
Ш» 'іі и ішсію мультимедіа є відсутність стабільної композиційної єдності, пов’язана із 
■•просторовим існуванням та можливостями вибору різних технічних засобів. Це 

пиішііяс створити художній твір, де поєднуються звукопластичні та часово-просторові 
Мі мііи ниразності. Важливою ознакою мультимедійних творів є інтеракгивність, яка 
■И'Шініж: глядачу брати безпосередню участь в художньому аудіовізуальному творі. 
т*им  чином, мультимедійні проекти постають перед глядачем як складна система 
*|і і і і |ш к т і в , символів і знаків, новітня художня мова, в якій закладена не лише 
І...... і ггуальна, але й соціальна інформація.

І пка багаторівневість мультимедіа як особливого середовища створює власні 
фиііікри впливу на сприйняття глядача. Використовуючи комбінування інформації, 
В 'ї  дпуючи різний аудіовізуальний матеріал в єдиний продукт сприйняття, долучаючи 
«іпмого витвору різноманітні інтерактивні додатки художники запрошують користувача 
«и міріуальної дії. Таким чином, комп’ютерне моделювання, візуалізація та імітація 
Укні модії людини з віртуальним середовищем, змінюють сприйняття аудіовізуального 
В ії іжиього твору, пропонуючи глядачу цифровий діалог.

ХАОС ЯК ОСНОВА ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ

Куїнсцова Ірина Олексіївна, доктор мистецтвознавства, профессор, завідувач 
Шфсдри комп ’ютерних технологій дизайну Національного авіаційного університету,
ч п'и Всесвітньої Асоціації по математичній естетиці
Пономаренко Вероніка Ігорівна, студентка 3 курсу Національного авіаційного 
університету

Де конструктивізм -  сучасний стиль в архітектурі та дизайні (виявив себе також в 
іЬсрагурі та музиці), що сформувався протягом 1980-х років. Його попередником 

Пули авангард та конструктивізм.
Теоретичну основу декоструктивізму було сформовано французьким філософом- 

иоструктуралістом Ж. Дерріда. Він вважав, що деконструктивізм є методом завдяки 
икому можна побачити конфлікт між сприйняттям людиною зовнішнього образу 
форми з її змістом. Деконструктивізм являється образами в мистецтві, архітектурі, 
дизайні, що виражають хаотичність форми, а саме: руйнацію, деформацію, 
розшарування з зміщенням певних площин, об’ємів відносно одне одного, тобто 
іншими словами це стиль хаосу. Саме деконструктивізм був першим зі стилів, котрий 
т я в  хаос за основу творення композиції [1, с. 147].

Але чи можна стверджувати, що хаос з ’явився тільки в стилі деконструктивізм? 
Якщо проаналізувати історію, то можна сказати, що хаос був основою створення 
исього живого. Про хаос пишуть у міфах стародавніх цивілізацій. Наприклад, у 
грецьких міфах «хаос» вважають початком, з якого вийшла земля та небо, з якого 
ниродився світ.

У Середньовіччі хаос сприймався як щось негативне, від чого треба відмовитися,
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оскільки в ті часи панівне місце -займали релігійні погляди, котр. визнава^ 
існування тільки Єдиного Бога, що створив світ Тоді як хаос розглядався .ювн-

• тппг^ити основна його мета — руйнація. У часіпротилежністю, що не здатнии творт і и - 1
. ,  _____по античності, де хаос мав неабияке значені*Відродження відбувалося повернення до аи і"  > «

„л НЛП1  т*к як в стародавні часи, хоча і не відштовхув але людство вже не сприймало його, т» л *
його У основі філософії бароко -  хаос? ,

Пізніше навіть у стилі класицизм хаос виражався через повну його вщсутшсц. 
Таке прагнення було спричинено н а м а г а н н я м  людей тих часів якомога більше в.дчу 
структурність, впевненість у своїх д №  певну статичність та рівновагу. надшшст
що є повного противагою хаосу. , . J

Вже в часи авангарду (узагальнююча назва течій в європейському мистецтві, ш |
виникли на стику XIX і XX століть) у мистецтві можна прослщкувати появу певн
асиметричностей, дисгармонічності, хаотичності. Іобто у мистецтві, архпосту
дизайні все більше звертаються до ч о Г °с ь  нового -  хаосу, котрого протягом довго*
часу намагалися уникати. Таке тяжінИ* було зумовлено певного кризою в мисте
та суспільстві, що грунтувалося на стрім ком у розвитку  науки та промисловості.

