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Провокація
Так багато мистецтва зникає, так багато візуальної культури кудись випаровується. В одних робіт жахливий кінець:
побиті, спалені, викрадені, покинуті невинні жертви перехресного вогню в бою, публічно страчені за свої злочини. За
багатьма з них дуже сумують, їх шукають, намагаються їх
зцілити чи пошанувати.
Інші роботи зникають так само, як з’явилися, — без пафосу, непомітно, ніхто їх не вшановує і не оплакує. Окремі
візуальні зображення люди люблять. Більшість — н
 і.
«Король Утал» (King Uthal) — ц
 е частина роботи Морегшин Аллаг’ярі під назвою «Матеріальні міркування: ІДІЛ»
(Material Speculation: ISIS) 2015 року. Аллаг’ярі — мисткиня, активістка, письменниця й викладачка. Її роботи виставляли на багатьох міжнародних бієнале, вони є в численних
музейних колекціях.
Це точна копія скульптури, яка колись зберігалася в Мосульському музеї, другому найбільшому музеї Іраку, надрукована з прозорого пластику на 3D-принтері. Про оригінальну скульптуру відомо мало. Її начебто виготовили
в Гатрі, місті на півночі Іраку, у період між І ст. до н. е. і ІІ ст.
н. е. Про самого короля Утала, обставини, за яких з’явилася
скульптура, її функцію і первісну локацію інформації майже немає.
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Морегшин Аллаг’ярі. «Король Утал». 2015. 3D-друкований каучук
та електронні деталі (30,5×10,2×8,9 см). Зображення люб’язно надали
мисткиня і галерея Upfor Gallery. Фото Маріо Ґаллуччі

У 2015 році бійці ІДІЛ захопили Мосул і, щоб продемонструвати всім свою перемогу, зафільмували, як вони нищать
скульптуру короля Утала і ще кілька предметів у музеї. Це
відео було частиною широкої комунікаційної кампанії, яка
мала шокувати ворогів ІДІЛ в Іраку й решті світу, насамперед на Заході, та завербувати нових бійців. Знищення на камеру стало також публічною спробою заглушити не-ісламську історію Іраку — знищити минуле, знищити культуру,
буквально, а потім образно.1
Робота Аллаг’ярі проста й потужна: це акт повернення
або ж відновлення, відтворення знищеної скульптури до
найменших деталей за допомогою технології 3D-друку. Її
копія — це спроба оплакати оригінальну скульптуру і водночас перекреслити акт насильства, наруги, вчиненої над
нею. Копія повертає час назад і знову наповнює оригінал
силою цілісності (а не фрагментації).
Однак це тлумачення не дає точного й повного опису цієї
конкретної роботи чи загалом проєкту «Матеріальні міркування», до якого належить «Король Утал». Виставивши
надруковані на 3D-принтері роботи в галереї, Аллаг’ярі
водночас надала доступ до «оригінальних» файлів у розділі «Завантаження» онлайн-журналу «Ризома» (Rhizome).
Журнал пропонує читачам завантажити ці файли і створити власні виставки. Аллаг’ярі дозволяє зберегти всі роботи
з проєкту «Матеріальні міркування» одним zip-архівом
(у січні 2020‑го він ще був доступний онлайн). Архів містить
технічні специфікації для 3D-друку, наукові статті, каталоги історичного музею, друковані матеріали й відеозаписи
з «оригіналами» в Мосульському музеї, відео 2015 року, де
ці оригінали знищують бійці ІДІЛ, репортажі й доповіді
урядів США та Іраку про їх знищення, а також листування
між Аллаг’ярі, музейними працівниками й іншими людьми щодо цих скульптур.2
Поширюючи свою роботу в інтернеті як інформацію,
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мисткиня не створює ні точної копії стародавньої скульптури, ні чогось оригінального. Натомість вона запускає процес поширення інформації, візуальних об’єктів і даних — 
і ні шляхи їх поширення, ні їхні сенси стримати неможливо.
Будь-яка людина з доступом до 3D-принтера може надрукувати «Короля Утала» — зробити ще одну копію зруйнованого об’єкта і цим ще більше зменшити його цінність як
оригіналу. Скульптура «Король Утал» зникла назавжди
й водночас існує як нескінченно відтворюваний об’єкт — 
і існуватиме вічно (поки на світі є комп’ютери й принтери).
Можливо, оплакуючи втрату історичного, оригінального, унікального твору мистецтва, Аллаг’ярі не надає йому
привілейованого статусу, а радше показує, що технології
здатні знищити всі «оригінали»? Пом’якшивши силу «шоку
й трепету», на яку розраховує ІДІЛ, чи не пом’якшила вона
силу всіх інституцій, створених для того, щоб контролювати
зображення, їхню цінність і тиражування? Можна сказати,
що Аллаг’ярі хоче звільнити всі зображення від ІДІЛ, від
уряду США, від музеїв, галерей і всіх інших установ, які перешкоджають рухові візуальних даних. Її вчинок також натякає на те, що завдання митця — т а й, безперечно, кожного з нас — п
 ереміщувати дані, а не створювати «оригінали».
Проєкт «Матеріальні міркування» був частиною більшого проєкту, де Аллаг’ярі спільно з митцем Деніелом Рурке
досліджувала революційні можливості новітніх технологій
(зокрема 3D-друку) й експериментувала з ними, створюючи нове бачення існування. У центрі цього дослідження — 
«адитивізм». За словами Аллаг’ярі й Рурке, цей термін — це
«складанка з двох слів — “адитивний” і “активізм”, натяк
на те, що в добу, пронизану наслідками постгуманізму, дії та
втручання в нових формах мусять відбуватися у великому
масштабі».3
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«Адитивізм може нас визволити.
Адитивізм нас знищить.
Ми хочемо підтримати, змінити й перепрограмувати можливості, вшиті в цензуровану, невидиму й радикальну концепцію 3D-принтера.
Творення має бути агресивним нападом на сили матерії, що
витискає її форму й вичавлює з неї сирий потенціал.
