
тичну форму мистецтва, використавши як
матеріал для зображення голі поверхні кам’я
них будівель або саркофаги. Екстер’єрні архі
тектурні оздоби набагато тривкіші за фарбу,
хоча давні рельєфи нерідко ще й розфарбову
вали. Рельєфна обробка невеликих артефак
тів, як-от коштовних каменів чи скриньок, — 
це окрема галузь для віртуозного вправляння
в мікрорізьбленні.
У фігур, вирізьблених у рельєфі, більше
свободи руху, ніж у статуй, яким доводиться
утримувати власну вагу. Міфологічні рельє
фи V століття до н. е. з Парфенону в Афінах,
які зображали здиблених кентаврів і сприт
них вояків, неможливо було створити у вигля
ді окремих скульптур. Прориви в стародав
ніх технологіях, наприклад, доступні залізні

інструменти і використання свердла для об’єм
ного різьблення, дозволили пізніше грецьким
скульпторам досягати драматичного ефекту
за допомогою горельєфів. Така, наприклад,
майстерна оздоба саркофага Александра Ма
кедонського IV століття до н. е., знайденого
біля Сідона в Лівані, або вівтаря Зевса з Пер
гама, датованого II століттям до н. е. На дов
гій панелі саркофага зображено битву війсь
ка Александра Македонського з персами при
Іссі; кінцівки воїнів і коней тривимірні, вони
ніби тягнуться до глядача в потужному кон
трапункті бурхливого горизонтального ритму.
Митці нерідко вбачали в рельєфному різьб
ленні форму скульптури, співвідносну з живо
писом. Мікеланджело вважав, що «малюнок
можна вважати майстерно виконаним лише
тоді, коли він наближається до ефекту, який
справляє рельєф; рельєф же треба вважати по
ганим, якщо його ефект нагадує просту кар
тину». Коментуючи стилізовану під рельєф
картину Андреа Мантеньї «Кібела» (данина
давньоримським різьбленим рельєфам), Брід
жит Райлі зауважує, як «тло фізично і за від
чуттями поєднується з переднім планом». Ще
одна риса рельєфної різьби — ї ї здатність наді
ляти однаковою вагою вербальні і візуальні
повідомлення, як на датованій VIII століттям
скриньці з китового вуса, відомій під назвою
«шкатулка Френкса».
←← На різьбленій «шкатулці Френкса» текст,
написаний англосаксонськими рунами, обрамлює
сцени з християнської, юдейської і давньоримської
історії; тут зображено, як вовчиця вигодовує Ромула
й Рема — близнюків, котрі заснували Рим.

↗↗ Цей фрагмент із саркофага Александра зображує полювання македонців і персів на лева.
Як і батальна сцена з протилежного боку, він майже виходить за межі горельєфу.

У західному мистецтві XX століття рельєф
не різьблення, як і різьба по каменю взагалі,
розвивалося переважно під знаком античної,
середньовічної або «примітивної» скульптури.
Рельєфи британського скульптора Еріка Ґілла,
котрий спеціалізується також на різьблених
написах, оприявнюють його захоплення се
редньовічною скульптурою та індійським еротичним мистецтвом. Манера Ґілла, в якій він
поєднував зображення й написи, переросла
в цілий період нового використання рельєфів
між 1910 і 1940 роками. Вони зіграли традицій
ну архітектурну роль рельєфних оздоб у свя
щенних і публічних спорудах, таких як Вест
мінстерський собор і Будинок Бі-бі-сі в Лондоні
(с. 38–39), хоча Ґілл створював роботи і менших,
ілюстративних розмірів, надаючи дражливої
серйозності проминущій еротиці.
→→ «Пара, що танцює» Еріка Ґілла (бл. 1928) стала
основою дверей, які ведуть зі спальні на балкон
у маєтку Шепердс Хілл Хаус у Сассексі. Ґілл описував
свої рельєфи як «не просто народжені, але зачаті
в камені… у своєму найсокровеннішому бутті».
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Ідея № 9На глибину шкіри

Тіло як поверхня
Таврування і татуювання практикували на рабах і в’язнях ще в Давньому Єгипті. Але
багато інших культур теж розглядають людське тіло як поверхню, яку можна позначати
й оздоблювати за допомогою форм і технік, що творять цілком самостійне мистецтво.
Довговічні зображення і написи, виконані на
шкірі, зазвичай вказують на приналежність
особи до певної соціальної групи. Татуювання
створюють, роблячи під шкіру ін’єкції чорни
ла, а скарифікація полягає в надрізанні шкіри
і перешкоджанні загоюванню, від чого шрами
виступають назовні. Нетривкі засоби, — напри
клад, розмальовування тіла, — частіше засто
совували для тимчасових ролей, що їх приби
рали люди під час ритуальних дій, скажімо,
в церемоніях Нуба, які зазняла Лені Ріфен
шталь у Судані в 1960‑х і 1970‑х, або для сучас
ного розмальовування обличчя в африкансь
кого племені водаабе.

Зразки татуювання як виду мистецтва, що
сягають V століття до н. е., було знайдено в по
ховальному кургані Пазирик на кордоні між
Росією, Монголією і Казахстаном, де татуйо
ване тіло вождя збереглося у вічній мерзлоті.
З уцілілих фрагментів можна виснувати, що
все тіло покійного було вкрито стилізовани
ми зображеннями тварин і риб та рослинни
ми орнаментами. В Японії від XVII століття
і донині мистецтво татуювання вимагає неаби
яких художніх навичок, а найвправніших та
туювальників дуже поважають. За допомогою
безлічі голок на бамбуковій основі і кількох
барв вони створювали ніжні світлотіні, нано
сили контури малюнків і заливали їх кольо
рами. В поліуретановому трико, яке 1990 року
розробив модельєр Іссей Міяке, традиційні
мотиви японських тату поєднуються з зобра
женнями із західної масової культури.
Якщо японські татуювання були справою
переважно особистого смаку, то тату-арт ново
зеландського племені маорі свідчило про со
ціальний статус людини та її належність до
певної групи. Щільно розташовані спіраль
ні візерунки дуже нагадують набір традицій
них мотивів у різьбі по дереву. Їх наносили так
само: це була болюча процедура, що передба
чала прорізання гострим знаряддям каналів
у шкірі і подальше заповнення ран пігментом.

←← Політика тіла: у 1970‑х роках Ханна Вільке створила
серію «перформативних автопортретів». У цьому
зображенні 1974 року «шрами» з пережованої
жувальної гумки набувають символічного значення
ритуальних порізів, які декларують і водночас
спотворюють сексуальну ідентичність художниці.

→→ Водаабе — африканське
кочове плем’я з пустелі
Сахара. Змагаючись
за право одружитися
з жінками з інших кланів,
чоловіки накладають
на обличчя макіяж, що
підкреслює бажані риси,
наприклад, білі зуби чи
видовжене обличчя.

↘↘ За допомогою голок
на бамбуковій основі
і кількох барв японські
татуювальники створю
вали ніжні світлотіні,
наносили контури
малюнків і заливали
їх кольорами, як-от на
спині цього конюха,
сфотографованого
у 1860‑х роках.

Від 1960‑х років у відповідь на повсюдні ма
ніпуляції зображеннями тіла в мас-медіа люд
ське тіло стало надзвичайно політизованою
поверхнею для мистецьких творів. Для серії
автопортретів «СОС: Серія Об’єктів Старифі
кації»* (1974–1979) Ханна Вільке сфотографу
вала свою оголену спину у типовій для гла
мурних моделей позі і нанесла на шкіру ніби
невеликі шрами, — насправді це були пережо
вані жуйки у формі вульви. А в її відеороботі
«Білосніжка» (2001), присвяченій проблемі ко
льору шкіри, в кадрі сиділа оголена південно
африканська мисткиня Берні Сірл, чорна шкі
ра якої поволі біліла в хмарі борошна. У 1990‑х
французька перформерка Орлан буквально
врізалася в історію мистецтва та боді-арту, пе
реживши низку добровільних хірургічних
операцій: вона хотіла змінити свої риси, щоб
нагадувати відомі твори мистецтва, зокрема,
отримати чоло Мони Лізи.
* В оригіналі: «S.O.S: Starification Object Series» (англ.).
«Starification» використовується на позначення
невимовної крутості. — Прим. ред.

26

Ідея № 10Гола правд а

Ню
Десь від XV століття у малюванні з натури запанувала думка, що оголене тіло — 
це надійна перевірка митця на вправність і водночас джерело його натхнення.
Хоча оголеність далеко не універсальна тема, вона захоплювала митців
у ті часи і в тих місцях, де мала певне ідеологічне значення.
У сучасній візуальній культурі, якщо оголене
тіло не представляють як об’єкт жадання, що
збуджує бажання володіти комерційним про
дуктом, воно часто втілює роздуми про люд
ське буття і акцентує вразливість плоті. Гіпер
реалістичний труп у скульптурі Рона Муека
«Мертвий батько» (1996–1997) чи розкуте ожи
ріле тіло на картині Люсьєна Фройда «Соціаль
ний інспектор спить» (1995) — відгомін класич
них оголених фігур полеглих воїнів і сплячих
Венер. Водночас їхня нагота нагадує середньо
вічне європейське мистецтво, де вона свідчила
і про оголеність душі, як-от у сценах розп’яття
та пекла.

