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МЕТАМОДЕРНІЗМ І СКУЛЬПТУРА: СВІТОВИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ 

КОНТЕКСТ 

 

Термін «метамодерн» був вперше вжитий ще у 70-х роках минулого 

століття (для описання окремих процесів у тодішній літературі), але у 

мегакультурному відношенні, тобто на позначення цілої епохи був 

запропонований на початку 2010-х років у працях кількох західних мислителів-

культурологів – це були «Нотатки про метамодернізм» Тімотеуса Вермюлена й 

Робіна ван ден Аккера [1, 2], а також «Маніфест метамодернізму» [9] і 

«Метамодернізм: короткий вступ» [10] Люка Тернера. Паралельно із цими 

авторами інші намагалися передати епоху, що настає, іншими термінами – 

цифровий модернізмом, постпостмодернізм, альтермодернізм, 

псевдомодернізм, гіпермодернізм тощо [4, с. 110], проте найбільш 

розповсюдженим наразі є саме метамодернізм. Імовірно, що це сталося, 

оскільки метамодерн має досить універсальну й всеосяжну природу, яка 

сполучає у собі сучасне мистецтво, розглядає питання політики, екології, 

соціології, звертаючись до досвіду минулого й заглядаючи в цифрове майбутнє 

[7]. 

На думку вищеназваних «класиків метамодерну», приставка «мета-» 

означає як коливання між двома полюсами, так і знаходження його у певний 

момент часу посередині, у центрі [1]. Тому ключовим словом у концепті 

метамодерну є саме «коливання». При цьому метамодернізм не є філософією, 

рухом, певною програмою чи терміном мистецтва. Одне з головних понять, 

яким сучасні зарубіжні дослідники, зокрема Т.Вермюлен, Р. ван ден Аккер й 
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Б.Кранфілд, описують метамодернізм, є «структура почуття», тобто 

«сприйняття, яке структурує» [2]. Вказане не можна поки звести до єдиного 

концепту. Відповідно, структура відчуття метамодерну містить у собі думки, 

ідеї, течії, які в сукупності становлять світосприймання цього концепту. 

На противагу до відомих цінностей постмодернізму (жорстка іронія, 

відвертий сарказм, цинізм і деконструкцію, що у сукупності становлять так 

звані «антицінності»), мистецтво метамодерну прагне до реконструкції, до 

відродження дискурсу, великих оповідань (зокрема, відродження міфу [8]), 

повторного розгляду релігійних концепцій, трансцендентного/іманентного, 

пошуку глибини й духовності за умов сучасного світу з його втомою від 

поверховості й споживання. В образотворчому мистецтві відбувається перехід 

від кітчу, колажів, абстракціонізму, сюрреалізму до неоромантизму й магічного 

реалізму [7]. 

Метамодерн «підводить» людство до пошуку нової духовності, оскільки 

воно вже втомилося від знецінення людської особистості, відсутності емоцій та 

байдужості до минулого. Новими аксіологічними конструктами стають 

егофутуризм (прагнення створити місцевість гармонічного співіснування 

техніки й природи), техноетика, заперечення віртуальної реальності 

(побоювання переходу в ілюзорні світи, недопущення відірваності від світу й 

безособовості).  

Підсумовуючи вказане, можна стверджувати, що метамодерн є як 

продовженням постмодерну й модерну, так і їх запереченням, зверненням до 

домодерних, тобто класичних періодів культури й свідомості людства.  

Можна у повній мірі погодитися із харківським дослідником 

В.Мірошніченком стосовно того, що «метамодернізм більше асоціюється з 

візуальним мистецтвом, оскільки з великою долею ймовірності можна 

стверджувати: починаючи з 2000-х рр., завершується у своїх найрозлогіших 

імплікаціях ера слова, яку змінює ера візуального» [4, с. 115]. Виходячи із 

вказаного, саме скульптура як один з видів візуального мистецтва, 

безпосередньо зазнає метамодерних впливів і ще більшою мірою має зазнати їх 

у подальшому. 

Для якісних змін, що характерні для розвитку скульптури у 

метамодерний період, можна назвати «накладення окремих модерністських і 

постмодерністських ідей на академічну основу в поєднанні із сюрреалізмом» 

[6]. У творчих лабораторіях скульпторів нинішнього часу спостерігається ріст 

інтересу до фольклору, який за метамодерністською концепцією працює на 

формування інших парадигм буття. Таким чином, скульптори-архаїсти свідомо 

звертаються до мови й образів стародавньої скульптури. Характерною рисою 

нинішнього метамодерністського періоду в скульптурі також виступає робота з 

новими матеріалами й новими пластичними ідеями. 