Бо тільки адитивізм може в пришвидшеному темпі перенес
ти нас туди, де вся матерія мутує в чистоту пластику».4
«Король Утал» — це учасник, активний діяч цього заклику братися до зброї, заклику скористатися західними
ідеями мистецтва й оригінальності та вірою в технології як
зброєю, що покладе кінець цьому світу і створить новий. Як
писали теоретики Алексіс Анаїс Аведишян і Анна Хачиян, предмети, створені з токсичного пластику, заграють із
власною підлістю. «З цього погляду “Маніфест 3D-адитивіста” (3D Additivist Manifesto) не просто оприявнює електронні процеси, коли із цифрових моделей виготовляють
реальні продукти. Він намагається викрити історії, які навмисне приховують, щоб підтримувати гіпервигадку про те,
начебто технології — це панацея від усіх соціальних і економічних болячок на світі».5 Насилля, вчинене над оригінальним «Королем Уталом», відтворили за допомогою візуальних технологій. Воскресіння «Короля Утала» — ц
 е ще
одна форма насильства, яке вчинили візуальними засобами, щоб послабити авторитет людей і машин.
Важко сказати, чи «Король Утал» Аллаг’ярі вшановує,
замінює, згадує і оплакує втрачену роботу з Мосульського
музею та повертає їй бодай якусь присутність і матеріальність, а чи ця реінкарнація робить «Короля Утала» таким
прозорим, що ми більше його не помічаємо.
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Хто що хоче?
Я хочу піти в кіно.
Я хочу подивитися на тварин у зоопарку.
Я хочу відвідати виставку.
Я хочу вбратися в новий одяг.
Я хочу подивитися на зорі.
Я хочу одягнути цю футболку з концерту.
Я хочу повісити це на стіну у своїй кімнаті.
Я хочу, щоб ти послала мені цю картинку.
Цей розділ аналізує «що» у візуальній культурі. Що воно та
ке? Історія візуальної культури — що це? Що за ідеї й філософські підходи охоплює «візуальна культура»? Що за обмеження має візуальна культура?
Перш ніж перейти до цих питань, треба поміркувати, щó
кожен із нас приносить у візуальну культуру. Яких досвідів, емоцій, поглядів, усталених позицій ми шукаємо, коли
на щось дивимося чи щось бачимо? Щоб дістатися до того,
що воно таке — в
 ізуальна культура, треба спочатку з’ясувати, чого ми від неї хочемо.
Як видно навіть із цього коротенького списку, ми, глядачі й глядачки, хочемо від візуального ой як багато. В принципі, люди завжди хотіли від нього забагато. Сліди від цих
бажань досі видно на стінах печер, на вирізьблених скульп
турах, на поскладаних каменюках, на контурах, обведених
навколо людських долонь. Навики, інструменти й технології створення — і відтворення — з ображень удосконалились.
Удосконалились і бажання. Ми хочемо зображень — з авжди
і скрізь. Хочемо відбитків, повторів і можливості залишити
по собі слід. Одних зображень ми жадаємо, інших нізащо не
хочемо бачити. Ми хочемо бачити і відмовляємося бачити.
З цього погляду мало що змінилося, відколи наші предки
нагромадили перші каменюки, створили перші сувої і вперше задумалися про творчі можливості штучного інтелекту.
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Одних зображень
ми жадаємо,
інших нізащо
не хочемо бачити.
Ми хочемо бачити
і відмовляємося
бачити.

Що ж тоді так тягне нас до зображень — у сюди, завжди,
на кожному етапі життя, по-різному? Можливо, ми шу
каємо втіхи або хочемо передати емоції, страхи й ідеї, які
важко виразити словами. Ми хочемо зіткнутися віч-на-віч
зі смертю, ми хочемо уникнути смерті, ми хочемо зупинити час, ми хочемо краси, ми хочемо бачити страждання і те,
який жорстоким буває життя, ми хочемо навернутися, впасти навколішки й заплакати від радості, ми хочемо бачити
землю, ми хочемо бачити землю, якої бачити не можемо, ми
хочемо бачити зірки і що там далі за ними, ми хочемо сміятися, ми хочемо бачити, які ми безглузді, ми хочемо знати, які ми важливі й повні благодаті, ми хочемо уявляти,
хто і що зробило нас такими, ми хочемо бачити, як мало
ми бачимо. Наші бажання бездонні, наші причини незліченні. Єдина константа в просторі й часі — це існування
бажань.
Людські бажання старі як світ. Та нещодавно в цю гримучу суміш докинули одну підступну думку: а чого хоче від
нас візуальне? Дослідник візуальної культури В. Дж. Т. Мітчелл порушив це питання в книжці «Чого хочуть картинки? Як живуть і що люблять зображення» (What Do Pictures
Want? The Lives and Loves of Images) (2005). Він обрамив йо
го твердженням, добре зрозумілим для виробників візуаль
ної культури: людська рука, яка творить зображення, майже одночасно втрачає контроль над цими зображеннями
й випускає їх у майбутнє, де ніхто не зможе ними управляти.
Давньогрецький міф про Пігмаліона розповідає про скульп
тора, який закохується в ідеалізовану жінку, котру створив
своїми руками, і то так сильно, що Афродіта, богиня кохання, оживлює статую. Пробуджена поцілунком статуя народжує скульпторові дитину.6 Міф про Пігмаліона й Галатею
можна витлумачити як алегорію людського жадання зображень, але насправді це розповідь про зображення, яке ожило і навіть породжує нове життя. Об’єкт, створений з однією
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Жан-Леон Жером. «Пігмаліон і Галатея». Бл. 1890. Полотно,
олія. Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк

метою, отримує власну історію та оповідну дугу. Скульптура
розвивається і теж чогось жадає.
Зображення вперто починають жити своїм життям, і це,
на думку Мітчелла, вказує на те, що сáме цього зображення
й хочуть. Життя в усіх його формах зосереджено довкола
бажань, свідомих і несвідомих: потреба відтворити себе
і залишити слід, стратегічно привернути до себе увагу чи
сховатися, змінитися й перебратися в інші географічні чи
матеріальні умови, подорослішати, рухатися — зображення можуть демонструвати всі ці потреби. Проте живими їх
роблять не лише потреби, а насамперед жадоба говорити,
комунікувати й переконувати. Люди хочуть чогось від зображень, і зображення теж начебто чогось хочуть. І бажання цих двох не завжди збігаються.
Міф про Пігмаліона починається як історія кохання, але
врешті перетворюється на історію про одержимість, про те,
як зображення бере гору над людиною і як зображення можуть відчужувати людей одне від одного. Якби не подарунок Афродіти, у майбутньому на Пігмаліона чекали б самота і повільний розпад особистості, а скінчилося б усе,
цілком можливо, божевіллям. А може, в цьому міфі йдеться насправді не про Пігмаліона, а про Галатею. Афродіта дарує їй свободу волі. Її зробили для того, щоб викликати бажання. Те бажання — Пігмаліонів поцілунок — пробуджує
її власну жадобу, й дитина, яку вона носить, народжується
з відчуттям жадоби.
