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Наконечна Лада

«уЯВнІ коРдони.  
мІРкуВаннЯ щодо методологІї  

сучасного мистецтВа»

У первісні часи мистецтво зі своєї синкретичної 
фази поступово розділилося на види та жанри . 
В той час, коли різні розмежування, в тому числі 
на дисципліни, були остаточно закріплені академіч-
ними науками у XVIII сторіччі, створювався пуб-
лічний простір музею. Існувало чітке розмежування 
простору музею чи галереї на елітарний та повсяк-
денний. Мистецтво у міському публічному просторі 
не просто відрізнялося від мистецтва, яке демон-
струвалося у музеях, галереях, а мало навіть інший 
характер – меморіальний, декоративний, пропаган-
дистський, ігровий. Виставкові ж простори довго 
вважалися нейтральними, відокремленими від що-
денного життя, що дозволяло розглядати всі експо-
нати, які туди потрапляли, суто з естетичної точки 
зору (зокрема розміщені в музеях обрядові об’єкти, 
привезені до Європи з колоній). Сам перехід об’єкта 
через кордон внутрішнього/зовнішнього просторів 
змінював його сприйняття: усвідомлено викори-
стовувати таку міграцію об’єктів автори почали 
пізніше. Саме ця властивість мистецького просто-
ру змінювати статус об’єкту, який туди потрапляє, 
дозволила відбутися жесту Дюшана. Розгляд 
соцреалістичного твору у просторі мистецтва ви-
водив на перший план естетичну якість і не до-
зволяв глядачу побачити його пропагандистський 
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характер. Мінімалістські ж скульптури, наприклад, 
внаслідок перетину розділової лінії в інший бік, тоб-
то виходу в публічний простір, перетворювалися на 
декоративні.

Нові підходи до роботи, нові типи мистецької 
діяльності у ХХ сторіччі поставили під сумнів 
нейтральність простору показу. Найбільшу кількість 
питань до його статусу, також до статусу художника 
і мистецтва було порушено у 1960–70-х рр. практи-
ками концептуального мистецтва. Але першим був 
авангард початку ХХ ст. – «ліве мистецтво», – яке 
йшло шляхом подолання кордонів між мистецтвом 
та життям і мало намір діяти у полі суспільного, 
політичного, об’єднуючи соціальне та естетич-
не, використовуючи мистецтво як інструмент для 
трансформації буття. Це була творчість у сфері 
самого життя. Як відомо, саме у ХХ столітті роз-
почався рух, спрямований на стирання меж між 
внутрішнім та зовнішнім просторами існування ми-
стецтва, а також до синтезу мистецтв. Це призве-
ло до появи нових мистецьких засобів: інсталяції та 
інтервенції розкривали специфіку кожного окремого 
місця показу мистецтва; характеристики простору 
ставали частиною мистецького висловлювання. Ще 
певний час продовжувала існувати чітка різниця між 
виробництвом і показом, але поступово і цей кор-
дон перестав бути стійким. Цим змінам посприяли 
перформативні мистецькі практики. На радикально-
му розділенні художника як того, котрий виробляє 
та репрезентує і глядача як того, котрий дивиться 
та оцінює, базувалося класичне мистецтво. Такий 
розподіл з 1950-х років періодично підривався кола-
боративними, партисипаторними практиками. Тепер 
форми мистецтва у багатьох випадках неможливо 
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відрізнити від форм життя. Перформансист про-
живає час перформансу як свій життєвий час. Музеї 
ж дедалі рідше є місцями сили, набуваючи все 
частіше статусу дискурсивних просторів чи навіть 
просто місць зустрічі.

Отже, старі категорії перестали відповідати 
реальності, а більшість розмежувань втрати-
ли свою релевантність. І це трапилося не лише в 
мистецькій сфері. «Пари колективне/індивідуальне 
та публічне/приватне більше не мають сили, пра-
цюють вхолосту. Те, що було раніше чітко розме-
жованим, змішується, накладається одне на одне» 
[1, 16]. Так, ми можемо спостерігати розмиті межі 
приватного, державного, громадського. Але мало 
того, навіть поняття, визначення, терміни втрача-
ють свою стійкість. Так має бути, бо мова як явище 
розташована, в першу чергу, в часі, а не у просторі: 
мовні форми не володіють кінцевими незмінними 
одиницями значень, вони сформовані в залежності 
від обставин того чи іншого історичного момен-
ту, певного місцерозташування в історії, території 
країни, мовного регіону, наукової дисципліни тощо.

