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АВТЕНТИКА VS СУЧАСНОСТІ: ЧИ МОЖЛИВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯВИЩ? 
 

Питання про самобутність української культури набуло актуальності після 
отримання державою статусу незалежної. Виникла потреба виокремити 

вітчизняну культуру, що формувалася під впливом багатьох держав протягом 

довгого часу. Яскравим проявом перших спроб сепарації культури став 

масштабний постмодерністський рух – бойчукізм.  

«Бойчукізм» – впливовий напрям в українському мистецтві 1910 – початку 

1930-х років, названий на честь його лідера Михайла Бойчука, художника, який 
виробив власну живописну систему, що спиралася переважно на досвід 

візантійського монументального та українського народного мистецтва, і мала 

стати основою для національного мистецтва. «Бойчукісти» створили низку 

визначних монументальних розписів, які були повністю знищені в 1930-ті роки, 

так само, як і їхні автори [5]. 
Наступною сходинкою став концептуалізм, ціллю якого було відновлення 

модернізму. В рамках цього руху митці прагнули до самореалізації через 

провокацію, відходячи від звичних форм мистецтва, демонструючи себе як 

авангардистів. На противагу концептуалізму в той же час розвивався відмінний 

від першого рух – живописоцентризм, що поєднував у собі традиційне 

уявлення про живопис і новаторські особливості. 
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Цей парадокс зумовлений не тільки обставинами радянської системи, але й 

мистецькими традиціями Києва з його культом яскравого, життєствердного й 

майстерного живопису, уособленого в постатях Олександра Мурашка, Федора 

Кричевського та Тетяни Яблонської [5]. 

Даний рух змінився гіперреалізмом, що репрезентується діяльністю 
«Групи 6», до якої увійшли кияни Сергій Гета, Сергій Базилєв, Сергій 

Шерстюк, львів’яни Микола Філатов та Ігор Копистянський, москвич Олексій 

Тєгін. Своєрідність доробків мистецтва за цей етап так і не прижилася у 

тогочасному суспільстві. 

Поруч з новаторським вектором мистецтва важливу роль грали майстри-

ремісники, що поколіннями передавали неповторність та колорит справжньої 
української культури. Таке мистецтво і наразі вважається аматорським, але 

логічним є зв’язок з поняттям «народна творчість», що не піддалася впливу 

зовнішніх факторів – завоюванням, індустріалізації, урбанізації й продовжувала 

використовувати автентичні малюнки, орнаменти і форми.  

Важливою в становленні та розвитку аматорського мистецтва стала 

Національна спілка народних майстрів України та її регіональні відділення, які 
існують в кожній області. Аматор декоративно-ужиткового мистецтва 

відрізняється від народного майстра тим, що його творчість формується як 

захоплення, як хобі, які не приносять йому матеріальних здобутків - це поклик 

його душі [4]. 

Нині Національна спілка народних майстрів, заснована у 1990 році, 

налічує близько 2, 500 майстрів за наступними спрямуваннями: народна 
творчість, народні митці УРСР, майстри петриківського розпису, українські 

різьбярі, вишивальники, гончарі, килимарі та лялькарі [2]. 

Якщо звернути увагу на процеси розвитку українського мистецтва у 

сьогоденні, то можна помітити стрімку популяризацію саме тих вітчизняних 

творів, що в переважній більшості випадків не мають зв’язку зі звичними 

українськими мотивами, що були висвітлені в етнічних картинах та архітектурі. 
Досліджуючи стан сучасного мистецтва, можна відстежити декілька причин 

сепарації від етнічного першопочатку: 

 інтеграція України до складу держав Євросоюзу у 2014 році, що 

викликало процес наслідування культури Європи з метою входження в рамки, 
прийняті на території країн-учасниць. Більшість творів мистецтва також мають 

риси постіндустріалізму й урбанізації, що виражається у простих формах, 

використанні більш сучасних матеріалів. Що стосується духовної культури, то 

країни Європи активно зацікавились українським мистецтвом після 

популяризації України як учасниці ЄС. 