Сьогодні проблема бажання і володіння ще складніша.
Ми живемо в часи, коли творець, митець чи ремісник — н
 азивайте цю людину як вам заманеться — взагалі буває не
людиною, а рядком коду.
Дедалі більше зображень, які ми щодня бачимо, зображень, від яких сподіваємося отримати важливу інформацію
про своє тіло, про те, де ми, яка на вигляд наша галактика,
ніхто не «створює» в традиційному розумінні цього слова.
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Комп’ютери перетворюють дані на візуальні образи і програмують переходи кольорів і ліній у фотошопі без жодних
указівок з боку людини. Зображення невідомого походження надсилають нам, публікують для нас і ми самі теж їх пуб
лікуємо.7 Їх мало коли зроблено людьми. І навіть якщо якесь
зображення на якомусь етапі таки робила людина, людсь
кий дотик губиться за всім рештою. Художник Корі Аркен
джел каже: «Коли я щось публікую в блозі, ніхто не знає, що
я художник. Щойно моє зображення копіюють і вставляють
в інший блог, я перестаю бути художником. Мій малюнок
стає ще одним кавалком інформації в інтернеті».8 І тут аж
проситься питання: чого від нас хочуть технології, комп’ютери й інші нелюдські творці візуального?9
Візуальне — частина історії, яку плетуть люди. При цьому люди теж є частиною наративу, що його творять зображення. Наші бажання відходять на другий план, бо візуальне затягує нас і кличе танцювати разом. Дослідниця Саїдія
Гартмен пише про непозбувну присутність зображень поневолення й знущання над темношкірими людьми. Вона
каже, що візуальна культура об’єднує людей із різних місць
і часових періодів. «Мене цікавить, як саме нас спонукають
брати участь у таких сценах», — пише вона.10 Візуальне затягує нас, робить свідками, інформує й залучає так, що ми
просто змушені долучитися, хай навіть дуже неохоче.11
Так було 2018 року, коли уряд Бразилії у співпраці з Національним фондом індіанців (Fundação Nacional do Índio,
FUNAI) оприлюднив відео про останнього живого представника неконтактного племені в джунглях Амазонки.12
Ролик зняла група службовців, яким доручили дбати про
безпеку того чоловіка й захищати його від тих, хто міг випадково на нього наткнутися чи розшукувати його навмис
но, щоб поспілкуватися з ним чи завдати йому шкоди. В ім’я
захисту за цим чоловіком стежили і знімали на відео без йо
го відома. (Коментар для читачів: нижче зображено каное,
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яке покинули флечейрос, представники ще одного неконтактного племені в джунглях Амазонки. Я хотіла додати
в цьому місці ілюстрацію, але не хотіла передруковувати
кадр із того ролика.)
Відео мало погану якість і нечітку картинку. Удалині видно чоловіка, який завзято рубає дерево. Його риси розмито,
але видно, що йому нелегко дається фізична робота. Далі нічого не зрозуміло, бо зображення з’їжджає вбік. Чути удари сокирою, але минає ще кілька секунд, перш ніж камера
повертається до головного героя. Цей збій, хай випадковий
і ненавмисний, нагадує глядачеві про акт спостереження.
У глядача відбирають доступ до основної атракції, це засмучує й викликає бажання знову бачити.
Камера повертається на місце, на кілька секунд зображення наближається, а тоді знову віддаляється. Чути, як оператори перешіптуються: «Ближче, ближче». Чоловік тимчасом далі рубає. Дерево так і не падає, він іде геть, і запис
обривається. Відео тривалістю менш ніж півтори хвилини
зібрало на ютубі понад 3 мільйони переглядів.
Навіть у коментарях під роликом хтось пише: «Здуріти
можна. Цей щасливчик навіть не підозрює, що більш як мільйон людей з усього світу стежать за ним за допомогою технології, про яку він уявлення зеленого не має».13 А за цим
самітником таки стежили, знову й знову, без його дозволу,
без його відома, без дискусій про те, наскільки це етично.
Він останній представник свого племені, а світовій аудиторії кажуть, що ми можемо тільки одне — спостерігати. Що
популярність цього відео каже нам про глобальний інтерес
до видимості й невидимості, сили й безсилля, технологій,
вимирання і понять антимодерну? Чому людям так кортить
спостерігати саме за цим чоловіком, коли за їхню увагу змагається стільки різного контенту?
Запис був такий популярний, що за кілька тижнів FUNAI
опублікував ще одне коротеньке відео, зняте за допомогою
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Скотт Воллес. «Каное флечейрос» (Flecheiros Canoe). 2002.
Фотографія. Люб’язно надано автором

дрона. На відеозаписі — п
 редставники іншого неконтактно
го племені. Кілька постатей ідуть унизу, а дрон вихоплює
з-за листя дерев то одну, то другу. Цей запис зібрав майже
5 мільйонів переглядів, а інші ресурси, як-от BBC і National
Geographic, написали статті й показали це відео, зупиняючись на окремих кадрах і наближуючи зображення невідомих чоловіків і жінок у джунглях Амазонки.
Чи бачити — ц
 е невинне заняття? У який момент бачення стає актом насилля й агресії? Чи має кожен із нас право
бути баченим і небаченим, право стати невидимим?
Ці відео, принаймні за словами представників FUNAI, — 
частина роботи фонду, спрямованої на захист корінних народів і племінних культур. Вони сказали, що опублікували
ці короткі записи, «щоб привернути увагу Бразилії й усього світу до існування відлюдних племен та до їхнього загроженого становища».14 З цього погляду візуальні зображення — це гарантії безпеки, потрібні для того, щоб виконати
вищу місію. Згідно з логікою людей, які поширили це відео,
це невинне заняття і невинні ті, хто це відео зняв, і ті, хто
його переглянув. Усі невинні, бо ж десь там є справжні вороги, невидимі й готові експлуатувати неконтактні племена та
завдавати їм шкоди. Візуальне перетворили на зброю, яка
несе добро. Я не перебільшу, коли скажу, що під цим кутом
зору спостереження — це взагалі найетичніший і наймо
ральніший учинок, доступний світовій громадськості в той
момент.
