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ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО  
В МЕД1АОСВ1ТНВОМУ KOHTEKCTI

Серед pisnoeudie вгзуалъног комуткацп ниш бурхливо розвиваетъся вуличне ми- 
стецтво cmpim-apm (англ. Street art), характерною особливютю якого е яскраво вы
ражений урбатстичний стиль. Cmpim-apm мгститъ у  co6i безлгч методик та мате- 
picuiie.

У donoeidi робитъся спроба вперше розглянути eidnocno noei явища cmpim- 
apm i мурал-арт -  з позицш Mediaoceimu, щоб nadcrni yceidoMumu можливост1 cmpim
apm-дидактики i муралодидактики у  навчалъному процесс Вуличне вгзуалъне мисте- 
цтво як заЫб масовог комуткацп набувае pi3nux форм, тож муралодидактищ як ча
стит cmpim-apm-дидактики належатиме особливе мйце в освтнъому процесс

Уличное искусство в медиаобразовательном контексте
Среди разновидностей визуальной коммуникации в настоящее время бурно раз

вивается уличное искусство стрит-арт (англ. Street art), характерной особенностью 
которого является ярко выражений урбанистический стиль. Стрит-арт включает 
в себя множество методик и материалов.

В статье делается попытка впервые рассмотреть относительно новые явле
ния -  стрит-арт и мурал-арт -  с позиций медиаобразования, чтобы в дальнейшем 
осознать возможности стрит-арт-дидактики и муралодидактики в учебном про
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цессе. Уличное визуальное искусство как средство массовой коммуникации приобре
тает различные формы, поэтому муралодидактике как части стрит-арт- 
дидактики принадлежит особое место в образовательном процессе.

Street art: media educational aspect
Nowadays Street art is developing notably among the varieties o f visual 

communication. An urban style is a distinguishing feature o f it. Street art includes many 
techniques and materials.

This report is an attempt to consider firstly the comparatively new phenomena -  
Street art and Mural art -  from the standpoint o f Media Education. It could illustrate a 
further understanding o f the capabilities Street art and Mural didactics in the learning 
process.

Вуличне мистецтво як форма масово! в1зуально! комушкацп в наш час 
перебувае у стадп пщнесення. Дослщники зазначають, що першими формами 
в1зуально1 комушкацп були малюнки й розписи на камеш, юстках, глиш. 3 ввд- 
криттям р1зних форм писемност! зображення супроводжувались словесними 
текстами. Так в1зуальна i вербальна комушкацп -  завдяки взаемодп -  одержали 
кшька канал1в художнього й шзнавального впливу на споживача. Ця зобража- 
льна комушкащя використовуе кольори, художне зображення й словесну мову 
для створення мед1атекст1в засобами в1зуально! мови. В1зуалып комушкацп XX 
столггтя увшшли чи не в yci сфери культури, актуал1зували таю поняття, як Bi- 
зуальний текст, в1зуальна мова, в1зуальна культура, й стали природшм складни
ком сучасних мас-мед1а.

У cBiri багато талановитих художниюв, дизайнер1в, сучасних творчих ми- 
тщв, яю прагнуть висловитися у найдивовижшших контурах i барвах вулично- 
го мистецтва через створення зображень на стшах стацюнарних споруд. На- 
CTiHHi картини оживляють cipi будови, перетворюючи i'x на об’ект художньо! 
цшностп Безкоштовш художш галере!' й творч1 майстерш поширеш у р1зних 
куточках сучасних м1ст. Вуличне зображальне мистецтво по праву можна вва- 
жати сучасним засобом масово! комушкацп.