З часом хаос як основний метод ф о р м у в а н н я  композицій найповніше розкрив.,
в стилі деконструктивізм. Саме завдяки деконструетивізму можна довести, що хаГ
здатний на щось більше, крім руйнаці1-

В деконструкшвізмі хаотичність П РО Я В Л Я Є Т ЬС Я  головним чином через особливое 
даного стилю, через його к о м п о з и ц і й н і  прийоми та методи. Щоб зрозуміти як c a r t 
досяіти через хаотичні прийоми п о б у д к и  композиції (як в мистецтві, архітектурі, rad 
і в дизайні) гармонійного результату, ОШ проаналізувати основи! засоби та метода.,
що використовуються. .

Відомо, що будь-яка композиція складається з плям, ліній та площин. Якщо d 
більшості стилів їх використовують динамічно, статично, але все одно вр.вноїшжено 
(наприклад, класицизм, ампір, модерй тошо), то в деконструкгивізмі цю р.вноваг-
намагаються навпаки деформувати.

Такий засіб композиції, як плЛма, в деконструкгивізмі використовугтьЛ 
здебільшого для акцентування з а г а л ь н и х  форм. Тобто в подібних композицій 
намагаються: відокремити певні ч а с т и н и  загальної картини, хаотично поділити Hd 
певні одиниці, підкреслити певну гру ҐІЛОІЦИН ТОЩО.

Важливу роль в даному стилі в ід в о д и т ься  тни. Саме завдяки хаотичній та 
^передбачуваній грі геометричних НР™их ліній з викривленими, переходу від 
прямих до перетікаючих смуг, в ід б у в а є т ь с я  пошук потрібної форми. Також створювані 
композиції з ліній використовуються даія акцентування та декорування певних частим 
композиції (найбільше виражено в архітектУРІ та Дизайні інтер єру).

Площини також мають велике значення. Саме з площин митці, архітектори, 
дизайнери намагаються провести певну деформацію, розшарування з зміщенням 
певних частин площини або об’єму відносно одне одного. Саме завдяки пошуку 
незвичних форм, об’ємів, площин та їх непередбачуваному комбінуванню 
створюється неперевершені проекти дизайну, архітектури тощо. Такі комбінації 
завжди підкреслюються грою лінії та акцентуванням плям.

Тобто хаотичне поєднання таких методів, як лінія, пляма та площини (або об сми),
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b-иорюють композиції незвичних форм, котрі не зустрічаються в природі. Слід 
VY ішжити, що в деконструктивізмі присутня й певна структурність та порядок, але 
г інш модії з суперечливими формами, цей порядок виступає як складова хаотичної 
рПудони композицій.

Отже, головною відмінністю деконструкгивізму був той факт, що на противагу 
П ііі.іиості інших стилів (котрі оспівували ідею гармонічності та врівноваженості) 
ній і прихильником дисгармонії та хаосу. Ця винятковість протягом багатьох століть 
(V пн иідштовхнена, шо спричинило потребу у мистецтві, дизайні, архітектурі в епоху 
пні і сучасності.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ФЕНОМЕН  
ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

( Іічнренко Татьяна Станиславовна, кандидат культурологии, доцент кафедры 
к г ьт\’рологии и искусствоведения Одесского» национального политехнического 
ушиирситета

Пшуальная культура на сегодняшний день становится доминирующей формой 
куыуры, объединяя в своем проблемном поле разные направления, концепции, 
ііік ш м  и, соответственно, разные науки (антропологию, психологию, культурологию, 
їй іуссгвоведение, социологию).

Исследование проблемы визуализации искусства в эпоху глобализации, 
ирюбретаст новую акгуальность в связи с увеличением влияния зрительный образов 
м, 1 о чнание человека, на формирование его индивидуальной системы ценностей и на 
со'шшасмую им культуру.