FUNAI зміг легко витлумачити свій учинок, а світова аудиторія — ш
 виденько прийняти його версію, бо такі пояснення далеко не нові. Уряди різних країн, зокрема Сполучених
Штатів після теракту 11 вересня, так само обґрунтовували свої вчинки в критичних ситуаціях, коли націлювали
камери на вулиці, посилали дрони на край землі подивитися, що там задумують «терористи», і таємно стежили за
тим, хто що робить в інтернеті, що шукають у ютубі й ґуґлі
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і чим взагалі займаються громадяни. «Захист» — це термін
зі словничка поліцейської держави.
Майже через рік після того як Бразилія опублікувала
ці ролики, візуальне знову перетворили на зброю, але вже
по-іншому. У розпал публічних дискусій на тему міграції, на
тлі щоденних повідомлень про дітей, яких забрали від батьків і посадили під замок у нашвидкуруч побудованих загонах на кордоні США й Мексики, журналістам дали наводку
на закриту фейсбук-групу для прикордонників США. Група з 10 000 учасників була місцем для спілкування і внут
рішніх жартів. Однак серед численних постів журналісти побачили зображення мертвих мігрантів. Фотографії,
раніше опубліковані на основних медійних ресурсах, тут
постили з «жартівливими» підписами. Знайшли там і немало знімків конгресменки США Александрії Окасіо-Кортес — ї х відфотошопили, надавши відверто сексуального характеру.15
Ці пости спливли нагору, бо сторонні спостерігачі не вважали їх невинною забавою. Прикордонна служба швидко
зняла із себе відповідальність за фото, заявивши, що то діло
рук кількох негідників. Журналісти заворушилися, посипалися обурені статті. Тепер винними стали самі зображення,
погані знаки, втілення зла. Особливо багато люті полилося
за зображення потонулого батька з малою дитиною. Фото,
виставлене у фейсбук-групі американських прикордонників, показувало їхні тіла, які вимило на берег річки, котру
вони намагалися переплисти. Знову ж таки, цю фотографію показували не вперше. Нею масово ілюстрували газетні
статті й колонки, де писали про міграційну кризу й критикували імміграційну політику США та нелюдські умови на
кордоні з Мексикою. У фейсбук-групі надрукували те саме
зображення, що й у газетах, але його контекст і — ще важливіше — смисл змінилися. Яким же стало це зображення?
Винним чи невинним?
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Як і зображення корінних народів із тропічних лісів
у Бразилії, ці фотографії мертвих мігрантів і шукачів притулку ніхто не давав дозволу передруковувати, так само як
Окасіо-Кортес не дозволяла, щоб її фото перетворювали на
порнографічну картинку, де вона робить мінет мігрантові.
Дозвіл не такий аж важливий. У якийсь момент доступ
і спостереження стали всюдисущі. Ми припускаємо, що всі
мають право дивитися і що хтось завжди дивиться на нас.
Зображення, які використовують для «добра» — щоб застерігати, навчати, викликати емпатію, вважаються невинними союзниками. Проте ті самі зображення, очевидно, можуть «перебігти» у ворожу команду і ображати, викривати
та підбурювати людей.
Як вирішити — винне зображення в певній ситуації чи
ні? Чи можна взагалі розраховувати на те, що візуальний
образ «учинить» правильно? Чи маємо ми право в принципі такого вимагати? А, може, візуальне завжди є інструментом насилля, зневаги й переступу? Хто з нас це вирішує?
Якраз на цю проблему звертає увагу Гартмен, коли каже,
що нас усіх «спонукають до участі». Можливо, ми й хочемо,
щоб зображення поводилися певним чином, але вони так
не поводяться. І вимоги до зображень теж постійно змінюються. Як намацати твердий ґрунт на цих хистких теренах?
Тут на допомогу приходять критичні й наукові теорії про
візуальну культуру.

Що таке візуальна культура?
За останні десятиліття питання згоди, розмаїття, авторитетності, невидимості й прав стали особливо нагальними. На
думку багатьох науковців, у дослідженнях візуального відбувається так званий «філософський поворот».16 Зображення починають розглядати в широких дисциплінарних та
ідеологічних рамках. Тобто йдеться не так про тлумачення,
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як про філософію і цінності — про те, як зображення впорядкували у форму знань і як вони стали мірилом напруги,
яку викликають знання. Пожвавлений інтерес до візуальної культури підтверджує, що ми завжди говорили про бажання, про вину й невинність, про те, кому належать всі ці
ідеї та що з ними робити.
Візуальна культура — п
 орівняно нова галузь науки й академічна дисципліна. Та хоч вона й набрала окремого статусу, багато хто каже, що це не так наука, як підхід, спосіб
мислення і бачення, спосіб об’єднання, вільний від дис
циплінарних правил. Спочатку коротко розглянемо історію
розвитку візуальної культури як окремої дисципліни, щоб
накреслити контури цього інтелектуального діалогу, а тоді
поговоримо, як цей філософський поворот допоможе орієнтуватися у візуальному в більш прагматичному й менш академічному сенсі.
З’ясувати походження ідеї чи дисципліни або визначити точний момент, коли вона народилася, — і дея гарна й корисна. Ми могли б почати з «тієї зустрічі» й «он того есе»,
а тоді перейти — у чітко хронологічному порядку — д
 о конкретних авторів, важливих текстів і канонічних моментів.
Проте канони — згодом ми поговоримо про них детальніше — це якраз частина проблеми, яку хочуть ліквідувати
студії візуальної культури. Дослідниця Донна Гаравей зауважує: «У “західному”, гуманістичному розумінні історія
про те, з чого все почалося, — це міф про первісну єдність,
повноту, блаженство й жах».17 Культура й візуальне ніколи
не були такими бездоганними, а міфи, на думку Гаравей, ведуть нас не туди, куди нам треба.
Отож не дивно, що ніхто не може зійтися на тому, коли ж
виникли студії візуальної культури. Одні дослідники кажуть, що в 1990‑х по закінченні Холодної війни. Інші відсувають цю дату до 1980‑х, коли почали активно розвиватися медійні студії, а уявлення про естетику змінилися під
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Йдеться не так
про тлумачення,
як про філософію
і цінності — про те, як
зображення впорядкували
у форму знань і як вони
стали мірилом напруги,
яку викликають
знання.