Але як побачити, де починається і де закінчується 
мистецтво, де його межі, якщо ми стверджуємо, що 
кордони – це штучне утворення, а мовні форми і 
термінологія не є сталими? 

Протягом довгого часу основним медіа, за яким 
ідентифікувався художник, була картина. На полотні 
відображалася частка реальності. Кордони полотна, 
підкреслені рамою, говорили нам, де починається 
мистецтво. Картина сприймалася відокремленою 
від реальності, вона (іноді площина, іноді «вікно») 
завжди говорила нам про щось важливе, але майже 
ніколи про саму себе. І ось у ХХ ст. новий тип по-
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гляду виявив її об’єктність – картина набула статусу 
об’єкта. А далі, втративши свою ексклюзивність, – 
стала об’єктом у ряді з іншими. Простір став визна-
чати мистецтво: картини, об’єкти (часто у поєднанні 
між собою) інсталювалися, посідаючи в мистецтві 
певне місце. Основним мистецьким засобом стала 
інсталяція. Коли й особливий статус простору втра-
тив силу визначати, що є мистецтвом, тоді на себе 
перебрали цю функцію самі художники. Фраза «Це 
мистецтво, бо це мистецтво» стала відповіддю на 
розгубленість у визначенні мистецтва. Але жодне 
визначення не можна вважати остаточним, будь-
яке рішення підлягає оскарженню. Те, що назва-
не мистецтвом, унаслідок наступної дії з легкістю 
може втратити свій статус5. Тому зараз мистецт-
во – це не стільки індивідуальна продукція, скільки 
маніфеста ція індивідуального рішення. Практика 
«редімейду» призвела дотого, що важливим став 
вибір, а не виготовлення. Мистецький об’єкт пере-
став бути самоціллю. Мистецтво зараз не показує, 
а допомагає «бачити» (у широкому розумінні цього 
слова). 

Референції до власної території та діяльності 
стали обов’язковими елементами роботи художни-
ка з вищезгаданих 1960-х років. Митці почали ди-
витися не лише на світ зовнішній, але й на себе. 
Тоді глядач опиняється у самій структурі твору. 
Як на мене, це революційний поворот у сфері ми-
стецтва. Як в епічному театрі Брехта, художник-ак-
тор дивиться на свою дію-гру. Це – вміння бачити 

5 Художники свідомі цього і також використовують 
у своїх практиках. Наприклад, у роботі «Музей Орлів» 
М. Бродарса кожен експонат мав супровідний напис «це 
не мистецтво».
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себе розділеного на того, хто створює, та того, хто 
сприймає, – на художника та глядача.

Така практика пов’язана з суб’єктно-об’єктними 
стосунками, які завжди є владними. Художник, який 
називає щось мистецтвом, здійснює акт влади. Він 
виходить із суб’єктивної позиції, але, як тільки об’єкт 
створено, – суб’єктивне втрачається. «...Под су-
бъективным мы можем разуметь такие явления, ко-
торые восприняты субъектом, восприятие которого 
еще не усвоилось рядом с ним другим субъектом, 
и если допустить существование субъективного по-
знания, то оно прежде всего может существовать 
только тогда, когда субъект не высказал своей точ-
ки зрения на явление; если же субъект решил вы-
сказать свое восприятие от явления другому, то 
уже его субъективное познание становится объек-
том для другого и с этого момента становится по-
знаваемым …» [2, 130]. З цього стає зрозумілим, 
що пізнання пов’язано не лише з виокремленням 
об’єкту, але й з множинністю позицій тих, хто його 
сприймає. Отже, шанс пізнати можливий тільки ра-
зом з кимось або, як мінімум, із собою, розділеним 
на того, хто створює, діє, і того, хто дивиться. 

Як тільки художник суб’єктивно, репресивно, 
маніпулятивно, керуючись однією точкою зору, роз-
міщує предмети чи дає назви в площині публічного, – 
вони вмить набувають статусу об’єктів, а отже – під- 
даються осмисленню; водночас відбувається роз-
двоєння «я» художника: з’являється його другий 
компонент, тобто глядач. У просторі мистецтва 
кожен із нас є об’єктом і суб’єктом одночасно, не-
залежно від того, хто глядачі ми, чи художники. 
Жестом художника може бути виділений той чи 
інший шматок реальності, встановлені кордони 
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тощо. Незалежно від того, чи глядач уже є частиною 
цієї реальності, чи, можливо, тільки починаєш її для 
себе відкривати, – ти вже і глядач, і свідок водночас.