Водночас, як мистецько-історична катего
рія, ню викликає позитивніші асоціації. Це по
няття означає оголене тіло як самодостатню
точку, де сходяться інтерес і вміння, — втілен
ня ідеалів краси і правди. І хоч оголені постаті
трапляються в інших мистецьких традиціях — 
наприклад, скульптури в індуїстських хра
мах — ню як об’єкт західної скульптури, живо
пису і фотографії майже завжди у якийсь спо
сіб відсилають до репрезентації оголеного тіла
у творах давньогрецьких скульпторів V сто
ліття до н. е., котрі зробили це вперше. Хоча го
лизна охоплює різні рівні значень, на загал тво
ри ню або виконують у класичному стилі, або
як протиставлення до нього.
Інтерес античних майстрів до форм моло
дого чоловічого тіла визначив пізніші західні
концепції тіла, краси і мистецтва. Однак чому
Фідій, Пракситель та інші так наполегливо ста
ралися робити все точно й правильно, спосте
рігаючи, за браком детальних анатомічних
знань, як рухаються шкіра, м’язи і кістки; чому
так прагнули досягнути майстерності, щоби
передати цю взаємодію в скульптурі? Почасти
це можна пояснити тим, що греки уявляли сво
їх богів у людській подобі. Ба більше, інтелек
туальне й етичне життя мало чіткий фізичний
вимір: система пропорцій однаково стосувала
ся тіла, музики, математики й архітектури.

←← Розслабленою позою і переконливо виліпленим тілом
так званий «Хлопчик Критія» (бл. 480 р. до н. е.)
демонструє, яких вершин сягнув натуралізм у твор
чості давньогрецьких скульпторів. І раніше існувало
багато статуй без одягу, але це перша ню.

Жіночі статуї в стилі ню з’явилися пізніше,
вони пов’язані з культом Афродіти, а ще пізні
ше — з римськими звичаями приватно вшано
вувати богів і колекціонувати художні твори;
це перенесло скульптури з публічного, сак
рального простору до помешкань патриціїв.
У XV столітті, після тисячі років зодягненої
християнської пристойності, греко-римське
мистецтво повернулося до європейської свідо
мості: на початку XVI століття картини з ого
леними жінками в образах богинь запанували
на мистецькому ринку. Класичні міфологічні
контексти таких ренесансних ню, як «Вене
ра, що спить» Джорджоне чи «Венера Урбінсь
ка» Тіціана, звільнили жіночу постать від хри
↗↗ У «Венері Урбінській» (1538) Тіціан провокативно
поєднав ідеальну красу античної богині і сучасний
йому інтер’єр. Одягнена прислуга й оголена дівчина,
здається, існують у паралельних світах, між якими
мало спільного.

→→ Для Матісса жіноче ню було невичерпним джере
лом формальних відкриттів і варіацій. Свого часу
відзняли 22 послідовні стадії «Великої оголеної, що
лежить» (1935). Щоб знайти досконалу позу, Матісс
пришпилював на полотно вирізані з паперу фігури.

стиянських асоціацій тіла з гріхом і соромом.
Хоча їхня голизна була виразно сексуальною, її
сповнювали також гуманістичні ідеї доби Від
родження, згідно з якими спостерігач, насо
лоджуючись красою, пізнавав шлях до істини.
Як сказано у вірші-звабленні Джона Донна «На
відхід коханої до сну»: «І як душа, позбувшись
тіла, тіло без одежі / пізнати може справжню
насолоду». Анрі Матісс був останнім великим
живописцем ню в цій європейській традиції.
Чуттєвість його жіночої наготи, як і в Тіціана,
надзвичайно матеріальна і водночас поетично
абстрактна, ніби у фокусі не тілесність, а інша
форма правди, у його випадку — радше прав
да ліній і кольору, аніж філософія гуманізму.

28

Ідея № 11Змусити с тат ую ру х атися

Контрапост
Грецькі скульптори V століття до н. е. винайшли спосіб наділяти свої статуї
небаченою доти життєподібністю. Контрапост — саме так пізніше назвали пози,
в яких фігура, яка насправді стоїть, на вигляд наче рухається.
Термін контрапост (італ. contrapposto — про
тилежний) передбачає баланс або контраст,
сказати б, між статикою і рухом. Розвиток кла
сичного контрапосту зчинив революцію у спо
собах зображення скульпторами людських
фігур. Його ефект чітко видно в «Дорифорі» — 
юнакові зі списом, якого створив давньогрець
кий скульптор Поліклет (бл. 450–415 років до
н. е.) і який відомий за римськими мармурови
ми копіями з утраченого бронзового оригіна
лу. Замість зображення молодого атлета у ви
гляді симетричної фігури, яка стоїть струнко,
на зразок ранніх єгипетських і грецьких ста
туй, Поліклет переніс вагу персонажа на пра
ву ногу, так що праве плече опинилося трохи
нижче за ліве, а ліва нога, розслаблена в коліні,

з ледь піднятою стопою, утворює плавний ви
гин. Цей рух проходить крізь тіло, створюючи
вертикальну вісь. Хоча до наших днів не збе
реглася жодна оригінальна скульптура Полі
клета і вціліли лише окремі фрагменти його
робіт, він справив потужний вплив на практи
ку й теорію грецької скульптури.
Як і всю спадщину давньогрецьких митців,
яку запозичили їхні римські наступники, на
початку XV століття контрапост із великим
ентузіазмом взяли на озброєння італійські
скульптори. Якщо середньовічні статуї пере
важно фронтальні і нерухомо застиглі, то «Свя
тий Марко» роботи Донателло поєднує тради
ційну християнську іконографію і класичний
античний контрапост в інноваційному сплаві,

←← Якщо сенс контрапосту
в русі, то що буде, коли
оживити сам контра
пост? У перформансі
1968 році митець Брюс
Науман цілу годину
ходив так, як міг би
ходити Дорифор.

що визначив італійський Ренесанс. Століттям
пізніше Мікеланджело перевірятиме граничні
можливості контрапосту в мармурових фігу
рах із простягнутими, зігнутими в напружено
му збудженні кінцівками й тілами, як у статуї
«Раб, що рве пута» (бл. 1513–1516), вирізьбленій
спеціально для гробниці папи Юлія II.
До XIX століття контрапост перетворився
на пересічний шаблон фігурної скульптури,
повторений у публічних статуях національних
героїв по всьому світу. Попри загальне захоп
лення потужними асоціаціями з обожнюва
ним балансом і незворушністю давньогрець
кого мистецтва, як і контрольованою енергією
поз у Мікеланджело, залишалося чимало про
стору для нових інтерпретацій. Французький
скульптор Оґюст Роден — найближчий супер
ник Мікеланджело в епоху Романтизму — ви
користав контрапост, щоб додати у свою «Брон
зову добу» (1876) дрібку хай первісної, зате лі
ричної чуттєвості. Торс юнака обертається
у вільному русі й одночасно, на противагу дав
ньогрецькому контрапосту, він піднімає вго
ру руки. У малоформатних скульптурах таких
митців, як Едґар Деґа чи Анрі Матісс, контра
пост дещо втрачає свою статечність, натомість
у ньому з’являється відчуття руху, ледь вловно
го, а не виразно зафіксованого. Для митців кін
ця XX століття, таких як Брюс Науман, котрий
фільмував своє ходіння в стилі контрапосту, то
вже було радше формальним кліше, яке слід
деконструювати.
→→ Поліклету приписують ідею про те, що «статуї
повинні твердо стояти лише на одній нозі». Кажуть,
давньогрецькі митці виводили правила свого
мистецтва із його Дорифора, «ніби це був закон».
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Ідея № 12Мис тецтво переконувати

Пропаганда
Хоча саме слово «пропаганда» походить від назви організації, яку в XVII столітті
заснувала католицька церква для «пропаганди віри» за межами Старого Світу,
переконливу силу візуального мистецтва використовували владні еліти протягом усієї
історії людства — від ассирійських царів аж до сучасних тоталітарних режимів.
У будь-якому суспільстві мистецькі твори, при
значені для публічного огляду, зазвичай з’яв
ляються на замовлення владників, тому вони
нерідко мають пропагандистський характер.
Пропаганда може, не розбещуючи і не обме
жуючи митців, пронизувати навіть найкращі
їхні твори, — якщо дивитися на них відстороне
но, з певної історичної чи географічної відста
ні, коли ідею твору більше не підкріплено при
мусом. Чимало творів на замовлення держави
або церкви — від античних часів до сьогоден
ня — постало в процесі, який майже повністю

регулюють пропагандистські вимоги. Образ
ність суворо контролюють, адже твір не пови
нен «відхилятися від генеральної лінії».
У XVI–XIX століттях європейські митці ча
сто знаходили собі сталий заробіток, малюю
чи портрети королівських і аристократичних
династій в античних, міфологічних чи про
сто розкішних декораціях, які ніби узаконю
вали владу цих людей. Портрети іспанських,
французьких і англійських королів та коро
лев роботи Пітера Пауля Рубенса виконували
в XVII столітті приблизно ту ж функцію, що й

←← Єгипетські митці,
котрі малювали
перемоги фараонів
над мініатюрними
ворогами, як-от зобра
ження Тутмоса III на
стіні Карнакського
храму, можливо,
й не мали на увазі
політичну підтримку,
але умови, в яких
вони працювали,
не залишали простору
для інакомислення.

↑↑ Рубенс, надзвичайно самобутній художник,

↑↑ Поставивши супрематизм на службу новій

великою мірою присвятив свою кар’єру розробці

радянській державі, Ель Лисицький хотів довести,

чуттєвої міфології влади. На цій картині Марія

що комуністичне суспільство під проводом Леніна,

Медічі, королева Франції, сходить на берег

так само як прогресивне мистецтво, повинні

у Марселі в оточенні янголів і водних божеств.

очинати з першооснов.