впливом інтелектуальної енергії радикалізму кінця 1960‑х
і перебудов, натхненних постмодернізмом, багатокультурністю й фемінізмом. Дехто вважає, що все почалося ще раніше, з популярних текстів філософа Маршалла Маклуена.
Ще хтось каже, що молода дисципліна — ц
 е пряма відповідь
дослідникам постколоніалізму та вимогам до інституційної
дисциплінарності й генерації знань.18
Якщо визначити дати народження нам не під силу, ми
можемо принаймні знайти окремі місця, звідки почалася
розмова. Традиційний майданчик, де вивчають мистецтво,
митців, стиль, а також сенси й силу зображень та іконографії, — мистецтвознавство. Початки мистецтвознавства тісно переплітаються з поняттями творчості, геніальності й фігури митця в західноєвропейській культурі, яка зростала
на просвітницьких ідеалах категоризації і прогресу.19 Ця
галузь досліджень виросла з філософських ідей Іммануїла
Канта, Георга Гегеля й Мартіна Гайдеґґера, але сформува
лася як окрема дисципліна з власною методологією.20 Розмова перейшла від філософських міркувань до об’єкта й практик уважного споглядання і хотіла охарактеризувати красу,
якість, хронологію і форму. На початку ХХ століття критик
Вальтер Беньямін доповнив діалог роздумами про кіно, спо
стереження та «механічне відтворення».21 Він виступив проти пильної уваги до об’єктів і водночас надихнув на ще більшу увагу до них. Беньямінові теорії про руйнацію «аури»
мистецького твору і про те, що майстерно створений оригінальний об’єкт випромінює силу й енергію, які не можливо
відтворити в репродукції, ще більше зміцнили межі мистецтвознавства як окремої дисципліни.
Далі мистецтвознавство переросло в галузь науки і створення знань, яка віддавала перевагу окремим митцям і прогресивним історичним хронологіям. Згідно з логікою мистецтвознавців, одні об’єкти були важливіші за інші і саме
ці об’єкти утворили канон великого мистецтва. Візуальний
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аналіз — коли об’єкти уважно розглядають, щоб визначити
форму, метод, повтори, тематику, символи й таке інше — с тав
важливим інструментом, який допомагав проаналізувати
сенси, визначити стиль і з’ясувати грошову й історичну цінність об’єкта. Тобто мистецтвознавство допомагало осмислити величезний і безладний світ візуальних об’єктів, зменшуючи і впорядковуючи хаос. Порядок настав після того, як
визначили упізнавані шедеври — канон, довкола яких вибудувалося мистецтвознавство. Якісні, значущі роботи представляли культуру, стиль і прогрес та цінувалися за те, що
надихали на інтелектуальний і мистецький розвиток. Серед моря об’єктів і візуальних предметів мистецтвознавство,
наче порт під час бурі, забезпечувало стабільність і наративний лад.
«Витворами мистецтва» називали тільки найважливіші
візуальні об’єкти, і ці об’єкти визначали експерти — мистецтвознавці. Мистецтво розвивалося по прямій лінії від
Джотто до Леонардо да Вінчі, далі до Дієго Веласкеса й Жака-Луї Давіда, тоді до Гюстава Курбе, а від Курбе до Пабло
Пікассо й Джексона Поллока. Дуже пряма, дуже чоловіча
й дуже біла акуратна лінія.
Як проникливо завважує мистецтвознавець Кевін Мок
сі, часто буває так, що мистецтвознавці «несвідомо беруть
участь у бездумному відтворенні культури: відтворюючи
знання», і «як наслідок, дисципліна загалом стає потужною
консервативною силою в суспільстві, яке швидко змінюється».22 Аналіз, порядок і стилі, що мали на меті розібрати
мистецтво по кісточках, стали інструментами, які стримували його розвиток. Консервативні засадничі ідеї та обмежені канони, які виникли на їх основі, досі впливають на цю
дисципліну і шкодять їй.
Якраз розуміння того, що мистецтвознавство обмежене й не бачить нічого, крім власних правил, власних
канонів і власних систем цінностей і сенсів, спонукало
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переосмислити, хто і що візуально важливі. До цього кроку підштовхнув активний розвиток культурних студій
у 1960‑х і 1970‑х. Дослідниці візуальної культури Маріта
Стуркен і Ліза Картрайт пишуть: «Однією з цілей культурних студій… було дати глядачам, громадянам і споживачам
інструменти, що допомогли б їм краще зрозуміти, як культурні практики, з яких складається наше життя, творять
нас як соціальних суб’єктів».23 Фахівці з культурних студій
уважають, що візуальне завжди було потужним інструментом передачі ідей і цінностей у спільноті й суспільстві в усі
часи і в різних місцях. Візуальне демонструвало культ урне.
Дослідники хочуть насамперед визначити, як твориться
культура, що тримає певну спільноту вкупі, які її норматив
ні стандарти, як їх підтримують, що відбувається, коли ці
стандарти порушують чи зневажають. Одним словом, які
історії розповідає суспільство, щоб створити уявлення про
себе, і як візуальне ті історії відбиває. Теоретики Арджун
Аппадурай, П’єр Бурдьє, Джеймс Кліффорд, Стюарт Голл,
Мері Луїз Пратт і Реймонд Вільямс переосмислили значення культури з погляду її основ, визначень і впливу. Вони
описали багато способів, як окремих суб’єктів контролюють
і категоризують, як вони дають собі раду з цими владними структурами і як творять свою ідентичність. У цьому інтелектуальному середовищі візуальне є і каральним, і визвольним механізмом, що втілює, показує, віддзеркалює,
задіює і позначає.
Ці теоретики відсувають на другий план об’єкт та індивідуальну творчість чи діяльність його творця: вони кажуть,
що і те, і друге — с оціальні конструкти і стосуються тільки
конкретного суспільства. «Що» і «хто» у візуальній культурі — д
 ругорядні порівняно з ширшою соціально-політичною й культурною функціями культури. Мистецтво, архітектура, телебачення і всі матеріальні об’єкти відбивають
уже наявні цінності й бажання — в
 они їх не створюють.