Наразі на Заході у мистецтві скульптури виникають тенденції, відмінні 

від постмодерну, які дають підстави віднести відповідні твори до метамодерну. 

Зокрема, Д.Таррел створює світлові інсталяції, які викликають зміни в 
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сприйнятті, або навіть сни наяву. За більш ніж п’ятдесят п’ять років він створив 

велику колекцію робіт, яка містить у собі скульптури, голограми, інсталяції й 

архітектурні об'єкти. Його ретельно продумані роботи є каталізатором для 

глядача в його пізнанні феномена сприйняття. Уловлюючи й підкреслюючи 

якості світла – скороминущої й непокірливої субстанції, – Д.Таррелл створює 

твори, які потрібно відчути, а не просто побачити. 

Взаємодія зовнішнього й внутрішнього світла досліджується в 

самостійній, до дріб'язків продуманій роботі Д.Таррела «Падіння світлового 

панування», де глядач на 8-12 хвилин поринає у візуальний і акустичний 

простір із потоками світла, які чергуються, що дозволяє простежити зв'язок між 

світлом усередині й зовні, світлом, котре сприймається оком, і тим, що 

залишається за межами зору, як у сні. 

О.Еліассон використовує світло, дзеркала, пару й воду, створюючи при 

цьому світлові й природні інсталяції, що вражають своєю монументальністю, 

гармонічним і природнім поєднанням природного й штучного з одного боку, і 

звертанням до інтер'єрів у дусі часів епохи Просвітництва або Ренесансу з 

іншого. Роботи, які сам О.Еліассон називає «експериментальними творами», 

охоплюють не лише скульптуру, але й фото, інсталяцію та кіно. Заснована у 

1995 році, його берлінська майстерня об’єднує сьогодні близько п’ятдесяти 

майстрів, архітекторів, геометрів і мистецтвознавців. У майстерні художник 

застосовує світло, колірну гаму й такі природні явища, як туман і хвилі, для 

того, щоб перевірити яким образом фізичний рух, відчуття, а також взаємодія 

тіла й мозку впливають на наше сприйняття навколишнього світу. 

На думку самого О.Еліассона, пасивне споглядання творів скульптури 

має відійти у минуле. З огляду на вказане, митець змушує глядачів самим 

творити для себе якийсь перфоманс, виносячи мистецтво за стіни платформи. 

Його проекти-інтервенції у публічний простір «захоплюють» глядача, 

змушуючи по по-іншому подивитися на щоденність. Про О.Еліассона нині 

говорять, що він вміє вносити чудо в урбанізоване середовище. 

К.Енгман використовує дзеркала, світлини, прості матеріали для 

створення об'єктів, що не навмисно руйнують простір, як це мало місце у 

постмодернізмі, а трансформують його. Роботи К.Енгмана характеризуються 

природною спрямованістю та простою ясністю [7]. 

Зрештою природним чином виникає питання: як складається ситуація з 

метамодернізмом в Україні? Чиє мистецтво найбільш яскраво демонструє 

описані Т.Вермюленом і Ван ден Аккером тенденції? Ймовірно, що це 

харківська школа скульпторів (представники В.Кочмар, Г.Іванова, М.Лодяной, 

В.Пирогов, О.Рідний, С.Сбітнєв, Саїд Ахмаді, подружжя Л. та Ф.Бетліємських), 

творчість котрих характеризується такими особливостями: 

– використання широкого спектру будівельного матеріалу: «від 

традиційних фігуративних рішень до концептуальних, конструктивних і 

абсурдних композицій з трансформерами, фантастичними істотами і 

відтворенням речей сучасного світу» [3, с. 23]. Зокрема, харків’яни вдається до 
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використання нового матеріалу – полівінілу, що «надає можливості отримати 

насичений колір у поєднанні з лапідарною, компактною формою» [3, с. 28]; 

– поєднання часткової форми, експресивної ритміки і природного руху; 

– використання технології лиття за пластиліновою формою, що дозволяє 

здійснювати зображення пульсуючих, спрямованих догори форм; 

– звернення до канонів естетики минулого (що як було зазначене раніше, 

відрізняє метамодерн від постмодерну); 

– синтез скульптури і дизайну (як урбаністичного, так і промислового). 

У цілому для України нинішня скульптура розвивається за багатьма 

культурними напрямками й стилями, які існують синхронно. При цьому 

перехід від однієї течії до іншої, зміна різних маркерів не відбувається лінійно 

[4, с. 110]. Натомість вітчизняні майстри оновлюють власну скульптурну мову 

відповідно із передовими зарубіжними тенденціями, серед яких є і метамодерн. 