портрети багатих землевласників Джошуа
Рейнольдса у XVIII столітті чи Наполеона в по
добі новітнього римського імператора на кар
тинах Жака-Луї Давіда після Французької ре
волюції. Вираження мистецької незалежності
і втілення пропагандистських вимог патронів
нерідко співіснували, адже патрони платили
за твір, який мав вразити публіку сміливим рі
шенням. Мікеланджело вимагав абсолютної
незалежності, коли працював над замовлення
ми папи Юлія II — стелею Сікстинської капе
ли і гробницею Юлія; це не завадило досягти
результату, який перевершив очікування папи
в розрізі пропагандистської цінності.
Той факт, що митці часто процвітали й ба
гатіли коштом пропагандистських замовлень,
погано узгоджується з теперішнім переконан
ням, що прогресивне мистецтво повинно об’єд
натися зі соціальним радикалізмом проти
правлячої еліти, але у XX столітті маємо кіль
ка прикметних прикладів. Після російської

революції 1917 року художники-супрематис
ти виявили, що абстрактна візуальна мова, яку
вони розробляли попередні десять років, може
бути застосована для пропагандистських кам
паній нової радянської влади. Спираючись на
відкриття Казимира Малевича, Ель Лисиць
кий створив із «чистих» геометричних форм
плакат «Клином червоним бий білих» (1919–
1920). Плакат мав на меті закликати більшови
ків битися до переможного кінця з білогвар
дійцями в громадянській війні.
Під час «холодної війни» абстрактний живо
пис знову було залучено до державної пропа
ганди, цього разу у США. ЦРУ фінансувало по
ширення у світі абстрактного експресіонізму
як візуального еквівалента заповітних амери
канських, а отже, антикомуністичних ціннос
тей — особистої свободи і маскулінного інди
відуалізму. Митцям не доводилося творити
в пропагандистському дусі, але від цього одна
ково виграли і вони, і їхні дилери.
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Ідея № 13Вдихну ти жит тя в бронзу

Точне лиття
Виготовлення інструментів і зброї шляхом відливання розплавленої бронзи у форми
зі звичайного піску або глини було революційним винаходом у доісторичну добу.
Згодом вдосконалення цієї техніки, відомої як точне лиття, дозволило відливати
великі статуї з тонкою деталізацією і в напрочуд живих позах.
Точне лиття (фр. cire perdue) як метод майстри
по металу вперше застосували на Близькому
Сході в IV тисячолітті до н. е. Основною техно
логією було пряме відливання: воскову модель
обліплювали глиною і в такий спосіб виготов
ляли ливарну форму. Коли в глину заливали
розплавлений метал, він розтоплював віск та
прибирав форму моделі. Техніка непрямого
відливання, яку грецькі скульптори застосову
вали вже у VІ столітті до н. е. для виготовлен
ня статуй у натуральну величину і більших за

розміром, складніша: форму для неї робили
з глиняної моделі, яку вкривали тонким ша
ром воску і зверху ще раз обліплювали глиною.
Після обпалення віск витікав, крізь отвори
у формі в тонку щілину на його місці залива
ли розплавлений метал, він застигав і утворю
валася порожниста металева версія оригіналу.
Великі об’єкти на зразок статуй звичайно від
ливали частинами, а потім з’єднували їх доку
пи. По суті, цей самий процес застосовують до
сьогодні для виготовлення скульптур із брон
зи (загальна назва для сплавів на основі міді).
Завдяки точному литтю суттєво збільши
лася кількість доступних для скульпторів поз
скульптури. Високий поріг міцності міді до
зволив виготовляти вертикальні фігури і на
віть передавати рух, не використовуючи до
даткові опори. Позу, в якій стоїть Зевс чи то
Посейдон з мису Артемісіо — бог широко роз
вів руки і заміряється кинути блискавку, — не
можливо було втілити в камені. Уціліло не так
багато давньогрецьких бронзових статуй, але
вони демонструють таке майстерне володіння
матеріалом, яке досі не вдалося перевершити.
Пози двох чоловіків, відомих як «Вояки з Ріаче»
(бл. 450 р. до н. е.), що їх, імовірно, створив Фі
дій для храму Аполлона в Дельфах, мов живі:
фігури зрілого чоловіка і юнака ледь-ледь від
різняються динамікою і поставою. За словами
давньоримського поета Вергілія, бронзові ста
туї «неначе дихають».
←← Навіть в експозиціях сучасних музеїв вирвані
з оригінального ритуального контексту бронзові
голови з Іфе створюють потужне враження спокійної
владності, притаманної давньогрецьким статуям.

↑ Баланс і життєвість: у «Павучій парі» (2003)
Луїз Буржуа використано ті самі властивості
точного лиття, які дозволяли давньогрецьким
скульпторам створювати статуї в «живих» позах,
недоступних для кам’яної скульптури.

У Західній Африці, де робота по металу
зберігає міцні культурні асоціації з магічним
та священним, скульптори народу йоруба ще
у XI–XV століттях використовували техноло
гію точного лиття для зображення вождів.
Бронзові голови в натуральну величину, знай
дені під час розкопок у стародавньому містідержаві Іфе в південно-західній Нігерії, вража
ють натуралістичністю, недосяжною західно
європейській бронзовій скульптурі аж до часів
Донателло (бл. 1386–1466).

Сучасні скульптори вдаються до точного
лиття з бронзи, досліджуючи взаємодію маси
і поверхні. «Птах у просторі» (1932–1940) Кон
стантіна Бранкузі — це відполіроване до блис
ку закодоване послання, заземлене і невагомопіднесене одночасно.
Балансуючи на самісіньких кінчиках жила
вих ніг, ґарґантюанські бронзові павуки Луїз
Буржуа суперечать власній величезній вазі;
здається, від них віє тривожністю позаземних
форм життя.
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Ідея № 14Легкий і дешевий матеріа л

Папір
Винайдений у Китаї більше як дві тисячі років тому, папір — один із найбільш
універсальних і поширених мистецьких матеріалів. Його застосовують у двовимірних
видах мистецтва — д ля малювання, рисунку, каліграфії, естампу й колажів,
а ще в скульптурі та концептуальному мистецтві.
Папір, як матеріал для творчості, має дві вели
чезні переваги: він легкий і міцний одночас
но і досить дешевий у виготовленні. До його
винайдення митці використовували матері
али на рослинній основі — папірус, текстиль,
шовк. Папір суттєво розширив творчі можли
вості, адже аркуші можна виготовляти прак
тично будь-якого розміру, безкінечно варіюва
ти його текстуру, щільність і кольори.
Процес виготовлення паперу вручну мало
змінився від часу винайдення. Папір виготов
ляють з рослинних волокон, отриманих із де
ревини або текстильних матеріалів: їх змішу
ють із водою і висушують, формуючи аркуші.

Аркуші можуть вкривати ущільнювачем на
зразок клейової шліхти.
Поширення з Китаю технології виготов
лення паперу пов’язано радше з історією пи
семності й друкарства, ніж з історією візуаль
них мистецтв. Спершу папір використовували
для запису документів і буддійських священ
них текстів, і тільки згодом його взяли на
озброєння митці, наприклад, учені худож
ники династії Сун (960–1279). На початку VIII
століття папір почали виготовляти і в Японії.
Завдяки тривкості (якщо зберігати його в су
хому місці) і тому, що його можна виготовля
ти величезними аркушами, папір поширився
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←← Від 1958 року Крісто, американський скульптор
болгарського походження, розробляє концепцію
ампакетажу (пакування), змінюючи традиційну
тяглість між скульптурною масою і поверхнею.
Від дрібних робіт із папером, як ось тут,
у «Поверхні пакунка» (1959), Крісто перейшов
до масштабних проектів із довкіллям.

↓↓ Китайський учений і державний діяч Чжао Менфу
(1254–1322) був ще й художником і каліграфом. Папір
слугував йому матеріалом для всіх видів творчості,
як-от для цього чорнильного малюнка вівці й кози.

як будівельний матеріал для інтер’єрів; вико
ристовували його і з декоративною метою, на
приклад, як параван, який можна розмалю
вати розлогими пейзажами та історичними
сценами.
В XI столітті папір дістався Європи торго
вими шляхами між Далеким Сходом та іслам
ським світом, до якого тоді належала й Іспанія.
Наприкінці XIV століття його вже виготовля
ли в Італії, Франції і Німеччині. Європейські
писарі й митці поволі відмовлялися від перга
менту. Розвиток техніки естампу, винайден
ня набірного шрифту і книгодрукування з XV
століття залежали від паперу. Величезний по
пит на папір спричинив перехід від дрібних
підприємств до промислового виробництва.
Папір був основним матеріалом для розвит
ку фотографії у XIX столітті і зіграв ключо
ву роль у кількох західних мистецьких рухах
XX століття. Скажімо, техніка papiers collés,
яку Жорж Брак і Пабло Пікассо винайшли 1912
року, поставила в центр сучасної мистецької
практики колаж, що дозволяв використовува
ти лише їм притаманні властивості різнома
нітних паперових виробів — шпалер, упако
вок і етикеток, газет. Сюрреалісти, як-от Макс
Ернст, теж експериментували з папером, на
приклад, практикували декалькоманію (за
цією технікою аркуш паперу притискають до
вкритої чорнилом або фарбою поверхні, заби
рають його і отриманий відбиток править за
основу для малюнка). Концептуалісти широко
використовували писані й друковані докумен
ти і навіть папір, поплямований воском, жи
ром і рідинами людського організму, як Йозеф
Бойс у своїх роботах. У 1995 році британський
митець, майбутній лауреат премії Тернера
Мартін Крід представив свою «Роботу № 88» — 
зіжмаканий у кульку аркуш А4.
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Ідея № 15Розмовляючи з мертвими

Меморіал
Посередництво між померлими й живими — це функція, яку мистецтво так чи так
виконувало в усіх спільнотах за всіх часів. Меморіальне мистецтво не просто вшановує
померлих, а й ніби продовжує їхню фізичну присутність у світі живих.
Німецький художник Альбрехт Дюрер вірив,
що мистецтво має дві основні мети — с лужи
ти Церкві та зберігати «подобу людини після
її смерті». Здатність мистецтва долати смерть
стала лейтмотивом творчості давньоримсько
го поета Горація і потім відгукнулася в поезії
доби Ренесансу. Однак стосунки між мистецт
вом і смертю виходять далеко за межі просто
го збереження голосу чи зовнішності живої
людини. В етруських некрополях, де гробниці
стоять рядами, ніби будинки на вулиці, мис
тецтво мало вдихнути життя в ці «міста мерт
вих». Схоже, теракотовий саркофаг із Черве
тері у вигляді чоловіка й жінки в натуральну
величину, котрі розляглися і бенкетують, обій
нявшись, демонструє очевидне — мертві насо
лоджуються паралельним існуванням із жи
вими і саме мистецтво сприяє цьому.
↓↓ З усіх видів меморіального мистецтва етруські
надгробні скульптури і розписи найкраще передають
життєві насолоди. На цьому теракотовому саркофазі
VІ століття до н. е. з містечка Черветері біля Рима
подружня пара відпочиває, насолоджуючись
гарною компанією і смачними наїдками.