 розвиток самого мистецтва – зміна середовища, поява технологій та 

новаторство. Твори мистецтва стають більш функціональними, різноманітними, 

швидше виробляються, мають більше можливостей демонстрації, приймають 

ознак мінімалізму. Саме розвиток і глобалізація електронної мережі дозволила 
набагато спростити доступ до творів мистецтва з будь-якої точки світу. Це 

стало початком розповсюдження неповторної української культури. 
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 трансформація суспільства, під впливом якої мистецтво почало 

переслідувати соціальні проблеми та збільшувати смислове навантаження 

творів.  
Тому можна зазначити, що сучасне мистецтво не має канонів та 

обмежень, тому автор через твори виражає відчуття, емоції, ставлення та 

думки, що інколи приймає доволі незвичних форм. Яскравим прикладом є 

роботи авторки художньої кераміки – Ксенії Жижій, які вона вважає 

«…результатом творчих пошуків у рисунку. Комбінації різних матеріалів, 

ефектів та технік… емоціями, переживаннями та почуттями, перенесеними на 
папір…». [5]  

Говорячи про інтеграцію двох явищ, доречно згадати популярність 

вишиванок серед іноземців. Великим попитом користуються саме сучасніші 

моделі одягу з кольорового льону, прикрашені незвичними візерунками, що 

інколи приймають відголосків абстракції. Також велику цікавість викликають 

українські віночки, посуд, етнічні прикраси і художні роботи [1]. В умовах 
сучасності вдало поєднуються технології та ремісництво, а засобом їх 

презентації є мережа Інтернет, яка поширює інформацію. Таким чином 

автентика викликає постійний інтересяк українців, так й іноземців. 

З огляду на вищесказане можемо стверджувати, що інтеграція явищ 

можлива шляхом поєднання  сучасних технологій зі змістом першоджерел 

етнічного, що у свою чергу відкриває нові території для діяльності сучасних 
митців. На нашу думку, настала доба окреслення власної культури як 

неповторної частини українського народу, бо саме автентичність здатна надати 

поштовху натхнення не тільки для авторів, а й для поціновувачів мистецтва.  

 

Список використаних джерел: 

1. Категорія: Українські народні майстри. Вікіпедія. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki  (дата звернення: 08.11.2021) 

2. Львівська національна академія мистецтв. Ксенія Жижій. URL: 

https://lnam.edu.ua/uk/exhibition/zhyzhii.html (дата звернення: 07.11.2021) 

3. Основні тенденції сучасного традиційного народного і аматорського 

декоративно-ужиткового мистецтва/ 

І.А.Бариш-Тищенко. URL: http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/214.html  (дата 
звернення: 07.11.2021) 

4. Світовий тренд на етнічний одяг. ТСН – 2021. URL: 

https://tsn.ua/video/video-novini/novini-ukrayini-trend-na-etnichniy-odyag-chomu-

ukrayinski-vishivanki-stali-populyarnimi-u-sviti.html (дата звернення: 08.11.2021) 

5. Сучасне українське мистецтво: історична пам’ять та світовий 
контекст. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/stories/suchasne-ukrayinske-

mystetstvo.html (дата звернення: 05.11.2021) 

https://uk.wikipedia.org/wiki
https://lnam.edu.ua/uk/exhibition/zhyzhii.html
http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/214-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%96-%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.html
https://tsn.ua/video/video-novini/novini-ukrayini-trend-na-etnichniy-odyag-chomu-ukrayinski-vishivanki-stali-populyarnimi-u-sviti.html
https://tsn.ua/video/video-novini/novini-ukrayini-trend-na-etnichniy-odyag-chomu-ukrayinski-vishivanki-stali-populyarnimi-u-sviti.html
http://www.korydor.in.ua/ua/stories/suchasne-ukrayinske-mystetstvo.html
http://www.korydor.in.ua/ua/stories/suchasne-ukrayinske-mystetstvo.html