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У 1980‑х і на початку 1990‑х критичні інтервенції теорії
кіно, критичної теорії раси, фемінізму, постколоніальних
студій і квір-теорії підтримали вимогу культурних студій — 
досліджуючи візуальне, не обмежуватись його мистецтво
знавчим походженням. «Погляд» і категорії раси, гендеру,
фізичних можливостей та сексуальності стали важливими
засобами оцінювання, прискіпливого аналізу, розширення
чи руйнування канону. Критики й дослідники запитували,
хто визначає, що таке краса, хто керує камерою і тим, на що
камеру націлюють, хто побачений і хто скористався з канону й категорії «мистецтва», яку протиставлено «не-мистецтву». Вони вимагали критикувати й змінювати силу, яку
давало знання, а також знання, створене сильними. Ставлячи під сумнів поняття універсалізму, ці дослідники розхитували самі означення сприйняття і бачення.24 Той, хто
судить цінність, смисли й користь об’єктів і зображень згідно з вузькими (читай: західними) культурними стандартами й нормами, ігнорує кардинальні відмінності, опір владі
й жахливе насилля, що його завдає візуальне певним тілам.
Науковці застерігали, що колишні способи бачення містили
чимало сліпих плям, через які багато що і багато хто ставали невидимими.
Навіть самі терміни «ренесанс» чи «модернізм» нав’язу
ють хронологію і розуміння прогресу, які співвідносяться
суто із «Заходом» і імперією, з Просвітництвом і колоніа
льним знанням і залишають за бортом не-західні образи,
історії та культури. Таке творилося не лише колись давно:
жахливе насильство й генерування викривлених знань тривають досі, так само як інші утиски, несправедливість і глобальні нерівності нашого часу.
У 1990‑х і 2000‑х ці нові напрями, інтервенції й критичні зауваги докорінно змінили мистецтвознавство. У цей
період окремі університети й коледжі взагалі позбулися
слова «мистецтвознавство» в назві факультету й вибрали
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натомість «студії візуальної культури». Це означає, що дедалі більше людей розуміє: візуальна культура — це унікальний спосіб сприймати світ та впорядковувати і творити
знання. «Поворот до візуальної культури» такий потужний,
що зачепив навіть музеї — місця, засадничо прив’язані до
ідеалів, ціннісних моделей та інтелектуальних концепцій
мистецтвознавства. Коли межі «мистецтва» розширилися,
музеї змогли влаштовувати виставки, присвячені мотоциклам, телесеріалу «Абатство Даунтон», зображенням манґи чи популярній галузі моди й дизайну костюмів. Музей
мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку спільно з журналом
Vogue щороку проводить бал Met Gala, де збираються найбільші знаменитості. Видно, що візуальна культура стала
у великій пригоді музейникам, які щосили стараються розширити аудиторію і затягнути якомога більше людей у музейний простір. (Про ідею мистецтва й історію музеїв поговоримо докладніше в наступному розділі.)
Ці тренди з’явилися не зі студій візуальної культури, але
поява цих студій як окремої дисципліни й концепції невіддільна від цих трендів. Вихідною точкою можна вважати
першу музейну виставку-«блокбастер» і культурне явище
під назвою «Скарби Тутанхамона» або ж «виставка короля Тута», яка відкрилася в Музеї мистецтв Метрополітен
1976 року. Виставку влаштували не через якесь особливе
бажання надихнути на нову розмову про естетичні й формальні цінності єгипетських об’єктів, а через політичні перемовини між президентом США Річардом Ніксоном, держсекретарем Генрі Кіссінджером і президентом Єгипту Анваром Садатом. Музеї швидко зрозуміли, що акцент на візуальній культурі в наукових колах допоможе їм у кінці
XX століття розширити свою аудиторію й цілі. Отже, візуальна культура — це мова інституційного ребрендингу
й урізноманітнення аудиторії.
Словом, студії візуальної культури з’явилися не після
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якоїсь однієї події, а внаслідок цілої серії змін у знаннях,
впливі і владі, які супроводжували масштабні інтелектуальні, політичні й соціальні зсуви в другій половині ХХ століття.
Та це однаково не каже нам, що ж таке візуальна культура. Коротка відповідь: усе. Усі ваші зорові спогади, всі
зображення на екранах, всі предмети у вашому помешканні, всі речі в чужому домі, всі картинки на білбордах, автобусах і потягах метро, всі фотографії міст і ферм, усі карти,
всі мультфільми, все, що ви начебто бачили, але насправді
ще ні. Якщо ви можете це бачити, якщо його зробили навмисне, щоб люди це бачили, значить це візуальна культура. Однак Ніколас Мірзоєв зауважує, що візуальна культ ура
також «охоплює невидиме або приховане… Ми не просто
бачимо те, що перед нами, й називаємо це візуальною культурою. Ми радше конструюємо світогляд, який відповідає
тому, що ми знаємо і що вже пережили».25 Або ж, як кажуть
Старкен і Картрайт: «Ми вивчаємо візуальну культуру й візуальність, щоб збагнути їхнє місце в широких, мультисенсорних мережах смислів і досвіду».26 Візуальна культура — 
це дослідження всього зі спробою це все зрозуміти. І тут
хочу наголосити: участь у візуальній культурі не залежить
від фізичної здатності бачити. Люди з порушеннями зору
залучені до діалогу про візуальну культуру як учасники тих
«мультисенсорних мереж». Зір — це тільки один елемент то
го, чим є і що робить візуальна культура.
Ось чому «візуальне середовище» — д уже корисна концепція. Жоден візуальний об’єкт не існує сам по собі. Коли
ми бачимо щось, то бачимо і те, що довкола нього, те, про що
воно нагадує нам, інші спогади про речі, які ми бачили або
про які чули. Усі ці осколки бачення, всі ці уламки зору збираються докупи й утворюють цілісний досвід, тому ми ніколи не можемо дивитися й бачити щось ізольовано від решти.
Усі теперішні видовища мають минуле і майбутнє, і все воно
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існує одночасно. Звідси потреба уявляти візуальну культуру
у формі кластерів, середовищ і груп.
Є ще влучніша концепція — «
 візуальних атмосфер». З атмосферами не все так просто. Вони мають означення й чіткі
межі, але їх не видно в щоденній взаємодії. Контури атмосфери ми зазвичай помічаємо щойно тоді, коли з цієї атмосфери
виходимо. Тобто візуальна культура існує завжди, але часто
непоміченою. Вона здається природною, ба навіть органічною, сталою і нескінченною. Як повітря, яким ми дихаємо.