Серед р1зновщцв в1зуально! комушкацп ниш бурхливо розвиваеться 
стр1т-арт (англ. Street art -  вуличне мистецтво). Це -  р1зновид образотворчого 
мистецтва, характерною особливютю якого е яскраво виражений урбашстичний 
стиль. Hoei мед1аформи, таю, як проекщя на велию MicbKi бущвлц стають все 
бшьш популярним шструментом для вуличних художниюв. Стргг-арт мютить у 
co6i безл1ч методик та матер1ал1в. Дехто вважае це явище злочином, mini - мис- 
тецтвом. У той же час наявш приклади справжнього мистецтва настшного жи- 
вопису. Широке розмаптя художшх стшпв i техшчних можливостей сприяе пе
ренесению на стши бущвель складних зображень. Серед складниюв стргг- 
арту -  г р а ф т  (спрей-арт), мурал-арт.
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Мурали -  живопис на арх1тектурних спорудах та iHHinx стацюнарних ос
новах, котрий за масштабом близький до фрески, зазвичай (на вщм1ну ввд гра
ф т )  виконуеться легально, на весь фасад чи всю стшу. Мистецтво мурал-арт 
виникло пор1вняно недавно (але n i3 H im e  гр аф т), й назва цього напрямку поки 
що не дуже поширена. Однак наявне явище потребуе уваги, вивчення, комента-
piB.

Доцшьно розглянути pi ввдносно HOBi явища -  стргг-арт i мурал-арт -  з 
позицш мед!аосвгги, щоб надал1 усввдомити можливост! стртарт-дидактики i 
муралодидактики в навчальному npopeci. Настшний живопис можна залучати 
до навчально!' роботи -  рекомендувати шмейш eKCKypcii або тематичш екскурсн 
класом, групою до зображень з наступним обговоренням у кол1 ciM’i', в середо- 
винц друз1в, однокласниюв.

Ще 1984 року ЮНЕСКО визначила суть мед1аосв1ти як навчання теорн i 
практичних ум1нь для оволод1ння сучасними засобами масово!' комушкацп, що 
розглядаеться як частина специф1чно\' й автономно! галуз1 знань у педагопчнш 
теорй' i практиц1. Вщтод1 мед1аосв1тн1й напрямок набув поширення i популяр-
HOCTi.

Стргг-арт у вигляд1 тексту або простих знаюв став вщомим у друпй поло
вин! XX стол!ття. Багато чого з сучасного вуличного мистецтва мае витоки з 
Нью-Йорка, котрий в 1960-1980 роки переживав так званий графт-бум.

Один i3 перших екземпляр!в г р а ф т  -  «Кшрой був тут» (вщ англ. Kilroy 
was here) -  був створений ще за чашв Друго! свггово! вшни. Це -  простий ма- 
люнок людини з довгим носом, що визирае з-за стши. У 1981 рощ у Вашингто- 
Hi вщбулася виставка шд назвою «вуличн! роботи», де сво! творшня показували 
м!сцев! художники. Нью-Йорк i дош продовжуе бути ст р т ар т  Меккою, куди 
з'!'жджаються художники з усього свпу.

Одним з найбшыних графт-мю том Свропи е Лондон, хоча оф!ц!йно тут 
стр!т-арт заборонено. Имецька Берлшська стша (1986) була метою художниюв 
у 1961-1989 роках. Стргг-арт у Грещ! розвиваеться з ьанця 1980-х роюв i набрав 
найбшыних оберт1в в Афшах -  через кризу в кра!ш 2011 року вуличн! худож
ники створювали алегоричш твори з соц!альним коментарем. Вуличне мистецт
во розвиваеться в таких мютах 1спаш!, як Мадрид, Барселона, Валенс!я, Сараго
са. Дуже активною в сфер! стргг-ар^ з юнця 1990-х роюв е 1тал!я.

Столицею росшського стр!т-арту вважають Скатеринбург. Цшав! роботи 
е в Петербурз!. Експерти в!дзначають, що нин! стр!т-арт стр1мко перетворюеть- 
ся i3 субкультури на комерц!ю. Звичайно, таке ставлення до цього напряму ми
стецтва може завадити його позитивному розвитков!.

