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Тема № 4 Інсталяція вітрин 

УРОК: 31-32 

Тема: Сюжетно-розповідні інсталяції. Об'єктно-предметні інсталяції. 

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям інсталяція, вивчення історії розвитку, 

визначення видів інсталяцій та матеріалів для їх виконання 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                    ХІД УРОКУ 

Сюжетно-розповідні інсталяції несуть в собі певний сюжет з подальшою 

розповіддю, але кінцівка цієї розповіді буде залежати від фантазії глядача. 

Об’єктно-предметні інсталяції – створюють відчуття занурення в певну реальність 

застосовуючи предмети, які відтворюють об’ємний простір. 

Як і більшість рухів, які складають сучасне мистецтво, інсталяційне мистецтво 

проявляє інтерес до інновацій. Незважаючи на те, що ця практика схожа на 

скульптуру та пов’язана з низкою останніх художніх жанрів, занурювальна 

практика пропонує унікальний спосіб відчути мистецтво. Щоб зрозуміти значення 

такого руху, важливо зрозуміти, що робить його таким особливим, від його 

відмінних якостей до художніх впливів. 

Тут ми досліджуємо авангардний рух, звертаючи особливу увагу на те, як він 

творчо залучає аудиторію та створює новий досвід. 

 
Що таке мистецтво інсталяції? 

Мистецтво інсталяції – це сучасний рух, що характеризується захоплюючими, 

більшими за життя витворами мистецтва. Зазвичай художники-інсталятори 



створюють ці вироби для певних місць, що дозволяє їм майстерно перетворити 

будь-який простір у індивідуальне інтерактивне середовище. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ІМЕРСИВНІСТЬ 

Імерсивні технології (англ. Immersive — занурювати) — технології повного 

або часткового занурення у віртуальний світ або різні види змішання реальної і 

віртуальної реальності. Імерсивні технології також називають технологіями 

розширеної реальності. До їх списку входить віртуальна і доповнена реальність, 

а також 360 °-відео. Вони забезпечують ефект повного або часткового 

присутності в альтернативному просторі і тим самим змінюють призначений 

для користувача досвід в абсолютно різних сферах. 

 RR (real reality) — «реальна реальність» або об'єктивна реальність, в якій 

ми перебуваємо і яку сприймаємо органами чуттів. 

 VR (virtual reality) — віртуальна реальність — повністю змодельована 

дійсність із застосуванням сучасних технологій. Це не тільки 3D або 

360 сцени, це також звук, тактильні відчуття і навіть запахи. 

 AR (augmented reality) — доповнена («додана») реальність. Тобто ми 

додаємо в нашу реальну дійсність (RR) елементи віртуальної, 

змодельованої реальності. 

 MR (mixed reality) — змішана реальність. По суті це VR з деякими 

доповненнями RR. Або AR із застосуванням Hololens. 

 XR (extended reality) — розширена реальність — це загальна назва для 

AR- і VR-технологій. 

 360-фото, відео — контент, що складається з однієї 360 ° — або декількох 

зшитих фото і відео. Поширені також 360 ° -трансляції. 

Ключовим атрибутом мистецтва інсталяції є його здатність фізично взаємодіяти з 

глядачами. Хоча всі мистецькі засоби здатні залучати людей, більшість з них не 

повністю занурюють їх в інтерактивний досвід. 

Окрім полегшення діалогу між спостерігачами та творами мистецтва, ця 

унікальна характеристика заохочує людей дивитися на мистецтво з нових та інших 

точок зору — буквально! 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 
МАСШТАБНІСТЬ 

Враховуючи їх інтерактивний характер, більшість творів інсталяційного 

мистецтва мають великий масштаб. Їх значний зріст дозволяє глядачам повністю 

зануритися в кожне велике за життя середовище. У багатьох випадках це навіть 

дозволяє їм сидіти, стояти або ходити через нього — відмінна здатність, яка не 

зустрічається в більш традиційних формах мистецтва. 

 
СПЕЦІАЛЬНІ САЙТИ 

На відміну від скульптур, картин і подібних предметів, інсталяції зазвичай 

плануються з урахуванням певних місць, від кімнат у галереях і музеях до 

відкритих просторів. Враховуючи стратегічний характер їхнього дизайну та 

унікальність їхнього оточення, специфічні для сайту твори мистецтва забезпечують 

унікальну естетику та досвід. 



 
 ВПЛИВ 

Як і багато сучасних і різних жанрів, форма мистецтва інсталяції вкорінена в 

кількох різних напрямках, а саме, дадаїзмі, концептуалізмі та перформансі. 

ДАДАЇЗМ 

Як і дадаїзм, авангардний рух, що виник на початку 20 століття, інсталяції часто 

демонструють експериментальний підхід до мистецтва. Зокрема, включення в 

інсталяцію змішаних медіа та акцент на тривимірності, безсумнівно, натхненні двома 

основними елементами дада: готовими та асамблежами. 

КОНЦЕПТУАЛІЗМ 

Натхнені дадаїстами, художники-концептуали вважають, що ідея твору мистецтва 

має перевагу над його естетикою. Цей настрій також присутній в інсталяційному 

мистецтві, коли відомі сучасні художники, такі як Ай Вей Вей та Демієн Херст, 

використовують свої знамениті інсталяції як засіб передачі повідомлень глядачам. 

«Як людина я народився, щоб висловлювати свою думку», — пояснює Ай Вей Вей. 

«Висловлюючи свою думку, я розумію, хто я». 

МИСТЕЦТВО ВИСТАВЛЕННЯ 

Хоча перформанс — практика, яка виконується перед аудиторією — може здатися 

несхожою на інсталяцію, форму образотворчого мистецтва, ці два рухи пов’язані 

ключовою характеристикою: творчим і концептуальним використанням простору. В 

обох випадках художники знаходять інноваційні та винахідливі способи 

переосмислення та переосмислення повсякденного середовища. 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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