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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 4 Інсталяція вітрин 

УРОК: 35-36 

Тема: Зорово-візіонерські інсталяції. Представники та приклади зорово-

візіонерських інсталяцій 

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 

Як перфоманс, так і інсталяція є частиною сучасного мистецтва та розраховані 

на демонстрацію їх глядачам. Буває, людині важко вловити різницю між цими 

поняттями. Але побачивши хоч раз обидві дії, все стає зрозуміло. Так різниця даних 

понять можна пояснити простому прикладі дерева.  

Коли людині запропонували подивитися на цвітуче деревоі насолодитися його 

красою та ароматом – явний приклад інсталяції. Людина спостерігає за статичним 

предметом і фактом, що вже відбувся, в цьому випадку - цвітіння. А ось у разі, якщо 

глядачеві запропонують ознайомитись із процесом укорінення, поливу, росту та 

лише згодом цвітіння – це вже буде щось на кшталт перфомансу. При цьому всі дії 

щодо догляду за деревом виконуватиме одна людина. Але, від простих прикладів 

перейдемо до високого та позначимо терміни та різницю між ними, як це розуміють 

художники. 

Що таке перформанс? 

    Сучасне мистецтво трактує поняття перфомансу як персональну, одноосібну 

реалізацію людиною задуманого плану та своєї ролі в ньому. При цьому 

обов'язково особиста присутність творця сюжету, як правило, автори краще можуть 

донести задум до глядача. Найголовнішою складовою перфомансу прийнято 

вважати рух. Рух може бути як активним, так і ледь помітним, головне – реалізація 

та досягнення бажаного автором ефекту. 
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Існує думка, що перфоманси 

неповторні, показавши одного разу 

дію в одному місці, з одними 

декораціями та обстановкою, автор 

не може просто фізично повторити 

те саме вдруге. Адже навіть 

найменша деталь, така як порив 

вітру, різне освітлення чи 

зітхання дійової особи може 

кардинально змінити уявлення, що 

дивиться про весь перфоманс. 

Багато хто воліє показ перфомансу 

під музику або людську мову, у разі коли звучить голос автора - він записаний і 

програється, але можлива і присутність у дії голосу, що належить іншій людині, яка 

знаходиться поза видимістю глядачів. 

Що таке інсталяція? 

У світі сучасного мистецтва під інсталяцією мається на увазі художня 

композиція, часто це просторовий предмет. Автор створює свій витвір з окремих та 

абсолютно різних елементів. Як матеріали художники використовують предмети 

природного походження, одяг, засоби побуту і на цьому дані перелік не 

закінчується. Все, що потрапить під руку і видасться відповідним автору, може 

стати частиною інсталяції. При цьому автор може спеціально поєднувати 

невідповідні речі, але в кінцевому підсумку виходить досить гармонійний і 

продуманий результат. Взагалі 

об'єктом інсталяції може стати 

і одиничний, добре відомий і 

знайомі всім предмет побуту. 

Як правило, при показі 

такого предмета йде 

розрахунок на те, що звичайна 

річ заграє новими фарбами, в 

незвичайному для неї місці та 

оточенні, наприклад, на 

виставці.  

Також стають популярними 

інсталяції, які демонструються 

з технологічними 

нововведеннями, це можуть 

бути: презентаційні та відео 

інсталяції, створюються вони 

за допомогою лазерів та іншої 

оптичної техніки.  

Різниця понять інсталяції 

та перфомансу 

Основна відмінна риса цих 

понять у тому, що інсталяція, 

як предмет мистецтва може 
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бути представлений публіці без присутності його творця. Це може відбуватися на 

виставці або шляхом її трансляції на цифрових носіях. А ось уявлення глядачам 

перфомансу неможливе без присутності автора, оскільки автор є невід'ємною 

частиною цієї дії. 

Одночасно інсталяція може бути 

частиною перфомансу, 

перебуваючи однією сцені, 

наприклад, ролі декорації чи 

необхідного атрибута. Але, головну 

роль у перфомансі грає все ж таки 

людина, а точніше її дії та рухи. 

Часто інсталяція записується на 

цифровий носій і транслюється на 

екранах кінотеатрів, рекламних 

банерах та інших, придатних для 

цього засобах інформації. При 

показі перфомансу - головною 

умовою вважається особиста присутність глядача, його контакт із творцем та уявленням, 

яке проводиться автором у задуманому місці та в рамках самобутньої ідеї, яка важко 

піддається ідентичному відтворенню в наступні рази. При спробах записати перфоманс і 

надалі уявити його на огляд за допомогою теле і кіно екрану, втрачається вся ефектність 

того, що відбувається, і згладжується враження від дії. 