В Украгш найбшыне вуличних зображень у Киев!. Тут проходять вистав- 
ки, вщвщувач! яких «люблять мистецтво i не бажають миритися з рамками та
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нормами». Твори мистецтва прикрасили будинки в р1зних мжрорайонах столи
щ Укра'ши -  на Нивках, у Святошиш, Академмютечку, Подол!, неподалж Золо
тих воргг. Над творами стргг-арту працюють художники з р1зних кра!'н. Упро- 
довж 2014-2015 рр. художники з Укра'ши, 1спанн, Аргентини, АвстралИ', Н1ме- 
ччини, Британп та Португалп прикрасили муралами б1льше тридцяти будинюв 
Киева, 1 цей тренд тривае.

Мурали вже стали зоровою ознакою Киева 1 мають вс1 шанси стати новою 
в1зит1вкою столиц! Укра'ши. Особливо багато сюжет1в для мурал1в були взят1 
п1сля Революцп пдностп Завдяки гм на очах вщбуваеться своер1дна щентифжа- 
ц1я -  у що вкор1нен1 нов1 укра'шсью символи, яю знаки та образи для укра'шщв 
важлив1 сьогодн1.

Киянин Серий Гришкевич створив штерактивну гугл-мапу, на якш поз- 
начено кшвсью мурали, створеш протягом 2014-2015 роюв
[http://hmarochos.kiev.ua/2015/12/02/stvoreno-mapu-novih-kiyivskih-muraliv/]. При 
натисненш на позначку вщкриваеться зображення малюнку. 1з карти помпно, 
що нов! стшописи зосереджеш переважно в центр! Киева, а у спальних районах 
1х майже немае. Проте у тих районах бшыне яскравих абстрактних розпишв, що 
вносять яскравий колорит в однотипш будови. (До карти не потрапили мурали, 
яю були намальоваш юлька роюв тому шд час фестивалю «Французька весна» 
й тц що за авторства Бйегевт Кагк:!). На гугл-маш С.Гришкевича наочно пока
зано, в якому мющ Киева, як 1 яю художники з У крайни, 1спани, Аргентини, Ав- 
страли, Имеччини, Британи та Португалп прикрасили столицю. Карту (за ба- 
жання) можуть доповнювати вю охоч!, зв’язавшись з автором.

За адресою http://www.theinsider.ua/infographics/2014/murals2015/ можна 
переглянути проект «Наскальний живопис Киева», над котрим працювали: 
Дмитро Король, Максим Кудимець, Максим Король, Д1ана Косенко. Тут пред
ставлено й охарактеризовано 28 монументальних столичних мурал1в з адресами 
1хнього мюцезнаходження 1 коментарями, названо автор1в, 1стор1ю створення. 
Навпь поб1жний огляд ще'! доб1рки свщчить про розмаггтя тем, художшх шюл { 
св1тогляд1в митщв, котр1 створювали сучасш «наскальш» зображення столиц! 
Укра'ши.

Не так давно в Киев! з’явився новий туристичний маршрут для прогуля
нок, повщомляе БгеатКугу [http://dreamkyiv.com/u-kyyevi-z-yavyvsya-novyj- 
tш ystychnyj-m ^s^ш ^. Одразу трое в!домих у с в т  стртарт-художниюв взяли- 
ся за створення г р а ф т  у Киев!. Завдяки цьому в мют! з’явилась перша вулиця 
стртарт-мистецтва та сформувався новий маршрут для прогулянок. Низку му- 
рал!в упродовж л!та та осей! торж намалювали ! в Святошиш.

1Д адреси прислужаться не тшьки киянам. Звичайно, такий мед!апродукт, 
як штерактивш карти мурал!в, зручно використовувати для в!ртуальних подо-
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рожей столицею Украши. Кияни i toctí мюта можуть послуговуватися ними як 
своерщним покажчиком.

У Киев! е гарш i noMÍTHi роботи, наприклад, авторства Interesni Kazky. 
Настшш зображення в столиц! Украши створюють як украшсью художники, 
так i митщ з pÍ3HHx краш. Тематика ïx -  найр!зномаштшша. Так, мурал «Прес
вята Богородиця» на просп. Перемоги, 73/1 виконали украшсью художники з 
команды UpTown, студ1я Zellart. Зображення д1вчини у вишиванц1 на будинку 
Лес! Украшки, 36А створив австралшський стрк-арт-художник Гв1до Ван Хел- 
тен (Guido van Helten) -  автор портрета Jleci Украшки неподалк Золотих BOpiT. 
На фасад! Державно! санешдемслужби на Подол! британський художник Фш- 
тан Meri намалював оленя, а на будинку по вулищ Стршецькш -  зображення 
украшсько! пмнастки Анни Р!затдшово!'.