О потенциальных возможностях зрелищности писал еще в двадцатые годы
II Іоффе, исследуя особенности киноязыка как визуального феномена искусства, 
пни пиная на его синтетичности и универсальности. Примером доминирования 
ии’уильиости и того типа удовольствия, который обозначен Р. Бартом [1] как 
пасшждение от текста (т.е. свойство текстов доставлять яркие, насыщенные 
ІШ С Ш Іления «здесь и сейчас»), является кино с рядом его современных особенностей.
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Транс-візуальність постаті Т.Г. Шевченка як символу України 

70 Комлсва Олена Олександрівна
Архетип Матері в українській ментальності та його застосування 
в медіаконструюванні реальності 

п2 Грабарєва Катерина Павлівна
Втілення юнгівських архетипів в українській традиційній культурі 

п5 Ткач Ірина
Нон-фініто як естетичний феномен 

78 Семйошнна Марина Анатоліївна
Формування візуальної культури у професійній освіті

СЕКЦІЯ 2
СУЧАСНИЙ МУЗЕЙ. ОБРАЗИ ГА АРХЕТИІШ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

81 Гладун Ольга Дмитрівна
Форми популяризації діяльності сучасного музею (з досвіду ЧОХМ)

85 Ьілокінь Ольга Всеволодівна
Семіотичний компонент самозображення і рецепції Тараса Шевченка 

92 Колесник Олена Сергіївна
«Катерина» Тараса Шевченка як візуальна інтерпретація українського космосу 

94 Бондаренка Ольга Афанасіївна
Літературно-меморіальний музей Т.Г. Шевченка та Батьківська садиба Кобзаря 
як феномени візуальної культури



Долгіч Надія Василівна
Дух твій, Провіснику, понад віками і континентами 

Файзулліна Ганна Станіславівна 
Етнокультурні архетипи в українському мистецтві: літературні образи та

живописні візуалізації 
Личковах Володимир Анатолійович 

Знак Риби в етнокультурі 
Павельчук Іванна Андріївна 

Образи-архетипи українського традиційного мистецтва у дискурсі 
постімпресіоністичних експериментів олійного живопису

другої половини XX століття 
Марційчук Юлія Іванівна 

Візуалізація образу Г. Г. Шевченка (на прикладі кінематоірафічних проектів)
Олійник Наталія Іванівна 

Національні образи-архетипи в українському настінному розписі
Трошинська Олена Іванівна 

Сучасна інтерпретація картини «Козак Мамай» (роботи учасників симпозіумів 
народного мистецтва «Суботів» з фондів Національного історико-культурного

заповідника «Чигирин») 
Мархайчук Наталя Віталіївна, Троян Анатолій Трудович 

Образи-архетипи «українського світу» в монументальній спадщині
Валерія Бондаря 

ІІуларія Тетяна Вікторівна 
Марія Яненко: цвіт традиції 

Борцова Катерина Олександрівна 
Т. Г. Шевченко та графічна творчість М. С. Самокиша 

Чадаева Єкатерина Юрьевна 
Казимир Малевич и Пархомовский историко-художественный музей

ІІіщанська Вікторія Миколаївна 
Стильові особливості архітекіури козацької доби 

Середа Наталія Борисівна 
Гема козаччини в сучасній українській монументальній пластиці 

Бондаренко Тамара Олександрівна 
Керамічна іграшка Ольги Отнякіної-Бердник в колекції 

Черкаського художнього музею 
І'оровий Анатолій Васильович 

Осягнення музейних парадигм через самостійну вербальну та візуальну творчість
Алєксанова Анжела Василівна 

Соціально-орієнтовані музейні проекти як засіб формування візуальної культури
Бугеря Марина Олександрівна 

Художня візуалізація наративної історії в дитячій творчості 
Семиліт Микола Васильович 

Візуалізація образів майбутнього як пізнання минулого і шлях
до зцілення особистості
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151 Дикуха Юлія Олексіївна, Личковаз Володимир Анатолійович
Візуалістика українського писаикарства і сучасна естетотерапія