У ситуації, яку створив художник, глядач має 
можливість отримати досвід. Як у театрі6: «Театр – 
это опыт, оставляющий вещи позади, опыт станов-
ления сознания невещественным» [3]. А об’єкти – 
різні елементи, у спеціально створеній штучній та 
тимчасовій констеляції, – набувають форми функ-
ціонального набору, бо формальні якості підкрес-
лено штучного стають видимими. Водночас, така 
форма є відкритою, бо не привласнена ніким одним. 
Це формації, в яких може щось відбутися, в яких за-
кладений потенціал можливості, випадку, відкриття, 
а головне – мислення. 

Ситуаціоністи зауважили, що мистецтво 
перетворює все, навіть стосунки, на товар. Воно 
продукує образи-товари, а «світ чуттєвий опиня-
ється заміщеним наявною над ним вибіркою обра-
зів». І ми маємо об’єктивоване бачення світу [4]. 
Об’єктивоване – це таке, що має назву, номіноване, 
що визнано існує, і пов’язане з економією розумових 
сил (об’єктивно існує – це дає відповіді раніше, ніж 
були поставлені питання), тоді як ми зараз говоримо 
про об’єктне, яке навпаки, виступає проти економії, 
бо вимагає часу, уваги, роздумів. Матеріальність, 
об’єктність мистецтва має здатність гальмування, 
уповільнення часу, бо матеріальне має вагу. Часова 
затримка (іноді навіть зупинка) також допомага-
ють побачити, замість пізнати. «Целью искусства 

6 Кеті Чухров говорить про Театр, опонуючи Сучас-
ному мистецтву. Я ж стверджую спільність такого Театру, 
про який говорить К. Чухров, і типу практики Сучасного 
мистецтва, яку окреслюю далі у цьому тексті.
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является дать ощущение вещи, как видение, а не 
как узнавание; приемом искусства является прием 
остранения вещей и прием затрудненной формы, 
увеличивающий трудность и долготу восприятия, 
так как воспринимательный процесс в искусстве 
самоцелен и должен быть продлен; искусство есть 
способ пережить деланье вещи, а сделанное в ис-
кусстве не важно» [5].

Об’єкти мають форму, вони співвідносяться 
один з одним, вони утворюють мережу. Вони ут-
ворюють багато різних мереж, диспозитивів. А 
об’єкти, вилучені художником з їх звичного місце-
знаходження та контексту, стають відкритими до 
нових обставин. Об’єкт не може належати комусь 
одному і з цього сталого місця диктувати свої зако-
ни. Він, як щось окреме від суб’єкту, є віддаленим. 
Саме дистанція підкреслює статус об’єкту як такого, 
який існує окремо, і цим уможливлює «остранение». 
Якщо в економічній системі – системі розділення – 
трудящий, виробник, автор відчужується від свого 
продукту, бо він не володіє засобами виробницт-
ва, то у системі мистецтва художник підкреслено 
використовує відчуження. При тому, що це можливо 
тільки завдяки поверненню собі засобів виробницт-
ва та роблячи їх видимими для зовнішнього погля-
ду. Саме це дозволяє глядачеві отримати досвід від 
перебування з твором.

Художник переозначує об’єктивні речі чи події, 
виводить їх із контексту, він самочинно поєднує 
«названі» об’єкти у той чи інший тимчасовий зв’я-
зок. Але чи існує автономне, не корумповане місце 
для такого мистецького жесту? Здається, автономія 
може характеризуватися втратою місця. І з цієї 
(не)позиції місце можна позичати на певний час. 
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Зараз будь-який простір може стати на час просто-
ром мистецтва. Таке виділення простору – процес 
віртуальний, що існує за певних умов та такий, що 
зникає зі зникненням цих умов.

Художник – це той, хто формує простір або, ви-
ходячи зі своєї суб’єктивності, визначає і виявляє 
владу над матеріалом, створює конструкції, об’єк-
ти, ініціює подію або формує ситуацію, – не важ-
ливо. Але кожного разу він визначає кордон і 
окреслює його – саме так, щоб цей кордон прочи-
тувався. Він пред’являє показ не заради нього са-
мого – це методологічний прийом, який виявляє 
сконструйованість. Саме такі, штучно створені, об-
ставини надають можливість відступу та запобігають 
влипанню, тобто повній, некритичній ідентифікації 
зі шматком реальності, що унеможливлює сприй-
няття. Оголення прийому дає можливість «остра-
нения» [5], звільнення від автоматизму сприйняття, 
від постійного влипання. 

