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ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДІА МИСТЕЦТВА ТА ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРАКТИЦІ

Вивчення медіа мистецтва є актуальним завданням сьогодення. 
Теоретико-методологічну основу досліджень у цій галузі складають праці 
з філософії Т. Адорно,В.Беньяміна, Ж.Бодрійара, Ю.Габермаса,Ж. Делеза; 
філософсько-культурологічні та мистецтвознавчі дослідження О. Аронсо
на, О. Балашової, Б.Гройса, А.Деникіна, Н. Кириллової, О. Кузнецової, Є. Ку- 
ценка, Г. Мєднікової, Я. Пруденко.

Метою нашої роботи є аналіз творчого потенціалу медіа мистецтва 
та його використання в сучасній художній практиці.

У сучасних наукових виданнях медіа мистецтво визначається з 
різних точок зору, зокрема:

1) як мистецтво, що оперує рухомими образами, уміщеними та 
переосмисленими в тому чи іншому контексті відео -  твору (Гройс, 2000);

2) як новітній засіб художньої виразності та художньої комунікації, 
заснований на використанні найсучасніших медіа-технології для доне
сення художньої інформації (Деникін, 2008);

3) як мистецтво доби медіа, специфічний засіб саморегуляції 
культури (Балашова, 2010).

Медіа мистецтво залежить від розвитку інформаційних технологій 
та еволюціонує разом із еволюцією їх програмного забезпечення. Зв’язок 
з новітніми технологіями, особлива якість мистецьких об’єктів дозволя
ють аналізувати творчий потенціал сучасного медіа мистецтва, вивчати 
особливості використання медіа мистецтва в сучасній художній практиці.

Однією з найважливіших характеристик сучасного медіа мистецтва 
є його комунікативна складова. Створюючи мистецькі об’єкти, діячі ме
діа мистецтва приділяють багато уваги комунікативним процесам, засно
ваним на трансляції концептуальних ідей. На відміну від лінійності, 
притаманної творам класичного мистецтва, медіа митці формують склад
ні об’єкти,спрямовані нанелінійне відтворення множини рівнів суб’єктив
ного досвіду. При цьому смисли, що транслюються, можуть бути різни
ми: від актуалізації питань буденного життя, соціальних або культурних 
питань до осмислення загальних філософських, етичних та естетичних 
проблем.

Зміст мистецького об’єкту опосередкований рухом множини дина
мічних образів. Кожен твір медіа мистецтва демонструє безліч значень, 
що породжує в сприйнятті варіативно-рухому «мережу» концептів. Тим
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самим активізується людське мислення, виникає бажання розуміння та 
співтворчості. Отже, твори медіа мистецтва здатні посприяти творчому 
пошуку індивідуальних засобів оперування смислами з боку глядача.

Майстри сучасного медіа мистецтва багато в чому наслідують 
напрацювання авангардних рухів ХХ століття. Тогочасні митці першими 
звернули увагу на досягнення науково-технічного прогресу як на джере
ло художньої творчості, усвідомили значення руху та швидкості обміну 
інформацією в соціальному житті. Зафіксувавши зміні людських почут
тів, зумовлені стрімким розгортанням науково-технічної революції, пред
ставники авангардного мистецтва вказали на необхідність принципових 
змін у мистецтві. Зокрема, статичні мистецькі форми були перетворені на 
рухомі, на такі, що поєднують пластичні образи з енергією кольору та 
звуку. У такий спосіб діячі авангардного мистецтва на початку ХХ сто
ліття намагались відобразити складну енергійну основу людського буття.

У наш час до складу медіа мистецтва входять численні художні 
практики, засновані на використанні цифрових технологій, комп’ютерної 
графіки, комп’ютерної анімації, комп’ютерної робототехніки, біотехно- 
логій. Сутність подібних практик можна позначити як намагання макси
мального «злиття» художньої творчості з життям, спробу наблизити 
мистецтво до масової аудиторії.

Художні практики медіа мистецтва спрямовані на максимальне 
спілкування митця з глядачем (читачем, слухачем), а тим самим на мак
симальне залучення аудиторії то творчості шляхом «доповнення» або 
«завершення» мистецького твору. При цьому необмежені технічні можли
вості сучасних медіа забезпечують анонімність, інтерактивність, транс- 
культурність. Тим самим твори медіа мистецтва набувають вимірів 
проективності, відкритості та незавершеності.

Використання інтернет-простору є однією з головних рис медіа 
мистецтва. У медіа мистецтві інтернет-простір використовується як 
комунікативне середовище, в якому здійснюється співпраця митця з 
користувачем-співавтором. Можливості інтернет-простору в цьому сенсі 
є необмеженими та остаточно не вивченими. Віртуальні інсталяції, інтер
активні архітектурні об’єкти, відео-інвайронменти є вільними від законо
мірностей та обмежень матеріального світу, а отже можуть транс
формуватись на основі взаємодії автора з користувачем-співавтором. 
Інтернет-простір слугує місцем для розташування творів медіа мистецтва 
й одночасно є відкритим простором для дискусій та діалогу.

У підсумку слід наголосити на такому. Поширення медіа на всі 
сфери приватного та суспільного життя людини призводить до немину
чих змін культурного ландшафту. Медіа мистецтво є видом художньої 
практики й одночасно засобом комунікації, що змінює традиційні ролі 
автора й реципієнта (користувача), трансформує класичні уявлення щодо 
твору мистецтва, наголошує на значенні діалогу в міжособистісних 
стосунках. Медіа мистецтво використовує інформаційні технології у не
звичний спосіб. Перетворюючи інформаційні технології на засіб худож
ньої виразності та художньої комунікації, медіа мистецтво намагається
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створити інтелектуально та емоційно насичене інформаційне середови
ще, здатне посприяти розкриттю творчого потенціалу кожної людини.
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