В старш частит Киева з'явилися велию зображення з портретами ютори- 
ка М. Грушевського, гетьмана Сагайдачного. Автор мурала «Нтоян» по вул. 
Михайловська, 22Б -  португальский художник Александре Фарто (Alexandre 
Farto), вщомий шд псевдошмом Vhils. Михайло Грушевський i гетьман Скоро- 
падський, чоловк, що долае р1чку з лосем, i ворони -  за минулий piK на стшах 
будинюв у Киев! з ’явилося нимало зображень, мурал1в. Цього року ïx общяють 
ще бшыне.

Наприюнщ минулого року на будинку по вулищ Олеся Гончара, 24а 
з’явилося зображення письменника за роботою, а на Святошиш -  дитини з пта- 
хом. Мурал митця намалював художник Саша Гребенюк, а д1вчинку з птахом 
на вул. Синеозернш, 2 створили Саша Корбан та Taras Arm.

«МшГ^эдэал» на шдтримку перейменування бульв. Лепсе на бульв. Вац
лава Гавела з»явився м1ж будинками № 27 i 27-А. Вацлав Гавел отримав титул 
почесного доктора Кшвського нац1онального ун1верситету ímchí Тараса Шевче- 
нка. 3 pieï нагоди у 1997 рощ Гавел пророче сказав, що волелюбним демокра- 
тичним силам важко було здолати тоталггарний режим, та набагато важче ïm 
буде здобути мир, вщнайти i твердо йти оптимальним шляхом нового сшвюну- 
вання держав i народ1в на yciñ планеп. Гавел виступав проти будь-якого дого
вору великих держав про розподш сфер впливу. Його ím ’k i надал1 репрезентуе 
пол!тику захисту прав людини.

HafíKpacHBiini мурали Киева, на думку деяких анал1тиюв, - пгантсью пта
хи й фантастичш 3BÍpi. Величезний чорний стриж на ctíhí нпстнадцятиповерхо- 
вого будинку по вул. Академика Булаховського, 40 (художник Алекс Макси
мов) у Фейсбущ вважаеться найбшыним зображенням птаха в Украгш. Автор 
мурала з ласт1вками на проспект! Перемоги, 95 -  португальский художник Ан- 
tohío Коррейя (Pantonio) -  у cboïx роботах досить незвично вщтворюе пгантсь- 
ких тварин. До р!чнищ чорнобильсько!’ авари bíh розмалював одну 3Í ctíh
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центрально!' вулищ мюта Чорнобиль. Як повщомляе Ecnpeco.TV, автор xotíb 
показати зародження нового життя тел я  техногенно!' катастрофи. «Робота на 
такш локацп -  це виклик та мр1я багатьох стргг-артист1в, а також велика вщпо- 
вщальшеть. Адже малюнок пов'язаний Í3 трагед1ею, що сталася 30 роюв тому. 
Трагед1ею, що зачепила багато кра!н та поколшь», -  вважае Pantonio. 1дея ство- 
рення муралу у Чорнобшн нал ежить Sky Art Foundation, куратор проекту -  Олег 
Соснов.

На п'ятому peaKTopi Чорнобильсько!’ АЕС 30bcím недавно з'явився мурал: 
малюнок виконаний у Ырих тонах, на ньому зображений схвильований лжар. 
Його намалював австралшський художник Гвщо Ван Хелтен (Guido Van 
Helten). B íh -  автор двох мурал1в у Киевь Роботу в зош вщчуження художник 
присвятив лшвщаторам, яю втратили свое здоров'я та загинули 30 pokíb тому.