Меморіальне мистецтво може бути спо
собом передавати щось, наприклад, духовну
силу від одного покоління до іншого. Папуаси
з народу асмат на заході Нової Гвінеї вирізають
із перевернутих дерев жердини біс у формі
людських постатей. Ці жердини уособлюють
недавно померлих, для яких їх і встановлю
ють на поминальному святі. Коли свято закін
чується, жердини залишають трухлявіти, щоб
духи мертвих людей удобрювали землю.
До XX століття меморіальне мистецтво по
в’язане головно з суспільною елітою — особами
та родинами. Це і стародавнє надгробне мис
тецтво близькосхідних і середземноморських

цивілізацій, і китайські імператорські похо
вання, і могили пап та аристократів у рене
сансній Італії, і незліченні статуї, встановлені
у XIX столітті на площах та кладовищах Євро
пи. Хранителем колективної пам’яті мистецт
во стало пізніше, вже у XX столітті з його ма
совими війнами, в яких брало участь і мирне
населення. Ідея, що народ повинен вшановува
ти рядових бійців, котрі загинули, захищаючи
цей народ, виникла після Першої світової вій
ни у вигляді місцевих і національних військо
вих меморіалів. Здебільшого це приклади бай
дужого офіційного мистецтва на замовлення
влади чи якихось організацій.
Західні держави дедалі частіше визнають
суперечливе ставлення населення до війни

і створюють меморіали, що спонукають до
скорботи чи роздумів, а не закликають вша
новувати загиблих. Меморіал ветеранів вій
ни у В’єтнамі Майї Лін (1982) на Національній
алеї у Вашингтоні (округ Колумбія) і пам’ят
ник жертвам Голокосту Рейчел Вайтред (2000)
у Відні апелюють до особистого, приватного
переживання, водночас функціонуючи і як
громадянські пам’ятки. У таких меморіалах
на якусь мить віриться у здатність мистецтва
робити людей більш розважливими, спокійні
шими і не такими жорстокими; це пізньокапі
талістична версія віри папуасів асмат у те, що
духовні якості, посаджені в землю у вигляді
фізичних пам’ятників, допоможуть зберегти
тяглість і стабільність спільноти.

←← У випадку з асматськими жердинами біс меморіальну

↑↑ Меморіал ветеранів війни у В’єтнамі Майї Лін

функцію мистецтва прив’язано до певного часу та

вкрито іменами всіх, хто загинув чи зник безвісти

ритуалу, на відміну від європейських портретів

під час війни у В’єтнамі 1956–1975 років.

і пам’ятників, які правлять за тривалу aide-mémoire

Кожен, хто читає ці імена, сам відбивається

(фр. «пам’ятна записка») для прийдешніх поколінь.

в полірованому граніті.
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Ідея № 16На дбудова чи основа?

Архітектурна скульптура
Архітектурна скульптура — тобто скульптура, інтегрована в споруду — с тирає
розмежування між твердою, нерухомою масою будівлі та тим, що відбувається
всередині й навколо неї. Байдуже, оповідають вони якісь історії чи втілюють
символи — такі скульптури є тими прикметними ознаками, за якими люди
запам’ятовують і з якими співвідносять саму архітектуру.
Різні типи будівель формують ряд окреслених
поверхонь, які в певних випадках спричиня
ються до розвитку прикметно скульптурних
жанрів. У грецьких храмах фризи антаблемен
тів (горизонтальна частина над колонами) ча
сто прикрашали картинами, на яких зобража
ли рельєфні постаті, що виступали із пласкої
поверхні тла. Ряд прямокутних панелей, або
межівниць (метопи), які членували фриз, ство
рював можливість для зображання драматич
них епізодів із міфів, як, наприклад, «Подвиги
Геракла» на метопах Храму Е у давньогрецько
му містечку Селінунт на острові Сицилія (VI
століття до н. е.).
Заповнення трикутного простору, відмежо
ваного храмовими причілками чи фронтоном,
стало справжнім викликом, який стимулював
створення грандіозних скульптурних ансамб
лів грецького мистецтва. Скульпторам дово
дилося розробляти цілісні гармонійні компо
зиції, які піднімалися до апексу, тобто точки,
найвищої стосовно підніжжя. Розроблений

Фідієм проект східного фронтону в Парфено
ні зображав народження Афіни — богині, якій
було присвячено храм. Фідієве вирішення про
блеми моделювання кутів полягало у виведен
ні масштабної космічної теми з обмеженого
архітектурного простору: у південній части
ні храму коні бога сонця Геліоса підіймалися
з моря; у протилежній частині — опускалася
колісниця місячної богині Селени.
У деяких грецьких храмах колони у формі
чоловічих постатей (атланти), які перетворю
вали споруду на метафору космосу, натякаю
чи на титана Атланта, котрий підтримує небо
схил. Жіночі версії (каріатиди) постали в Афі
нах на південній паперті Ерехтейона. Там
можна побачити неймовірно вишукану взає
модію між будівлею та скульптурою, бо ж ці
тендітні фігури утримують колосальну масу
і найбільше навантаження припадає саме на
тендітну частину шиї.
Екстер’єрні скульптури навіюють відвідува
чам атмосферу будівлі задовго до того, як ті пе
реступають поріг. Середньовічні собори були
вельми театралізованими спорудами: їхнє
призначення — стати сценою, на якій постійно
розігрується драма Тайної вечері. Скульпту
ри були частиною цієї драми, а не просто ілю
страцією до її змісту. Сцена Страшного суду
←← Тендітні жіночі фігури замінили звичні циліндричні
колони на південній паперті Ерехтейона (близько
421–405 років до н. е.) в Афінах, виражаючи фемінний
характер цього храму, присвяченого богині Афіні — 
покровительці міста.

середньовічного бургундського скульптора
Ґізлеберта на тимпані над східними дверима
Отенського собору, в якій святі та грішники зі
бралися навколо постаті Христа, не залишає
сумнівів щодо надзвичайної важливості події.
Після появи литих залізних конструкцій
у XIX столітті, а також риштунків та листово
го скла у XX столітті, використання різьбленої
архітектурної скульптури перетворилося на
зумисний архаїзм. Рельєф Еріка Ґілла над вхо
дом до Будинку Бі-бі-сі в Лондоні (1931) декла
рує, що до штаб-квартири компанії слід при
ходити у розважливому стані — як до храму
сучасної комунікації. У XX столітті архітекто
ри-модерністи здебільшого взагалі нехтували
формами скульптурного декору, але у 1970‑х,
з початком постмодерністської доби, відбуло
ся його відновлення, хоч і на кардинально но
вих засадах. Будівля офісу Chiat/Day архітек
тора Френка Ґері в Лос-Анджелесі (1985–1991)
містить як складову споруди гігантський бі
нокль роботи Класа Олденбурґа та Куше ван
Брюґґен, а в його ж Музеї Соломона Ґуґґенгай
ма в Більбао (1997) будівлю можна сприймати
як скульптуру; її форма не лише функціональ
на, а й значуща.

↑↑ Скульптор Ґізлеберт почав працювати над церквою
Святого Лазаря (нині Отенський кафедральний
собор) 1125 року і, ймовірно, витратив на цю споруду
десять років. Його «Страшний суд» — це страхітлива
повчальна демонстрація того вибору, перед яким
стоїть християнин.

↓↓ Олденбурґ і ван Брюґґен розробили проект цього
велетенського бінокля, щоби сполучити дві абсолютно
різні структури в дизайні будівлі Chiat/Day Френка Ґері
в Лос-Анджелесі. Всередині — два високі приміщення.
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Ідея № 17Зчит уючи знаки

Слово як образ
Писемність зародилася, ймовірно, в Месопотамії понад 5 тисяч років тому,
коли зображення було перетворено на слова. Схематичні візуальні репрезентації
речей та ідей поступово адаптували, створюючи абстрактні знаки ранньої клинописної
писемності. У зворотному процесі засвоєння і трансформації смислів, які закладені
у слова, митці створюють нові образи.
Межа між словом та зображенням не настіль
ки очевидна, як це можна припустити, вихо
дячи з прийнятого на Заході ієрархічного ро
зуміння змістовно наповненого тексту та ілю
стративної функції малюнка. Утім, звичною
банальністю вважається «зчитування» зобра
жень — імпліцитне визнання того, що візуаль
ні зображення функціонують як написаний
текст, принаймні, з огляду на їхню здатність
передавати смисли. Багато що залежить від
ознайомленості (чи навпаки) читача/глядача
із конкретними умовними знаками. До при
кладу, для тих, хто не вміє читати клинописне
письмо, схожий на неохайний трикутник знак,
який означає «корова» і розвинувся з грубо на
мальованих коров’ячих голів, виглядатиме

просто абстрактним символом — лаконічним,
елегантним зображенням, яке може означати
будь-що. З іншого боку, символічні знаки пле
мені майя зберегли свої первинні зображальні
властивості упродовж століть їхнього викори
стання як фонетичного письма.
Найбільш ранні ієрогліфи-емблеми майя
знайшли у сакральних місцях, таких як Храм
Написів у Паленке (Мексика). Існує глибокий
зв’язок між священними текстами й написа
ми та взаємопроникністю слова і зображення.
Непримиренне протиставлення слова й зобра
ження як носіїв духовної істини призвело до
палких суперечок і масштабного конфлікту
у християнському світі VIII–IX століть — між
іконоборцями і захисниками ікон (с. 46–47).