Однак тільки до певного моменту. Поки ми не опинимось
у якійсь іншій атмосфері, де почуваємося геть розгубленими, де не можемо дихати, де на фізичному рівні гостро відчуваємо простір, куди нас не пускають. Візуальні середовища й візуальні атмосфери — це моделі з різними смислами
і впливами, але вони підкреслюють, що візуальне має колосальний вплив на наше життя, ідентичність і тіло. Вони ж
показують, що ми нездатні дати повноцінне означення візуальній культурі чи втекти від неї.
У цій книжці я вживаю терміни «зображення», «картинка», «візуальний об’єкт» і «візуальне» як взаємозамінні синоніми, хоча між ними цілий океан відмінностей. Я не маю
наміру заплутати читача чи навмисно розмивати межі, бо
ця різниця справді важлива.27 Просто зважаючи на мету
нашого діалогу і питання щодо візуальної культури, які ми
розглядаємо, я пропоную не аналізувати тут ці відмінності.
Ми розглянемо різні категорії «мистецтва» і «популярного», але пам’ятайте, що ці назви — теж конструкти, закорінені в історії, владних ієрархіях та в певному просторі й часі.
Те саме стосується термінів на кшталт «зображення», «картинка» та «об’єкт». У кожного з них своя історія. У різний
період вони означали різне. Сукня — це не те саме, що споруда; картина — не іграшка, телевізійна реклама — не реклама в інтернеті. У цій книжці те, що візуальна культура
робить, важливіше за межі того, чим ця культура є.

Щ о та к е в і з уа л ь н а к у л ьт у ра ?

47

Я зосереджуюсь на потенціалі, широті, нестабільності
й різноманітних можливостях візуальної культури з надією відкрито поміркувати про те, звідки ми беремо знання,
як ми щось бачимо і як можемо комунікувати по-новому — 
цілісно, спритно, співчутливо. Мати справу з візуальною
культурою і ретельно її вивчати означає стати на стежку,
яка веде куди-інде, до творення інших знань і нових світів.
Дослідниця Кендіс Чу описує своє «деінде» як «простір зустрічей, потрібних для того, щоб сприймати світ “нездоровоглуздо”».28 Вона закликає вийти за межі здорового глузду,
за межі вже відомого й зрозумілого — хоч це й непросто — 
до того, що врівноважить протиріччя, відкриє незвичайну
красу чи нові ракурси й покаже нам, як бути і взаємодіяти
по-новому. Отже, візуальна культура — ц
 е пошук «нездоровоглуздих» світів, щоб у них жити і про них дбати. Ми не
завжди маємо те, що хочемо, але те, що в нас є, можна змінити — і побачити по-новому.

Який потенціал у візуальної культури?
Усім уже набридло чути, що якийсь мем, зображення чи відео «розірвали інтернет». Та коли Бейонсе і Jay-Z запостили
кліп до свого синґлу 2018 року «Apeshit» інтернет не просто
«розірвало», а вщент пошматувало.29 Відео про те, як зіркова пара в паризькому Луврі взаємодіє із західним каноном
і роботами, які до нього не ввійшли, одразу стало вірусним
і дало поштовх десяткам статей із роздумами про мистецтво, расу, владу й здатність використовувати та переосмислювати музейний простір під впливом суспільних рухів на
зразок #blacklivesmatter і #decolonizethismuseum.30 Далі посипалися списки рекомендованої літератури, уроки з мистецтвознавства й колективно розроблені навчальні програми.
І всі студенти мистецтвознавства/візуальної культури у світі нарешті відчули, що недарма вибрали таку спеціальність.
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Водночас чимало глядачів, мабуть, не зрозуміли, звідки
стільки шуму. Звичайний собі музичний кліп: упізнаваний
стиль і харизма обох виконавців, шикарний одяг, неперевершені танцівники на тлі розкішних інтер’єрів. Той, хто ніколи не був у Луврі чи не дуже уважно дивився відео, міг і не
помітити, що ролик зняли в одному з найвідоміших і найважливіших музеїв світу. Якщо глядачі нічого не знали про
Лувр: щó це за музей, яке мистецтво там показують і, найголовніше, якого мистецтва там немає — відео втрачало свою
революційну силу і здатність «переписати» травматичний
досвід темношкірих.
Візуальна культура має повноцінне значення тільки тоді,
коли контекст зрозумілий, коли глядач розуміє символи. Ті,
хто подумали, що кадр, у якому Бейонсе і Jay-Z стоять перед
«Моною Лізою», крутий, але не знали, що кліп знято в Луврі і що картина між ними — ц
 е справжня «Мона Ліза», не
зрозуміли меседж цього відео.
Галузь візуальної культури дуже розрослася, але її досі
тривожить питання, чи «знає» глядач. В університетській
аудиторії я найчастіше чую одну фразу, повну розчарування й відчаю: «Не розумію, ну просто ніяк. Чи я тут маю щось
бачити?» Візуальна культура теж відчуває той страх — не
зрозуміти, не побачити те, що маєш побачити, пропустити.
Візуальна культура як #fomo. З’явився навіть окремий жанр
книжок, які вчать читачів бачити — креативніше, активніше, сприйнятливіше. «Візуальний інтелект» помалу стає
категорією популярної психології, що обіцяє «нове життя»
і «мистецтво як психотерапію».31
Крім того, в цей історичний момент велику тривогу викликають мінливі обставини візуальної культури: що це та
ке, хто нею управляє, як за її допомогою управляють нами,
хто її вивчає, хто на ній заробляє, де її межі. Нам постійно
повторюють, що ми живемо у візуальну епоху, що нас із головою затоплює потік і вибір зображень. Мало не щотижня
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публікують доповіді про те, як візуальне й гаджети змінюють наші когнітивні навики і знищують уміння сприймати
й зосереджуватись. Та що як ця прикра «проблема» надміру візуальної культури взагалі не проблема? Що як надмір
зображень і надмір людей, які говорять про візуальне, — ц
е
героїчна розв’язка, а не кінець історії?
Про цю оптимістичну версію візуальної культури вже
говорили. Мірзоєв, наприклад, каже: щоб дати означення
«візуальній культурі», треба зважати не так на об’єкти, як
на питання.32 Він має на увазі, що ми так зациклюємося на
конкретній речі, мистецькому творі чи зображенні, аж проґавлюємо важливіші питання й проблеми, а отже, важливішу історію.