Сучасне мистецтво вже не є суто образотвор-
чим, воно не поділяється на види і жанри, воно не 
вважає своїм основним завданням відображати 
реальність і створювати образи. Для мистецької ро-
боти, яку ми намагаємося окреслити, теорія театру 
є вкрай важливою. Об’єкти, які окреслює художник, 
можна співвіднести із сценографією. Крім того, те-
атр має множинність точок зору та уявні кордо-
ни. Таке мистецтво нічого не репрезентує. Під час 
його сприйняття виникає питання «як це працює?», 
замість «що це означає?». Тому знання, яке несе 
це мистецтво іншого типу, не таке, що передається 
від однієї людини до іншої в уже сформованому 
вигляді. Йдеться про схоплювання всього комплек-
су елементів з його багатозначністю і,  водночас, 
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узгодженістю, про виявлення логіки зв’язку об’єктів, 
про відчуття загальної форми і нарешті – про ос-
мислення своєї участі в ній.
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Summary. Beginning in the 20th century, the stable distinc-
tions between disciplines established by academic art discourse, 
between various genres, between the museum and exhibition 
space as opposed to public space have been subjected to question-
ing and attempts to overcome or eliminate them. 

In contrast to the public space of everyday life, where art often 
had a memorial, decorative, propagandistic or playful character, 
exhibition spaces were considered neutral, allowing for the percep-
tion of art from an exclusively aesthetic point of view. Duchamp’s 
gesture consciously used this notion that an object’s sense and 
status changes when it is moved from one space to another. Artistic 
approaches such as installation and intervention began to expose 
the specificity of particular sites, including exhibition spaces, 
emphasizing context and revealing existing presumptions. 

New artistic practices challenged not only the status of fixed 
boundaries in art but also the differentiation of art from life. Perfor-
mative, collaborative, participatory practices endeavor to remove 
the final boundaries – between viewer and artist, between produc-
tion and representation. In general, such distinctions have lost 
relevance not only in the art sphere – for example, we can observe 
the blurred boundaries between private and public.

If we consider “boundaries” as an artificial formation that 
regulates the art sphere, then how can we determine where art 
begins and where where it ends? What are its limits? Neither evalu-
ation according to genre nor the correlation of work to site provide 
adequate criteria for defining art. If it’s no longer possible to identify 
art through media or by its space of appearance, then the declara-
tion “it is art because it is art” becomes the answer. But that same 
performative gesture also makes it easy to deprive an object of the 
status of art.

We assert that the art object does not have a goal in itself, art 
does not show and tell but can be seen as an instrument that 
creates conditions for perceiving. Then it is not really important 
whether the object or situation called “art” will remain art forever or 
occupy this position temporarily. The role of the artist in this case is 
to construct a temporary, artificially established situation, where 
both artist and viewer may have an experience within new circum-
stances, where they may test different ways of being and perceiv-
ing.

The viewer has become a crucial part of the very  structure  of
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artwork. It requires the ability to be two simultaneously – the artist 
and the viewer (one who acts and one who sees), subject and 
object. In this binary position a dialogue – which requires two – can 
happen. On the territory of art everyone can have the chance to be 
object and subject in parallel. 

Produced by one – the artist – this constellation of diverse 
objects, spaces, contexts etc. is also an open form, filled with differ-
ent attitudes, bodies, feelings. Ultimately, one cannot appropriate it 
or privatize this knowledge and experience. Thus it becomes the 
potential formation where something can happen – chance 
occurences, thought, discovery. Objects in this kind of artwork do 
not describe or help to understand something and therefore econo-
mize time; they are not compact forms and images. Within or in 
contact with an artwork, time can be perceived differently, it is 
slower.

The artist detaches an object from its usual function, purpose, 
designation and space of existence. By losing its affiliation, the 
object opens to new circumstances. Art gives us distance, produc-
ing an effect of estrangement. But does an autonomous, not 
corrupted, place for such an artistic gesture exist? It seems that 
autonomy can be characterized by the loss of place. Only from this 
(non)position could space be borrowed for a while. This process of 
delineation, of putting a border in place, is virtual. Precisely these 
artificially constructed circumstances, constructed boundaries, and 
the exposure of an artistic mode of action provide a chance for 
retreat, estrangement, freeing one from the automatism of percep-
tion and preventing the adhesion (noncritical identification) that 
makes sensation impossible. 

Keywords: Contemporary art, borders, the autonomy of art, 
space of existence of art, object-subject relations, the viewer.
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