←← У традиційній дитячій
абетці це зображення
називалось би просто
«Люлька». Та оскільки
ми схильні довіряти
як слову, так і образу,
Маґріттове твердження
«Це — не люлька» ство
рює бентежну напругу.

↗↗ Рельєф із палацу Паленке, що в Мексиці (644),
з ієрогліфами майя справа на зображенні. Західним
науковцям важко було погодитися з тим, що мотиви
із зображеннями голів людей та тварин можуть
вимовлятися як склади.

←← Чимало сучасних митців арабського походження
використовують у своїх роботах арабську каліграфію.
Серія сталевих скульптур Рашида Корайчі «Les Priants»
(«Благальниці», 2008) навіює думку, що слова надають
форми людям, які їх вимовляють.

Грецьке дієслово graphein означає водночас
«писати» і «рисувати», тож апологет іконіч
них зображень патріарх Никифор мав підста
ви твердити, що «самі святі книги є образами
мовлення тих, хто їх написав».
Ймовірно, так він описував перетворення
слів на ікони, чи то образи, у сучасному йому
яскраво ілюстрованому рукописі, відомому
як «Келлська книга», де титульну сторінку
прикрашає ювелірно виписана хризма (пер
ші дві літери грецького імені Христа). Худож
нє рішення перетворює простий абстрактний
знак на справжнє видовище, але це видовище,
як вказує збережене в основі слово Christos, де
монструє духовну, а не земну повноту.
В ісламському сакральному мистецтві й ар
хітектурі, де зображення живих істот заборо
нені, слова стають провідним образним мо
тивом, як на вражаючих мозаїках на порталі

Мечеті Імама (Шаха) в Ісфагані (1611 — бл. 1630).
Сучасний алжирський митець Рашид Корайчі
переніс слово у тривимірний простір та пере
творив суфійські тексти й арабську поезію на
металеву скульптуру.
Західна інтелектуальна культура XX сто
ліття була просякнута секулярним сприйнят
тям природи та спроможності мови. Художни
ки-сюрреалісти у своїх роботах спиралися на
фройдівську теорію, згідно з якою слова при
ховують значення, а сновидні образи відкри
вають правду.
Вислів «Ceci n’est pas un pipe» («Це — не люль
ка») на картині Рене Маґрітта «Віроломство об
разів» (1929) залишає глядача непевним щодо
того, чому вірити — словам чи зображенню, аж
поки сам глядач не збагне, що образи не іден
тичні тому, щó вони представляють: це зобра
ження, а не люлька.
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Ідея № 18Опредметнення ду х у

Вітраж
На відміну від інших двовимірних мистецьких творів, роботи з кольорового скла
(його зазвичай називають вітражним) працюють на ефектах світла, що сяє крізь нього,
а не відбивається від поверхні. У контексті архітектурних форм вітраж реагує на зміну
освітлення ззовні. Зображення сяє, і внутрішні приміщення наповнюються кольорами.
Скло, розфарбоване оксидами металів, які зу
мисне чи випадково додали до рідкої суміші,
відкрили склярі ще античного світу. Проте ви
робляти хімічно забарвлене кольорове, або ж
вітражне скло як матеріал для творчості поча
ли тільки в середньовічній Європі. Цьому спри
яли два ключові фактори: потужне символічне
та містичне навантаження, яке надавали світ
лу в християнській теології, та шпилясті готич
ні арки, що змінили проектування релігійних
споруд, звільнивши величезні ділянки не опор
них стін, які можна було заповнити вікнами.
На початку XII століття ремісник-клірик на
ім’я Теофіл (ймовірно, псевдонім німецького
ювеліра Роджера з Гельмаршаузена) включив
до своєї книги «De diversis artibus» («Про різ
ні мистецтва») поради з виготовлення вітраж
них вікон. Тоді ж абат Сюжер розпочав роботи
у Сен-Дені в Парижі, маючи на меті перетвори
ти церкву свого абатства на середовище, повні
стю присвячене молитві. Встановлення вітра
жів у Сен-Дені та багатьох пізніших готичних
церквах і соборах були акцентовано пов’язані
з біблійною символікою світла, з космологіч
ним об’явленням Господа «Нехай станеться
світло» в книзі Буття та з новозавітною харак
теристикою Ісуса як «Світла для світу».
На вітражах, як і в настінному живописі
та мозаїках, часто фігурують постаті святих
та історії про них. Багато середньовічних віт
ражних вікон знищили за часів іконоборства
й воєн, але навіть зі вцілілих зразків, зокрема
Сент-Шапель у Парижі, Шартрського собору,
Кентерберійського собору і Кафедрального со
бору Святого Петра в Йорку, видно, наскільки
їхній вплив на чуття перевершував аналогічну

дію живопису, ба навіть золотої чи барвистої
скляної мозаїки. Коли світло проникало крізь
вікна, кольори змішувалися всередині примі
щення, забарвлюючи стіни, людські обличчя
й тіла, піднесено впливаючи на атмосферу все
редині самої споруди. Опредметнюючи дух — 
у вигляді світла, вітражні образи створювали
теологічну віртуальну реальність.
Намагання відтворити образну духовну мо
нолітність середньовічного життя в індустрі
альному модерні XIX століття спричинилося
до відродження вітражного мистецтва. Хоча

→→ Матісс вважав вітражі,
які він спроектував
для каплиці Розарію
у Вансі (1948–1951),
«кульмінацією роботи
всього життя». «Для
мене, — писав він, — 
беззаперечною є
духовна експресія
їхніх кольорів».

↙↙ Вікно у Шартрському
соборі (бл. 1230)
зображ ує історію
імператора Священної
Римської імперії Карла
Великого. Абат Сюжер
описував, як «насолода
в Господньому Домі»,
зокрема й від вітражів,
спрямовувала його
думки від матеріаль
ного до духовного.

методи виробництва не надто змінилися з ча
сів виходу трактату Теофіла, значно чіткішим
стало розрізнення між митцем, який створює
дизайн вітражів, і ремісником, котрий безпо
середньо його втілює в життя. Огастес П’юд
жин, Вільям Морріс та їхні сучасники не про
пускали жодної нагоди вписати вітражні вікна
в сакральні та секулярні споруди, але на їхніх
витворах — хоч подеколи і вражаючих — завж
ди лежало тавро штучного відродження ми
нулого. Митці радше зверталися до середньо

вічних попередників, ніж воліли працювати
з сучасними формами та темами.
Архітектура модернізму переосмислила
можливості скла як потужного матеріалу та
розширила репертуар вітражів. Цьому сприя
ла участь в архітектурних проектах таких
митців, як Жорж Брак, Жорж Руо і Марк Ша
ґал. Найбільший сучасний ансамбль народив
ся зі співпраці Анрі Матісса з вітражистом По
лем Боні під час оздоблення каплиці Розарію
у Вансі.
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Ідея № 19Видимі межі

Обрамлення
Рамки відокремлюють мистецтво від того, що його оточує. Вони наслідують
наш досвід фізичного та ментального руху від одного простору до іншого, коли
виходимо з дверей, визираємо у вікно чи зазираємо у коробку. Рамки засвідчують,
що мистецтво, яке вони виокремлюють, є чимось іншим, особливим, коштовним.
Обрамлення — це загальноприйнятий спосіб
представляти картини і фотографії, а також
рельєфну скульптуру, галерейні інсталяції
та інші види мистецтва, які експонують у при
міщеннях. Хоча мистецтво навряд чи заже
неш у рамки. Адже з одного краю часової лінії
маємо наскельні розписи та доісторичні ланд
шафтні витвори, які займають простір, обме
жений тільки природними кордонами. З дру
гого краю, наприкінці XX — на початку XXI
століття, побутують такі форми, як ленд-арт,
перформанс та інтернет, і там, де вони прижи
лися, вони й визначають реальний чи віртуаль
ний простір самим фактом свого існування.

Ранні засоби обрамлення співвідносили
мистецтво з його архітектурним середовищем,
уможливлюючи їхню взаємодію. Грецькі хра
мові скульптури були обрамлені архітектур
ними елементами; римський настінний живопис і мозаїки окреслювали простими чи де
коративними смугами, які імітували ліпнину
або тканину. Оскільки обрамлення є частиною
фіксованої структури, мистецтво — незалежно
від інших його функцій — завжди знаходиться
на своєму місці. У стародавні часи були й пе
ресувні картини, хоча зараз невідомо, як їх об
рамлювали й виставляли.
У середньовічних церквах картини обрам
лювали, перетворюючи їх на вражаючі еле
менти декору. Запрестольні ікони вставляли
у вишукані рами, що відлунювали формами
та деталями готичної кам’яної архітектури.
Ці різьблені й позолочені обрамлення, розта
шовані в наріжній точці будівлі, заявляли про
свою присутність як дорогоцінних речей. Об
рамлення церковних ікон також підкреслю
вало їхню незмірну духовну значимість. Пра
вославні християнські ікони іноді вставляють
у рами — так, як дехто вкладає коштовне ка
міння чи сакральні предмети у релікварій.
З розвитком у XV столітті лінійної перспективи (с. 68–69) обрамлення стало концептуаль
ним елементом картини. Окресливши поверх
ню, крізь яку глядачі вдивлялися в ілюзорний
простір, обрамлення чітко відмежовувало
←← Ця дерев’яна рама, виготовлена близько 1560 року
для ікони Богородиці Одигітрії («Та, хто вказує шлях»)
та Дитяти Ісуса, оздоблена золотом, коштовним
камінням, оксамитом та емаллю.
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↗↗ Для Говарда Годжкіна обрамлення
є частиною зображення, як у картині
«Chez Max» (1996–1997). Годжкін зізнався,
що його «дивує, що у мистецтві XX століття
так рідко використовують обрамлення,
оскільки воно заявляє про зображений
об’єкт… як про об’єкт».