Що відбувається, коли візуальне суперечить нашим історіям? Як я вже писала, зображення чогось хочуть від аудиторії і можуть добиватися свого, агресивно й переважно без
нашої на те згоди. Дані неврологічних і психологічних досліджень дедалі частіше свідчать, що люди не можуть не бачити й не розповідати про побачене без зовнішнього впливу.
Навіть ці «дані» прив’язано до певних уявлень про сприйняття і капіталістичних імперативів. Чи можемо ми засадничо знати, чого ми хочемо від зображень, а чи всі ці бажання вже визначив хтось замість нас?
Чіткого означення сенсу, впливу й меж візуальної культури немає ніде. Хотіти зрозуміти всі-всі зображення, чітко
їх усі побачити, проявити когнітивну волю й не піддатися
візуальному примусу — це безглузде бажання. Зображення довкола нас вимагають свого від аудиторії і всіляко стараються її залучити. І то залучити до масштабних систем
і символів, що їх неможливо повсякчас повністю розуміти.
Нереально знати історію походження кожного óбразу, розуміти кожну алюзію, відчувати розстановку сил у кожному зображенні. Важливіше докопатися до того, що роблять
з нами зображення і що з ними робимо ми.
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Інакше кажучи: навіть якщо ми не «знаємо», хто такі Бейонсе і Jay-Z та що вони роблять у Луврі, ми можемо міркувати про візуальну культуру й запитувати, чому саме ці
зображення створили саме в такий спосіб, як візуальні образи зіштовхуються між собою, які тіла показано, а які зумисно невидимі, і який зв’язок між тілами й зображеннями, біля яких вони перебувають. І насамкінець: чому двоє
людей заплітають волосся, перебуваючи в будівлі, схожій
на музей?
Відповіді на ці питання краще допоможуть зрозуміти
сенс цього відео, ніж «знання». Ці питання тягнуть нас до
нагальних питань візуальної культури: що реальне, що
тривале, що ми вважаємо цінним, чи ми зобов’язані бачити одне одного, чи можемо ми в принципі зрозуміти довколишній світ і простір, що його поділяємо з іншими?
Мисткиня/теоретикиня Гіто Штеєрл спонукає нас побачити потенціал у цій нестабільності, у цих великих питаннях, які вимагають великих відповідей. Вона пише:
«Убоге зображення — це копія в русі. Його якість погана, а розширення не відповідає стандартам… Убоге зображення більше не показує реального — початкового оригіналу. Воно показує реальні умови власного існування: масове тиражування,
цифрове розпорошення, зламані й хиткі часові зв’язки. Показує
опір і присвоєння, а також конформізм і експлуатацію. Одним
словом, реальність».33
Штеєрл говорить про пригноблення і визволення, або ж
про грань «реальності», як вона каже. Більшість того, що ми
бачимо, — не «реальне». Скажімо, кожна ілюстрація в цій
книжці — ц
 е цифровий файл. Його стільки разів обробляли,
вирізали й зберігали, що те, що ми бачимо, — це лише фантом того, що ми хотіли б тут відтворити чи побачити. Проте
зациклитися на цьому, відволіктися й засмутитися, звести
все до того, ніби зображення ніколи насправді й не існувало,
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означає задерти носа і проґавити можливість звільнення,
яку дає візуальне. Пізнати «реальне» неможливо, тож мусимо бавитися з тим, що маємо. А маємо ми візуальну культуру. І саме в ній криється потенціал.
Чим же є «Король Утал» Аллаг’ярі у світлі цих роздумів?
З погляду візуальної культури, об’єкт протистоїть самому
собі, своєму творцеві і своїй аудиторії. Він у буквальному розумінні не існує в одному місці. Файли, потрібні для роботи, можна безкінечно поширювати, розподіляти і стирати,
щоразу відбираючи в них фрагмент за фрагментом, як сумно передбачала Штеєрл. Може глядач покладатися на цей
об’єкт чи, може, ця робота повсякчас намагається вислиз
нути від нього? Робота зависла між моментом-створенням
і моментом-знищенням.
Розглядаючи «Короля Утала» як елемент візуальної культури, ми повинні дивитися на нього з кардинально різних,
суперечливих позицій. Це шматок пластику, який по-різному зачіпає теми часу, мистецтва, пам’яті й насильства. І взагалі, що ти, читачу, тут бачиш? Ти бачиш просто собі об’єкт
у його власному просторі чи ти думаєш про оригінального
«Короля Утала»? Чи думаєш ти і про інші версії цієї роботи
Аллаг’ярі і про те, де вони зараз? Чи цей прозорий пластик
нагадує тобі про крижані скульптури і дешеві столові прибори з пластику, такі ж зникомі й одноразові, як, мабуть,
і ця робота?
Усі відповіді на ці питання правильні й важливі. Мисткиня просить нас сприймати об’єкт не в ізоляції, а серед такої собі атмосфери, серед проєктів, документів, джпег-файлів, а ще в часі — т еперішньому, а також давноминулому.
Крім того, це зображення оточено насильством, бо нам, певна річ, нагадують про бажання заглушити візуальне, контролювати його, змусити його замовкнути. Нагадують і про
те, що візуальне не дається, щоб його заглушили, контролювали чи змусили мовчати.
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Візуальна культура — 
справа важка й неприємна.
Споконвіку такою була.
Зображення хочуть
вступити з нами
в сутичку.

Візуальна культура не буває унікальною і статичною.
Зображення поширюються і змінюються в середовищі
ймовірних смислів і можливих результатів — скінченних
і завжди бодай трохи відкритих до зовнішнього впливу. Візуальна культура не має твердих кордонів і, хронологічно
плинна, об’єднує минуле, теперішнє і майбутнє. Вона величезна і легко прослизає крізь пальці. Однак ми можемо розглядати окремі елементи її незліченних течій, протитечій
та епізодичних сплесків.
Візуальна культура — справа важка й неприємна. Споконвіку такою була. Зображення хочуть вступити з нами
в сутичку. Нам треба добре думати, чи варто це робити. Щоразу коли ми бачимо на стіні печери давні відбитки рук, повинні запитати, чия рука не залишила відбитку? Щоразу
коли бачимо історичну пам’ятку, повинні прошепотіти самі
до себе: чому збереглася саме ця пам’ятка, а не якась інша?
Що зруйнували або знесли, щоб звести цю споруду? Завжди
треба ретельно придивлятися і запитувати: чому це, а не…
ну, будь-що інше? Чого ми хочемо і чому саме цього?
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