Завершуючи розгляд особливостей розвитку скульптури України й світу 

в сучасний період, слід визнати про наявну певну «кризу понять» щодо 

визначення культурно-художньої епохи, в якій діють сучасні скульптури. 

Сутність цієї кризи полягає в тому, що однокореневі терміни від слова 

«модерн» у цілому вже вичерпали себе, а загальновизнаної принципово нової 

назви «художнього часу» ще не визначене (погодимося, що метамодерн чи 

«пост-постмодерн» як дефініція позбавлений оригінальності). 

Таким чином, за підсумками статті ми прийшли до таких висновків: 

– Нині незаперечно – співвідношення скульптури й часу як окрема 

наукова проблема ще не стала об'єктом комплексного вивчення у 

фундаментальних наукових працях у нашій країні. Разом з тим вітчизняними й 

закордонними дослідниками за останні десятиліття напрацьований значний 

емпіричний багаж по різних аспектах історії і майбутнього скульптури. 

– Без сумніву, певний історичний час впливає на твори скульптури через 

особистість їх творця, його особисті здібності й можливості, естетичні смаки, а 

також ціннісні орієнтири. Еволюція скульптури демонструє різні прояви 

співвідношення мистецтва й часу – від найбільш примітивних скульптур 

людини й тварин первісного суспільства до метамодерністських творів, 

сприйняття й розуміння яких фактично виходить за межі п'яти почуттів 

людини. 

– Оскільки частка «мета-» означає як коливання між двома полюсами, 

так і знаходження його у певний момент часу посередині (у центрі), тому 

ключовим словом у концепті метамодерну є саме «коливання». Метамодерн 

слід сприймати не як філософію чи програму, він є скоріше світовідчуттям та 

тенденціями у суспільстві й мистецтві. 

– Метамодерні тренди розвитку скульптури є еклектичними як і наш 

час. Спостерігається об'єднання природнього, архітектурного й скульптурного 

просторів, звертання до історії й архаїки, інтеграція окремих національних і 

навіть регіональних художніх шкіл. Для скульптури метамодерну характерним 

є створення об'єктів, що не навмисно руйнують простір (як це мало місце у 
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постмодернізмі), а трансформують його. Зустрічаючись зі стилістичним 

дисонансом у скульптурі метамодерну, людина отримує можливість одержати 

новий досвід – ірреальності, неясності, непоясненого, міфічного. 

– Для сучасної української скульптури характерними тенденціями є: 

використання усього різноманіття пластичних традицій минулого й сучасності, 

поєднання часткової форми, експресивної ритміки і природного руху, а також 

постійне розширення спектру технологій (робота з традиційними твердими 

природними матеріалами та експерименти з новими технологіями та 

образністю). 

Оскільки феномен епохи метамодерну лише починає вивчатися у 

науковому середовищі, тема розвитку скульптури в означений новітній період і 

у подальшому безсумнівно має значні перспективи подальших досліджень, 

зокрема:  

1) співвідношення національних і загальносвітових тематик у мистецтві 

метамодерну; 

2) деталізована порівняльна характеристика модерну, постмодерну й 

метамодерну в історії скульптури України; 

3) намагання окреслити хронологічні рамки метамодерну і 

прогнозувати, що слідуватиме за ним і чи зможе культура людства вийти за 

межі культурної парадигми численних «модернів». 
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ВПЛИВ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Сучасна культурна політика в Україні відзначається стрімкими змінами, 

зумовленими потужними соціальними трансформаціями. Вона є визначальною 

складовою євроінтеграційної стратегії країни.  

Культурна політика, віддзеркалюючи культурні потреби суспільства на 

державному рівні, визначає нагальні напрямки його подальшого культурного 

розвитку. Одним із провідних її завдань є вирішення актуальних проблем, 

пов’язаних із формуваннм ціннісних орієнтацій молоді. 

Хоча в українському суспільстві забезпечується свобода культурної 

творчості, широкий доступ юнаків і дівчат до культурних здобутків, однак 

розвиток особистості сучасного старшокласника та його ціннісних орієнтацій 

детермінується ключовими пріоритетами культурної політики держави, що 

активно продукуються в освітньому та інформаційному середовищі [1].  

Особливості впливу культурної політики на формування ціннісних 

орієнтацій учнів 10-11 класів здавна цікавить науковців. До вивчення даного 

питання звертаються вчені різних сфер соціальної практики: політологи, діячі 

культури, педагоги, соціальні працівники, соціологи тощо. Серед сучасних 

дослідників варто зауважити на праці В. Бакальчук, О. Батіщевої, О. Задихайло, 

В. Карлової, С. Копацької, Н. Фесенко, С. Чукут, які розкривають різні аспекти 

культурної політики української держави [2]. Проте необхідно зауважити: у 