Звичайно можна теоретично зрозуміти різницю в даних поняттях мистецтва, але 

по-справжньому її усвідомити можна лише став на власні очі свідком цієї дії. 

https://youtu.be/QhzloGDkySs 

За останні півстоліття мистецтво зазнало колосальних змін, але, на жаль, не 

в кращий бік. Після уважного прочитання цієї статті ви дізнаєтеся про перформанс, 

що це таке і чим він відрізняється від традиційного мистецтва. 

Перфоманс – що це означає? 

Дане поняття дуже розтяжне, перфомансом можна назвати всілякі публічні 

акції. Наприклад, знаменитий заокеанський живописець Джексон Поллак постелив 

на дорозі ватман, став на нього голими ногами та розбризкав на 

папері різнокольорові фарби, А російський живописець Олег Кулик вжився в образ 

людини-пса і кидався, на 

людей голосно гарчачи. 

Є кілька термінів 

терміну «перфоманс»: 

 Модель мистецтва, 

у якому основну дію 

становить чи кілька 

людина; 

 Невелика 

театральна вистава, яку 

показує професіонал із 

маленькою групою 

добровольців. Зазвичай 
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виступ відбувається практично без слів, тому що головне у перфомансі – візуальна 

частина; 

 Насамперед він орієнтований на візуальне сприйняття, перфоманс є 

своєрідним синтезом різних ефектів, гучної музикита театру. 

У перфомансі сам художник є витвором мистецтва. 

Що таке перфоманс у мистецтві? 

В основу даного мистецтва покладено дію людини. Якщо в інших течіях 

мистецтва основну роль відіграють статуї та картини, то в перфомансі твором 

мистецтва вважається сам індивід. Нещодавно перфоманс стали пов'язувати з 

хореографією і театром, але в справжньому вигляді його вважають взаємодією 

споглядача і талановитого автора. За допомогою свого тіла людина намагається 

передати глядачам свої задуми, думки 

та почуття. 

Дуже часто подібні виступи стають 

повною несподіванкою для 

перехожих. Зовсім не підготовлений 

глядач одразу може не зрозуміти, що 

відбувається. Перфоманс дуже високо 

цінує як експерта цього мистецтва як 

постійного глядача, а й випадкового 

перехожого. Тому перфоманси 

показують не на професійній сцені, а 

найчастіше на вулиці. 

Чим відрізняється інсталяція від перфомансу? 

Багато людей знають такі слова як перфоманс та інсталяція. Але, на жаль, не 

часто можна почути позитивні відгукипро дані модні напрямки. Тож чим 

відрізняється перфоманс від інсталяції? І які визначають собі мети і важливі 

завдання художники, які у даних напрямах. 

Слово « інсталяція» сталося з англійської мовиз дієслова «to install», що у 

перекладі російською мовою означає - «встановлювати», що певною мірою 

зображує технічні критерії вироблення інсталяції: її зображують і не 

складають, саме визначають, утворюють і збирають з роздільних фрагментів, 

що розрізають. 

Мистецтво інсталяції – просторова композиція, зроблена живописцем з 

різноманітних елементів: 

1. зорової інформації; 

2. Текстової інформації; 

3. Природні об'єкти; 

4. індустріальних мануфактур; 

5. промислових виробів; 

6. Об'єктів побуту. 

Різноманітні зведення вівтарного вигляду в культурних приміщеннях вважаються 

античними попередниками інсталяції. Безліч інсталяційно-подібних речей було 

в різний час, а особливо в епоху стилів рококо та бароко. Інсталяція все-таки 

систематизувалася і жанрово була осмислена зовсім недавно, коли майже повністю 

зруйнувалися образні та жанрові рубежі всередині мистецтв. 
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Родоначальниками інсталяції 

були сюрреаліст і дадаїст із 

Франції Марсель Дюшан. 

Нарівні з предметами, акціями, 

хепенінгами, перфомансами, 

інвайронментом та ленд-артом, 

інсталяція виявляє свого роду 

плаваючий, у жанровому та 

пластичному відношенні, вид 

занять, де переважаючими є 

визначальний жест, художник і 

розширений уривок 

проектування. 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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