←← Підняте праве крило оманливо реалістичного
різьбленого янгола на диптиху «Благовіщення»
Яна ван Ейка (бл. 1435) відкидає тінь на нама
льовану раму, ніби він чудесним чином — та
все одно грайливо — збирається злетіти.

мистецтво від життя. Без обрамлення могло
виникнути бентежне відчуття, що мистец
тво і життя взаємозамінні. Підважуючи старі
умовності ілюзорного простору, митці-модер
ністи виробили амбівалентне ставлення до об
рамлень. Як зауважив критик Клемент Ґрін
берґ, кубістські натюрморти неначе займають
місце перед, а не за площиною картини, хоч це,
звісно, не робило традиційне обрамлення для
кубістів менш прийнятним, ніж для П’єро дел
ла Франчески.

До середини XX століття нове розуміння
картини як об’єкта в просторі — в ласне, як
пласкої скульптури, вкритої фігурами і кольо
рами, — спричинилося до своєрідного неприй
няття рам та появи нової манери експонувати
великі полотна не обрамленими. На роботах
Говарда Годжкіна обрамлення водночас і виок
ремлює картину, і слугує її невід’ємною част
кою. Фарба накладається на раму, а відтак уже
простір стіни, яка оточує картину, здається,
вміщує та підкреслює зображене.
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Ідея № 20Сакра льні речі

Ікона
Термін «ікона» походить від грецького слова eikon, тобто «образ», і позначає зображення
святих осіб у православному християнстві. Ікони не лише втілюють об’єкти поклоніння,
а й передають загальну віру в те, що духовна істина може набувати фізичної подоби,
у такий спосіб формуючи навколо витвору мистецтва ауру святості.
Чи можна й чи варто зображати Бога і святих?
У юдейській та ісламській традиціях відповідь
буде негативною, оскільки зображення з ве
ликою вірогідністю можуть перетворитися
на ідолів, на самодостатні об’єкти поклоніння.

Цей аргумент проти фігуративного релігій
ного мистецтва активно використовували під
час Іконоклазму, який розділив Християнську
Церкву у VIII–IX століттях. Негадана перемога
фракції поборників ікон у 843 році мала вель
ми далекосяжний вплив на західне мистецтво.
Ця перемога означала, що аж до протестант
ської Реформації XVI століття церкви були за
повнені зображеннями людей, продиктовани
ми стандартами греко-римського мистецтва;
і, позаяк церква була головним меценатом, ві
зуальні мистецтва прибрали потужний теоло
гічний вимір.
«Теологія у кольорах» — с аме так росій
ський мислитель Євгеній Трубецькой охарак
теризував ікони. Безпосередньо Бога на іко
нах ніколи не зображали, але Христа (котрого
святий Павло називав «образом Божим»), Діву
Марію, святих та інших біблійних персона
жів — постійно. Перші ікони були створені ще
в ранньохристиянські часи; ця традиція жива
й сьогодні у православному світі. Християнсь
ка віра та мистецтво поєднувалися урочистою
паралеллю — як Господь втілився во Христі,
так і постаті святих набували фізичної при
сутності в іконах. Проте, оскільки різниця між
об’єктом-інкарнацією та ідолом на практиці
вельми нечітка, люди вірили, що ікони здат
ні чути молитви, вчиняти чудеса і приносити
←← Датована VI століттям ікона Христа Пантократора
(Христа Вседержителя) з монастиря святої Катерини
у Синайській пустелі, — найстаріша з відомих ікон.
Обличчя Христа утримує прямий візуальний
контакт із глядачем, а Його права рука
творить благословення.

↑↑ Іконопис зазвичай пов’язаний із
особистими духовними практиками
митця. Іконописці нерідко були
монахами, як-от росіянин Андрій
Рубльов (бл. 1360–1430). Його ікона
«Трійця» (1420‑і) зображає трьох
янголів, що явилися Аврааму.

→→ У християнських церквах, як у цьому
монастирі Молдовіца в Румунії, пара
фіяни відділені від святилища (місця,
де розташований вівтар) іконостасом,
на якому впродовж літургійного року
виставляють різні поєднання ікон.

перемогу в битвах. Аби не послабити їхню дію
і не схибити в зображенні святих, іконописці
ретельно наслідували форму вже наявних
ікон. Ніхто й не намагався зробити постаті,
події чи тло реалістичними — радше навпаки.
Ікони зображають несьогосвітню дійсність, ви
разно відокремлену від буденності.
Якщо мозаїки, вітражі та настінний живопис зафіксовані в церковних спорудах, то ікони
слугували рухомим втіленням святих. З одно
го боку, ікони можна зрозуміти лише в кон
тексті православної теології. З іншого, власти
вість ікони як обожнюваного зображення, що
постійно репродукується, потужно вплинула
на сучасне мистецтво. Поп-арт перейняв фети

шистське «поклоніння» комерційним продук
там та зіркам як одну зі своїх наріжних стра
тегій — пригадайте повторювані зображення
Мерилін Монро та Елвіса Преслі у виконанні
Енді Воргола. Та хоч би як ретельно не копію
вали ікони, вони завжди означають різні речі
і навіть виглядають по-різному — залежно від
часу, місця, митця та глядача. Цей аспект до
тепно розкритикував Франсіс Аліс у своїй ін
сталяції «Фабіола» (2009) в Національній пор
третній галереї (Лондон), де зібрав химерне
попурі з 300 мальованих копій відомого ідеа
лізованого зображення святої Фабіоли автор
ства французького портретиста XIX століття
Жан-Жака Еннера.
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Ідея № 21Набірний шрифт

Виготовлення книжок
Книжка уперше з’явилась у звичному для нас вигляді у Стародавньому Римі,
вона проявила себе як надійний спосіб зберігання та передачі тексту і зображень.
Із винайденням набірного шрифту ілюстративний та дизайнерський внесок митців
перейшов у сферу масового продукту, а це, своєю чергою, відкрило мистецькі
твори для нових реципієнтів і контекстів.
Книжки складаються з прямокутних аркушів,
зшитих докупи і захищених обкладинкою.
Тверді й компактні, вони були легко впізнава
ні на полицях, до того ж, користуватися ними
було значно зручніше, ніж сувоями папірусу
чи стосами глиняних або воскових таблиць.
Книжки однаково добре пасували для читан
ня наодинці та колективного засвоєння, вони
стали засадничим фактором у поширенні хри
стиянства, яке зародилося на компіляції роз
різнених текстів, що склали Біблію — від грець
кого слова biblos, тобто «книжка».
Середньовічні видання Біблії, Псалтиря та
інша продукція монастирських скрипторіїв
(кімнат для копіювання рукописів), де уклада
лася більшість європейських книжок до винай
дення набірного шрифту, поєднували в собі
Слово Боже, демонстрацію церковних ресур
сів та глибину чуттєвих аналогій, з яких поста
ла християнська образність. Такі книжки було
надзвичайно дорого виробляти, адже для цьо
го доводилося забивати стада великої рогатої
худоби на пергамент і заготовляти барвники

із таких мінералів, як лазурит і золото, а ще це
потребувало місяців спільної роботи перепи
сувачів і художників. Англосаксонська загадка
описує цей процес від початку до кінця, вистав
ляючи священну книжку як річ, що наділена
ледь не власною надприродною силою.
У XV столітті друковані книжки змінили
все. Значно дешевші у виробництві за рукопи
си, книжки можна було тиражувати друком
у багатьох копіях. А от читачі все ще жадали
ілюстрацій. Аби задовольнити споживацький
попит, художники, які більше не працювали
безпосередньо зі сторінкою, заповнюючи за
лишені переписувачем лакуни та оздоблюю 
чи текст, почали використовувати деревори
ти і, згодом, мідні гравюри та інші друкарські
винаходи. Так художник-ілюстратор відокре
мився від виробничого процесу, а професійні
друкарі перебрали на себе роботу з копіюван
ня оригінальних малюнків, які потім належа
ло включати до книжок. Таке мистецтво стало
відтворюваним, а художники почали працю
вати на купівельноспроможну публіку, яка,
ймовірно, ніколи не побачить оригінали тво
рів. До всього ілюстровані книжки дали змо
гу переконливо представляти мистецтво як
історію: репродукції творів мистецтва різного
↙↙ Роботу Ансельма Кіфера Volkszählung («Перепис
населення», 1990), що являла бібліотеку, заставлену
величезними свинцевими томами, трактували
як символ «ваговитості» книжки — і матеріальної,
і моральної — порівняно з ефемерністю інших
засобів передачі інформації.

→→ Розкішно ілюстровані
книжки, на кшталт
цього Маклсфілдського
Псалтиря, виготовле
ного в східній Англії
близько 1330 року,
втілювали драматизм
сакральних історій
як у візуальній, так
і у вербальній формі.
прописну літеру А
вписано зображення
Царя Давида під час
молитви.