Багато мурашв малюють художники з Бразилп, Австрали, Полыщ,1спанп 
i Украши, яких до Киева запросив режисер Гео Лерое. B íh каже, що його мр1я -  
перетворити Кшв на CBÍTOBy столицю CTpÍT-арту. Тому bíh вигадав проект з му- 
ралами: отримуе в Кшвсьюй мюьюй держадмЫстрацп (КМДА) дозволи на ро- 
змалювання ctíh, шукае cnoHCOpiB, яю оплачують nepeniT художникам i фарби. 
При цьому пан Лерое запевняе, що у мешканщв будинюв завжди запитують, чи 
не проти вони таких малюнюв, i збирають пщписи. Проти, за його словами, по- 
ки що híxto не виступив. «Художники caMi обирають, що малювати. Ïm híxto не 
вказуе. Художник Гвщо Ван Хелтен надихнувся BÍprneM "Конвал1я" Л ет  Украь 
нки i 3axoTÍB написати ïï портрет. Так з'явився мурал на вулищ Стршецьюй», -  
po3noBÍB ВВС Украша Гео Лерое, [http://www.bbc.com/ukrainian/society/ 
2015/12/151214_mural_kyiv_dk].

У Львовц пор1вняно з шшими MicTaMH Украши, CTpÍT-арт розвиваеться 
CTpiMKO, хоча й також 3Í cboïmh нюансами. Розписувати ctíhh у Львов1 було мо
дно ще в XVI сто л гт . Так, на p03Í Шевсько!' i KpaKiBCbKoï е будинок, що колись 
належав паш Абрековш. На його вшонницях у середин! XVI столггтя зобража- 
ли pÍ3HÍ пасквЫ та карикатури. В рамках програми Мистецьких резиденцш 
Музею 1дей болгарсью cipÍT-арт художники Ншолай i Вштор1я, що називають 
себе Sunshiners, втшили cboï креативш ще!' на вулицях Львова.

Прикрасити будинок урочистих подш украшським орнаментом пропону- 
ють у Луцьку. Про це йдеться у петици на cañri Сдино! системи мкцевих пети- 
цш: «Шановш лучани! Так хочеться бачити яскравим i радюним палац урочис
тих подш, якби одягнути його у вишиванку. Пщтримайте -  така гарна площа, а 
така сумна i похмура -  може, й розлучень буде менше», -  пише автор петици.

У Khcbí hhhí справжнш мурал-бум. Проте не bcí вважають це позитивним 
явищем. Один Í3 ycnimHHX украшських вуличних художниюв Дмитро Миките- 
нко, який займався розписом буд1вель у юлькох европейських крашах, при по-
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верненш до рвдного Луцька в одному з штерв’ю зазначае: «...щодо культуры 
мурал1в. Те, що в Киев! зараз вщбуваеться. Так не мае бути насправдь Запро
шено десятки людей... Вони отримують за це гонорари. Багато роюв малюють 
одне й те саме, i !м байдуже -  де i що малювати. Вони пршхали, зробили, сфо- 
тографували i по!хали. Бшыност! з них взагал1 не щкава гра з простором, не щ- 
кава арх1тектура. Вони малюють, грубо кажучи, свою «!люстрацпо» i все. Для 
мене у 90 вщсотках випадюв дуже недоречш pi роботи, i краще було б без них. 
Краще була б побшена цегла. I краще було б лишити ту бущвлю в cnoKo'i. На- 
справдц не так багато людей в с в т ,  яю здатш оргашчно вир1шувати таю за- 
вдання». [http://www.volynnews.com/news/culture/krashchyy-vulychnyy-
khudozhnyk-z-lutska-ruynuye-stereotypy/] Цитуемо фах1вця, адже розвиток кри
тичного мислення - одне Ь  завдань мед1аосв1ти.