157 Березкин Александр Павлович
Экспозиция как способ визуального диалога с посетителями

СТУДЕНТСЬКА ПІДСЕКЦІЯ:

158 Курська Ольга Станіславівна
Образ шевченківської Катерини як архетип України XIX століття 

160 Темченко Анастасія Едуардівна
Неперевершений художник-графік (до 200-ліття від дня народження 
Тараса Шевченка)

162 Гарнага Анна Юріївна
Перспективи розвитку сучасної витинанки 

164 Дон Катерина Віталіївна
Образи-архетипи українського традиційного мистецтва 

167 Науменко Лльона Сергіївна
Національний монументальний стиль школи Бойчука: синтез традицій 

169 українського іконопису з засадами мистецтва Проторенесансу 
Самоходська Марія Ігорівна
Семантика формотворення і декорування кераміки Трипілля-Кукутені 

171 Цьомик Апіна Олександрівна
Актуальність використання витинанки у сучасному світі 

173 ГІушонкова Олеся Олексіївна
Національний колорит у рекламі та мистецтві соціального плакату

СЕКЦІЯ З
НОВІ Ш І т е х н о л о г і ї  РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, 
ДИЗАЙНІ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

176 Романенко Наталія Григорівна, Галицька Олена Валеріївна
Перспективи розвитку регіональної дизайн-освіти 

178 Цьомра Тетяна Сергіївна
Культурологічні основи мистецької освіти у формуванні творчої особистості 

180 Жлудько Вера Николаевна, Личковах Владимир Анатольевич
Визуальная поэтика (презентация книга В. Жлудько и М. Коновальчук «Пятое 
время года)): изобразительное искусство + поэзия = сотворение)

183 Яковець Інна Олександрівна
Фактори саморегуляції музейної діяльності 

188 Квітка Ольга Леонідівна
Сучасні тенденції в осмисленні феномену графічного дизайн)'

190 Кузнецова Тетяна Анатоліївна
Формування візуальної культури в професійній освіті



Полудень Лілія Іванівна
Підготовка дизайнера інтер’єру в умовах вищої професійної освіти 

Храмова-Баранова Олена Леонідівна, Дорошкевич Ірина Павлівна 
Асоціативна ілюстрація як інтерактивний засіб графічної виразності

в дизайні книш 
Линовицька Анастасія Олександрівна 

Проблематика застосування електронних засобів навчання в освітньому процесі
Луговський Олександр Федорович 

Мотиваційні чинники вітчизняного дизайну 
Макарова Анна Леонідівна 

Проектний образ і традиційні графічні техніки в сучасному графічному дизайні
Булка Світлана Леонідівна 

Візуальне сприйняття якостей літака за допомогою елементів та принципів
побудови композиції 

Глушич Артем Олегович 
Принципи художнього проектування експозиційного простору, що були

розроблені Сепежською студією 
Глушич Олег Миколайович 

Синтез мистецтв в архітектурі як формування єдиного образу міста
Гончаренко Анастасія Олексіївна 

Нові прийоми у візуальній мові української скульптури 2000-х pp. 
Мараховский Андрій Андрійович, Чередниченко Юлія Анатоліївна 

Перспективи розвитку сенсорного дизайну в інтер’єрі 
Оленєв Олег Анатолійович 

Цифрові технології в українському медіа-мистецгві початку XXI століття:
методологічна база дослідження

СТУДЕНТСЬКА ПІДСЕКЦІЯ:

Руснак Яна Володимирівна
Мистецтво батику 

Корженевич Дарина Олегівна 
Постмодернізм в інтер’єрі: інтелектуальний гумор 

Косаченко Валерія Юріївна 
Аналіз об’єктів освітлення дизайнера Росса Лавгроува

Залізко Юлія 
Дизайн дитячої кімнати 

Соломенко Анна Гідаятівна 
Лавка в інтер’єрі крізь живопис Вікторіанської епохи 

Шепель Ганна Валентинівна 
Особливості інтер’єрів сучасних яхт 

Сірак Вікторія Володимирівна 
Рух в дизайні
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