походження могли доповнювати оповідь, що
у звичних обставинах мистецтву не завжди під
силу. Якщо, звісно, це не виставка в музеї.
У XIX столітті видавці заохочували худож
ників випрацьовувати власний почерк та на
давати своїй продукції чіткої ідентичності.
Ілюстрації Джона Тенніела для «Аліси в Диво
краї» допомогли перетворити фантазію Льюї
са Керролла на дитячу класику, а художнє
редагування та ілюстрації Обрі Бердслі для
«Жовтої книжки» забезпечили журналу вели

→→ 1894 року молодий
ілюстратор Обрі
Бердслі став редакто
ром «Жовтої книжки» — 
нового мистецького
щоквартальника.
Це періодичне видання,
тиражоване фотоко
піюванням, зробило
Бердслі одним із най
відоміших художників
естетизму.

чезний розголос. У XX столітті художники,
гравери й видавці співпрацювали у створенні
книжок, які виходили лімітованим накладом,
як, скажімо, книга Анрі Матісса «Джаз» (1947),
якої надрукували всього 250 копій. Згодом Ан
сельм Кіфер та інші художники перетворили
книжку на мультимедійний синтез дво- і три
вимірного мистецтва, що покликаний, на зра
зок середньовічних видань Біблії, надати пові
домленню матеріального втілення, яке можна
відчути на доторк.
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Ідея № 22Дива і ж а хіт тя

Гротеск
Гротеск виходить на сцену щоразу, коли мистецтво зумисне переступає ідеали краси
й ті правила, що пов’язані з їхньою репрезентацією. Засобами фантазії та перебільшення
гротеск надає форми дивам і жахіттям, що лежать за межами видимого світу, на кшталт
казкових чудовиськ з оповідок мандрівників чи пекельних страждань грішників.
Уперше термін «гротеск» ужили, щоб описа
ти римські настінні розписи, віднайдені у XV
столітті на руїнах Золотого дому — колишньої
резиденції імператора Нерона. Серед цих роз
писів було чимало декоративних мотивів, які
складалися з переплетених листям фігур на
півлюдей-напівтварин. Оскільки спершу віллу
Нерона сприйняли за печеру або ж грот, то її
чудернацькі прикраси — настільки несхожі на
звичну строгу римську архітектуру і скуль
птуру класичного періоду — назвали grotteschi.
Таке непорозуміння лягло в основу самої ідеї
гротеску, який асоціює зображення химерно
спотворених або композитних істот із темним
потойбіччям, де соціально притлумлені енер
гії — сексуальність, насмішка, бунт, фантазії
різного ґатунку — правлять бал.

У фройдистській термінології відношення
між класичним мистецтвом і гротеском є від
голоском дуальності его та ід. В еклектичній
колекції скульптур самого Фройда була ма
ленька греко-римська жіноча голова із гро
тескно гіпертрофованими рисами. Засобами
карикатури та інших деформацій гротеск по
дає гірку правду такою, якою та насправді є,
не згладжуючи її до приємніших форм. На
противагу впорядкованій безтурботності, яка
домінує у середньовічних зображеннях раю,
пекло — це переповнене кишло, населене гро
тескними демонами й оголеними душами, чиї
переступи відображаються в їхніх агоніях.
Спокусливо трактувати триптих Ієроніма
Босха «Сад земних насолод» (1500–1505) як про
тофройдистську притчу, де насолоди тіла (его)
збалансовані сценами раю (супер-его) та пек
ла (ід). Насправді ж Босхові несьогосвітні пей
зажі складаються зі значно гірше категоризо
ваних образів болю і насолоди; для того, щоби
зобразити все розмаїття Господніх творінь, ми
тець потребує гротескних форм не менше, ніж
ідеалізованих. Гротеск повсюдно існує в одна
ковому бінарному відношенні з ідеалом.
Там, де класичний митець, на кшталт Рафа
еля, обирав поєднання рис кількох прекрас
них жінок в образ ідеальної вроди, композит
ний демон на гравюрі Альбрехта Дюрера «Бій
святого Михаїла з драконом» (1498) представ
ляє ідеальну потворність — потворність гріха.
←← Гротескні обличчя: відкриття настінних розписів,
таких, як це обличчя у масці з Дому Августа (25 рік
до н. е. — 25 рік н. е.) у Римі, явило світові неочікувано
дивний, дикий бік класичного мистецтва.

↑↑ У цій теракотовій гро
тескній голові (100 рік
до н. е. — 100 рік н. е.)
з колекції Зиґмунда
Фройда мистецтво
висловлює те, що є
соціально невисловлю
ваним, ніби дитина,
яка бовкає: «Не люблю
тебе. Ти негарний».

→→ Нідерландський
художник Ієронім Босх
(бл. 1450–1516) просла
вився моралізаторсь
кими та релігійними
полотнами, перенаси
ченими гротескними
почварами. Ця деталь
із його триптиху
«Сад земних насолод»
зображує покарання
грішника в пеклі.

Ідеальні форми, як, скажімо, голови грець
ких статуй, переконують нас у тому, що живі
люди могли виглядати, а найпевніше і вигля
дали саме так. Гротеск провокує менш одно
значні реакції — від нажаханого захвату до
мимовільної віри. Якщо ідеал втілює правила
і порядок, то гротеск розмиває межі й комбі
нує несумісне: русалка — водночас риба і жінка,

тепла і холодна, жадана і смертоносна. У візу
альній культурі XXI століття така амбівалент
ність заважає активному використанню гроте
ска з комерційною метою, що орієнтована на
універсальні стандарти ідеальної краси. Але
саме гротеск лежить в основі індустрії розваг,
де він пишно квітне у мультфільмах і анімації,
у фільмах жахів і фентезі.
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Ідея № 23Репрезент уючи секс

Еротичне мистецтво
Мова еротичного досвіду спонукає думати про мистецтво банальними фразами
типу «творча пристрасть». Уже в перших художніх творах мистецтво виявляє
інтерес до сексуальності. Згодом сучасне мистецтвознавство перейматиметься
теоретизуванням про «жадання» і «погляд».
Сучасні митці (переважно чоловіки) люблять
повторювати, що процес творення подібний
до сексу. Художник-імпресіоніст П’єр-Оґюст
Ренуар не приховував: «Я кохаюся з жінками
своїм пензлем», за словами ж Френсіса Бекона,
малювання може бути, «наче оргазм». Подіб
ні твердження — це романтичний образ, згід
но з яким створення мистецтва є креативним,
а не міметичним чи імітаційним актом. Ці сло
ва також відображають заміщення, характерне
для репрезентації сексу в західному мистец
тві. Через те, що сексуальну насолоду церква
пов’язувала з гріховністю, відверто сексуальні
зображення були заборонені, поки у секуляр
ному XX столітті, їх не почали комерційно ви
користовувати, як потужну складову візуаль
ного арсеналу реклами.
У багатьох давніх або ж незахідних культу
рах мистецтво використовувало форму і зміст
людської сексуальності, нерідко — в розкуто-

відвертому вигляді, який західні богослови на
магалися дееротизувати висловлюваннями на
кшталт «магія родючості». Підкреслена пиш
ність плоті палеолітичних фіг ур ок-«Венер»
(с. 160), ймовірно, мала на меті забезпечити ви
живання спільноти через дітонародження і ве
ликі запаси їжі, проте це також свідчення того,
як мистецтво віднаходить свою роль у сприй
нятті та відображенні людських жадань. Най
давніша сцена сексу в мистецтві — це вирізьб
лена з каменю скульптура, відома як «Коханці
з Айн Сахрі» (бл. 9000 до н. е.), знайдена біля
Віфлеєм у: вона зображує пару, яка тісно си
дить лицем до лиця, злившись у міцних обій
мах. Скульптурку, що зафіксувала у тривкій
формі проминущу близькість, нині підставно
прирівнюють до «найвідоміших поцілунків
з робіт Бранкузі та Родена».
Сексуальне життя богів стало щедрим дже
релом міфопоетичних тем давньогрецького
і давньоєгипетського мистецтва. Зображення
закоханої пари (майтхуна) бере початок у гли
бинах індуїстської іконографії. Відверті сексу
альні сцени становлять значну частину скульп
турної оздоби в храмах Кхаджурахо, Конарак
та багатьох інших. Деякі з цих архітектурних
споруд, сповнених еротизму, з’явилися при
близно тоді ж, коли й великий тимпан Ґізле
берта в Отенському соборі (с. 39), на якому один
за одним стоять перелякані оголені грішники.
←← У грецькій міфології Геракл (латиною Геркулес)
був покараний за вбивство служінням лідійській
цариці Омфалі. «Геркулес та Омфала» Франсуа
Буше (бл. 1730) задіює класичну алюзію як
претекст до сучасної еротичної сцени.

→→ Вважається, що
сексуально відверті
скульптури зі зведе
ного в Х столітті храму
Лакшмана у Кхаджу
рахо, Мадх’я-Прадеш
в Індії містять глибоке
релігійне значення,
ймовірно, пов’язане
з тантричними віру
ваннями в можливість
досягнути духовного
світу через фізичний.

Те, що європейським митцям не дозволяло
ся відкрито змальовувати секс, надало його за
вуальованому і прихованому зображенню по
тужної еротичної напруги. Починаючи з XVI
століття, міфологічні композиції, що показу
вали любовні пригоди Зевса, Венери, Вакха,
розпутних німф та сатирів, стали припусти
мим способом передачі еротики. На відміну
від скульптур із Кхаджурахо, що приблизно
однаково зображують представників обох ста
тей, у європейському мистецтві зазвичай по
казували оголену жінку та чоловіка-глядача,
як на еротичних сценках Франсуа Буше, на
писаних на замовлення французького короля
Людовіка XV.
У роботі Ґюстава Курбе, та й узагалі в сере
дині XIX століття, до появи авангардного мис
тецтва, поступ якого прирівнювали до суспіль
ного прогресу, зображення сексуальності все
ще могло шокувати. З часом, у картинах Ґуста
ва Клімта та Еґона Шіле, сексуальність постає
і більш декоративною, і більш хворобливою,
→→ Роботи Нен Ґолдін (нар. 1953) «Балада про сексуальну
залежність» (1986) і «Валері та Бруно: тілесні форми,
Париж» (2001, наведена тут), апелюють до сексуально
сті в усіх її проявах — від ніжності до втрати і травми.