Найчаст1ше обговорення мурал1в зводиться до питания смаку. Мешка- 
нець м1ста не зрозум1е того чи iHmoro зображення, якщо у нього немае поняття 
про актуальне мистецтво взагал1. Через мурали, на думку деяких анал1тиюв, 
Ки1в може сприйматися як просунуте i розвинене м1сто. Але в юторичнш час- 
тин! з настшними малюнками слщ бути дуже обережними. Кожен мурал мае 
оргашчно вписуватися в контекст i в ландшафт.

В украшських м1стах можна зустргги й нетипов! зображення для стр1т- 
арта. Наприклад, малюнки, створен! плетшням стр!чок на огорожах i3 метале- 
вих ciTOK. Вперше таю зображення двох панд i  баклажана з’явились на вулищ 
Велиюй Васильювськ!й, на територн школи № 112. Приклади под!бного стр!т- 
арту можна побачити на вулицях Франц!'!, де дует, вщомий як Urban X Stitch, 
уже два роки прикрашае мюью паркани своерщною «вишивкою» 
[http://nv.ua/ukraine/na-ulicah-kieva-zamechen-novyy-vid-strit-arta-fotoreportazh- 
6675.html].

Будинок i3 ретро^^^^^^^^^^^  по вул. ^ о сл ав !в  Вал, 15 у Киев! -  це 
проект шд назвою «Зазираючи у в!кна», який реал!зували «Кшвське благод!йне 
товариство» та Укра'шська асощащя профес!йних фотограф!в. BiKOHHi прор!зи 
занедбано! пам’ятки icTOpii арх!тектури Уьфа'ши стали рамами для ретро- 
фотограф!й киян. Зшмки були знайдеш в apxieax 1900-1920 роюв, ким е люди 
на фотокартках, автори проекту не знають.

Арт-поручень на початку вулищ Франка презентували минулого року. На 
поручнях сход!в, яю ведуть до польського посольства, нанесено цитати з TBopiB 
молодих укра!нських письменниюв та поет!в -  Соф!! Андрухович, Леся Белея, 
Таш Малярчук, Дзв!нки Маияш, Остапа Сливинського та Олександра У шкал о- 
ва. 1дея проекту належить польсьюй художниц! Ельжбет! Яблонсьюй, ре- 
ал!зував задум укра!нський арх!тектор 1ван Мельничук. Допомш у цьому Поль- 
ський шститут у Киев!. Авторський шрифт для поручня розробила Оксана Ка
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пранова. Плануеться, що взимку поручень буде шд1гр1ватися й гр1ти руки горо- 
дян.

Лавка з ол1вщв по вул. Ярослав1в Вал, 9 створена начебто з великих 
ол1вщв. З’явилась вона завдяки арт-с^дп, що знаходиться поруч.

Оч1 на деревах малюе кшвська художниця Мар1ам Найем для того, щоб 
привернута увагу до збереження природи. Акщя стартувала торш: Мар1ам ма- 
лювала оч1 на деревах у Карпатах, що Тх зараз масово вирубують. Меседж ак- 
цй' -  «Н щ о не залишаеться непом1ченим». О л  на деревах е в сквер1 бшя Золо
тих Воргг, у парку Шевченка, бшя корпусу Киево-Могилянсько!' академп, в л1с1 
на Сирщ.

Певно, не все намальоване й написане на вуклицд можна назвати стргг- 
артом, якби ми не ставилися до цього. В мед1аосв1тньому контексй на це також 
слщ звертати увагу..

Мурали -  це сучасний монументальний живопис на р1зш теми. Вш тво
риться р1зними митцями, у р1зних стилях 1 жанрах, а вщтак вимагае бшын при- 
сктливо? уваги не тшьки митщв 1 мистецтвознавщв.

Ниш ми маемо вс1 тдстави говорити про стргг-арт-дидактику й мурало- 
дидактику, оскшьки в1зуальне мистецтво як зашб масово1 комунпеацп стр1мко 
розвиваеться у розмагги форм. Серед складниюв мед1адидактики, на нашу дум
ку, муралодидактищ належатиме особливе мкще. Мед1аосв1тнш контекст вули- 
чного мистецтва знайде сво1х прихильниюв й стане одним ¡з найщкавших { 
найперспектившших.
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