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був досить великим. Звісно, вважати українців прямими нащадками 
трипільців не можна, але, безперечно, трипільці заклали основи 
матеріальної культури пращурів українців, зокрема, – це навички 
виготовлення глиняного посуду, системи землеробства, тваринництва, 
примітивної металургії тощо. Також українцям характерна трипільська 
глинобитна хата з розписаними стінами, характерною орнаментацією, 
глиняний розписний посуд, домашнє виробництво та побут (вишивання 
рушників, сорочок, виготовлення взуття тощо), які по цей час існують в 
Україні. 
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ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО 

ХУДОЖНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Сучасне українське мистецтво віддзеркалює багатогранну 
реальність, воно має свою шкалу, що реагує на зміну ціннісних мистецьких 
орієнтирів, яке формує нові відносини, що закладаються між учасниками 
художнього процесу: митцем і споживачем. Так, на перший план вийшли 
живопис та скульптура, що характеризуються якісно новими векторами 
пошуку в царині пластики та гри кольору. 

Як багатовекторні й динамічні (залежно від історичного та 
національного контексту комплекс філософських, епістеміологічних, 
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науково-теоретичних, емоційно-естетичних уявлень) постмодерн 
характеризується новим світовідчуттям, новими оцінками пізнавальних 
можливостей людини, а також її місцем у світі. Такий комплекс виник, 
звичайно, не раптово, а готувався десятиріччями, з’явившись у 60-ті роки 
ХХ ст. як новації в літературі та мистецтві [2, с. 116]. 

Наприклад, картини художника Олександра Животкова містять у 
собі враження, що виникали під час подорожей Україною, Закавказзям та 
країнами Західної Європи. Джерело натхнення черпає в типово 
українському іконописі. Уникає багатобарвності, протегує стриманим 
кольорам. Основні роботи: «Гітара» (1989), «Подорож до Грузії» (1990), 
«Спас» (1991), «Дівчина з пташкою» (1992) [1]. 

Український живописець, Віктор Сидоренко, автор численних 
об’єктів і фотокомпозицій. Профілює у натюрмортах, портретах, 
акварельних творах та проектує сучасні мистецькі експозиції. Найвідоміші 
праці: триптих «Літо», цикли «Акварелі», «Жінки і квіти» (1990–1993), 
«Цитохронізми» (1994–1997). Неабияким успіхом користувалися 
авторський проект художника «Жорна часу», який у 2003 р. репрезентував 
Україну на ювілейному 50-му Венеційському бієнале (Італія) та 
мультимедійний проект «Аутентифікація» 2006 р. – на міжнародному 
фестивалі «Східні сусіди» у Нідерландах [4, с. 321]. 

Творчість Олександра Ройтбурда охоплює майже усі види сучасного 
мистецтва: живопис, відео, графіку, інсталяцію та перфоманс. Але будь-
який з них, взятий ізольовано, репрезентує лише певний фрагмент 
загального руху Ройтбурда до подолання гострих проблем виживання, 
пошуку нових цінностей й видозмін культури на зламі ХХ–ХХІ століть. 
Та, водночас, він залишається вірним собі, демонструючи глядачеві 
мистецтво, особистісне й естетично наповнене [1]. 

Оксана Мась – українська художниця з Одеси, жанри її робіт 
різнопланові. Найбільшою працею є мозаїка «Діва Марія», складена з 15 
тисяч писанок, які розписані вручну. Її розмістили на другому поверсі 
найвеличнішого собору України, у Михайлівській палаті Софії Київської. 
Розмір мозаїки 7х7 метрів – це золоті щити, на які викладені писанки та 
багато іншої оздоби [5, с. 64]. 

На противагу цьому, контроверсійні майстри скульптори Заходу 
відкидають традиційну академічність, довіряючи лише власним 
піднесеним ідеям, українські ж митці віддають належне і примхливій 
сучасності, і благородному академізму. За ознаками релігійної ситуації, 
творів мистецтва українській культурній спільноті найбільш притаманна 
транскультурність та полілінійність тенденцій [3]. 

Владимиров Олексій – один з найвідоміших українських 
скульпторів. Роботи митця представлені на персональній виставці в 
Каліфорнії (2000 р.). Вони зберігаються більш, ніж в 20 галереях і музеях 
України, а також у приватних колекціях в Німеччині, Австрії, Швеції, 
Італії, Англії, Франції, Нідерландах, Канаді та США [6]. 
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Індивідуальність робіт Віктора Коновала є показовою серед 
потужного хору знаних і талановитих майстрів. Коновал створює 
особистий світ цікавих образів, у якому співіснують замріяні панянки у 
пишних платтях, серйозні Амури, імпозантні кавалери, антропоморфні 
побутові предмети, страуси, тобто все, що для художника уособлює 
символи Буття. Сьогодні є знаним скульптором, членом Національної 
Спілки Художників України, який впевнено торує власний шлях в 
мистецтві України [2]. 

Отже, мультиваріантність постмодерну сьогодні виявляється 
практично у всіх сферах життєдіяльності – мистецтві, філософії, науці, 
культурі, політології тощо. ХХІ ст. – це якісно новий етап розвитку 
національного мистецтва, який характеризується: збереженням традицій, 
осмисленням значущості художньої спадщини; орієнтацією на нові, 
трансферні, не скуті ідеологією форми організації художнього життя та 
новим поколінням митців, з їхнім прагненням ввійти у світовий художній 
процес при повному збереженні національної самобутності. 
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РУХ КАРБОНАРІЇВ 

 
Однією з найпопулярніших для дослідників є тема італійського 

Рісорджименто. Завдяки цьому процесу Італія перетворилася в єдине 
королівство. Рух карбонаріїв (від італ. «Carbonaro» – вугляр) – один з 
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