віддзеркалюючи одкровення Зиґмунда Фрой
да про те, що навіть добропристойні суспільні
ритуали пронизані притлумленою сексуаль
ністю. Для мисткинь-феміністок, котрі кину
ли виклик західному мистецтву, що ігнорува
ло жіночий досвід, сексуальна репрезентація
набула одночасно і політичного, і особистісно
го виміру (с. 184–185).
Фотографії Нен Ґолдін не дають глядачеві
відчути себе вуаєристом, котрий має виключ
ну позицію, як це було, скажімо, з картина
ми Буше. Натомість світлини Ґолдін зобража
ють напружені та зворушливі ситуації, коли
секс легко стає як тим, що роз’єднує людей, так
і тим, що зводить їх разом.
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Ідея № 24За лишаючи свій с лід

Почерк
Віра у те, що великого митця можна впізнати за єдиною накресленою чи намальованою
лінією, побутує з античних часів. Пліній Старший писав, що малюнок грецьких майстрів
Апеллеса і Протогена, який складався лише з кількох кольорових ліній, був одним
із найбільш цінних зразків колекції імператора Августа.
Дві властивості почерку — його здатність пере
давати повідомлення та виражати особистість
автора — доносять до нас ідеї про живопис
у різних традиціях. У Китаї, де рукописні зна
ки складаються з мазків пензля, поезія, калі
графія та живопис мали спільну назву — Т ри
Досконалості. У китайських каліграфічних ро
ботах один помах пензля може вказувати на
три мистецтва водночас, створюючи «відбиток
свідомості» поета-письменника-художника.
В Японії традиційно вважають, що калігра
фія (шодо, «шлях пензля») вимагає вищої май
стерності, ніж живопис, оскільки залишені
пензлем знаки виходять за межі буквальної
репрезентації, створюючи безпосередній від
биток прихованої істини. У чорнильних калі
графіях дзен-буддистів лапідарні, енергійні
риски передають проминущу, але безтурбот
ну довершеність, ніби речі неможливо переда
ти по-іншому.
Більш традиційні шрифти ісламської калі
графії з копіювання священних текстів витво
рюють мистецтво терпеливої досконалості.

Своїм поширенням арабська мова завдячує
тому факту, що нею написано Коран, де Бог
«навчає людину через перо». Відтак і практи
ка писання має певний сакральний відтінок,
навіть безвідносно до Корану. Оскільки тра
диційна заборона на зображення живих істот
суттєво обмежила перелік тем, доступних му
сульманським митцям, то каліграфія стала го
ловним простором напрацювання віртуозних
художніх навичок.
Зв’язок між каліграфією і образотворенням
значно слабше відчувається на Заході, де, на
віть до появи друкованих книжок, зображення
переважно слугували ілюстративним супро
водом до тексту. І хоча, починаючи з XVII сто
ліття, підпис художника став знаком автен
тичності його роботи, сучасним критикам
ніколи й на гадку не спадало хвалити митця
за його почерк, як це робили азійські чи іслам
ські поціновувачі. У XX столітті західні худож
ники-авангардисти додали мазкам пензля но
вого значення, проголосивши їх виразником
індивідуальності митця. Сюрреалісти з 1920‑х
практикували «автоматичне» письмо, що, як
вважали, дозволяло фройдівському несвідомо
му обійти межі свідомості. Ігри, перформанси
та галюциногени були засобом вивільнення
несвідомого, яке самостійно описувало влас
ні дивні реальності через руку митця, як на
←← Сторінка з датованого Х століттям Корану
з Північної Африки, написаного на пергаменті
куфічним письмом, яке також використовували
для оздоблення в архітектурі. Щоб опанувати
мистецтво каліграфа, доводилося довго вчитися,
тож досвідчених майстрів глибоко шанували.

↑↑ Абстрактні картини Сая Твомблі нагадують документи,
стилізовані під рукописи, на яких поряд зі словами
зроблені позначки олівцем чи пензлем. На картині
«Пори року: Осінь» (1993–1995) можна прочитати
слова «autonno» і «your blood».

картинах Андре Массона з піску та клею, чи
на виконаних під дією мескаліну малюнках
Анрі Мішо. Надряпані, нашкрябані позначки
наче хочуть щось повідомити, але що? Полотна
Джексона Поллока, створені енергійним роз
бризкуванням крапель фарби (с. 168), нагаду
ють дзен-каліг рафеми, вільні від будь-якого
звичного смислу. З іншого боку, концептуальне мистецтво (від Йозефа Бойса до Фіони Бан
нер) часто засвідчує свої наміри через водночас
афористичні і загадкові рукописні слова.
→→ Цей уривок з «Ісе-шу» («Вірші Пані Ісе»), написаний
на колажі з кольорового паперу, демонструє плавне
письмо кана, або складове письмо, що традиційно
асоціюють із японськими письменницями початку
XII століття, тоді як чоловіки продовжували
користуватися китайськими ієрогліфами.
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Ідея № 25Світ з уламків

Мозаїка
Мозаїки складаються з тисяч дрібних уламків скла, кераміки чи каменю,
відомих як «тесери». Головна вимога до них — виконувати декоративну функцію
і лишатися незмінними протягом століть. Настінні та викладені на підлозі мозаїки
краще за будь-який інший вид мистецтва поєднують тяжке, монотонне ремесло
із творенням масштабних візуальних ефектів.
Мозаїку використовували як оздоблення що
найменше з IV тисячоліття до н. е., коли стіни
Урука в Месопотамії — першого міста в історії — 
вкрили візерунками з червоних, чорних та бі
лих конусів із глини і каменю. Ймовірно, вони
повторювали орнаменти на тканині. Тож ста
родавні мозаїки виконували ту роль, яку піз
ніше в європейських інтер’єрах відігравали
шпалери, що мали водночас бути практични
ми і задовольняти марнославство. Грецькі та
римські мозаїки на підлозі (с. 70) були надзви
чайно затратними предметами розкоші, вони
асоціювалися з пишністю інтер’єру помешкан
ня. Найбільший за розміром уцілілий зразок — 

«Мозаїка Александра» (бл. 100 року до н. е.) із
Будинку Фавна в Помпеях, ймовірно, точно
відтворює, у пікселях чотирьох мільйонів ка
м’яних тесер, історичну картину IV століття
до н. е., що зображувала битву між Александ
ром Великим і перським царем Дарієм.
Мозаїсти, котрі прикрашали візантійські
церкви у V–XIV століттях, розвинули мозаїку
до рівня мистецтва з унікальним арсеналом
специфічних ефектів, здатних трансформува
ти оточуючий простір. Приблизно з III століття
використання золотих і сріблястих відблисків
у тесерах, зроблених зі скла зі вкрапленнями
металевої фольги, змінило можливості мозаї
ки. Християнська іконографія доренесансної
доби відкидала все, що містило натяк на чут
тєву насолоду, проте кольору і світлу надавали
глибокого духовного смислу. Золото представ
ляло славу Божу, а мозаїка стала декоратив
ною оздобою par excellence для візантійських
церковних інтер’єрів, створюючи повноколір
ні та мерехтливі ефекти зі світла і барв, багат
ші й значно містичніші за ті, на які спромож
на фарба.
Професійні візантійські мозаїсти були зара
зом малярами. Зображення, які вони складали
з тесер, спершу нашвидку малювали на верх
ньому шарі тиньку, в який і викладали мозаїку.
◻◻ Візантійські мозаїсти для використання світла
інтер’єру ставили золоті тесери під кутом. Обличчя
та деталі складали з найдрібніших тесер, як на цьому
портреті Імператриці Феодори у соборі Сан-Вітале
в Равенні (середина VI ст.).

→→ Центральна частина мозаїчної
прикраси у базиліці Сант-Аполлі
наре-ін-Классе в Равенні (VI ст.) — 
це зображення оздобленого діа
мантами хреста, встановленого
посеред небесного блакитного
диску над постаттю святого
з вівтарем унизу.

↘↘ Каталонський архітектор
Антоніо Ґауді виробив унікальний
стиль мозаїки, застосовуючи скляні
та керамічні фрагменти у будівлях
та оздобах барселонського парку
Ґуель (1900–1914), зокрема у цій
барвистій рептилії.

Підготовка до цього нагадувала процес ство
рення фрески — розмір площі, яку можна було
зробити за день, визначала швидкість виси
хання тиньку. Вправний мозаїст міг викласти
близько двох квадратних метрів мозаїки впро
довж дня. Мерехтлива поверхня мозаїк натя
кала на золото і розкіш, проте владний спокій
зображених осіб переводив візуальне сприй
няття на геть інший, медитативний рівень. За
винятком середньовічних вітражів, жоден
вид мистецтва не здатен суперничати з візан
тійськими мозаїками у їхній спроможності
лапідарно поєднувати в собі духовне і чуттєве.
У VII–XI століттях мистецтво мозаїки розквіт
ло також в ісламських культових спорудах, до
роботи над якими іноді залучали візантійсь
ких мозаїстів, як-от у Великій мечеті (Мескіта)
у Кордові (965).
У сучасній мозаїці ролі художника-дизай
нера та вправного мозаїста зазвичай розділені,

цей вид мистецтва використовують для досяг
нення вражаючого ефекту у публічних архі
тектурних проектах — таких, наприклад, як
мозаїки Антоніо Ґауді, складені зі скелець і ке
рамічних фрагментів у парку Ґуель у Барсело
ні, а також мозаїчне облицювання Бібліоте
ки Національного незалежного університету
в Мехіко, виконане Хуаном О’Горманом (1952).

