
– Вітаю наших любих глядачів та слухачів. Це програма «Шлях до себе». У 

ній ми розбираємо, яким був вплив Радянського Союзу на різні галузі. 

Наша програма виходить за сприяння Українського культурного фонду. 

Сьогодні говоримо про візуальне мистецтво та музеї з Тетяною 

Філевською, культурною менеджеркою. Таню, привіт. 

– Доброго дня усім. 

– В контексті розмов про вплив Радянського Союзу на музеї, я часто 

чую нарікання на працівниць, даруйте за сексизм, їх «бабушками» 

називають зазвичай. Вони постійно кричать на відвідувачів, не 

можуть проконсультувати і таке інше. Це є наслідок Радянського 

Союзу? Як має бути? 

– Так, звичайно. Це частина тих практик, які ми успадкували від Радянського 

Союзу. Має бути інакше, можна сказати, що ми вже маємо приклади, як це по-

іншому працює в музеях. І це класно дуже. Це частина процесу важливого 

переосмислення нашої спадщини, історії, нашого близького минулого, яке ще 

багато хто пам’ятає, про яке доволі часто буває складно говорити. Але потрібно 

проговорювати ці проблеми, від чого ми хочемо відмовитись і до чого ми 

маємо прагнути. Дуже класно, що у цій програмі говорите про це та 

осмислюєте ці речі.  

– Такі працівники нині звуться медіаторами, правильно? 

– У просунутому, скажімо так, світі є поняття як медіація – це допомога 

дізнатися краще про те мистецтво чи інституцію, у яку ви потрапили на 

екскурсію. Чи прийшли познайомитись з певними мистецькими творами. 

Медіація полягає у тому, щоб якомога менше робити втручання, інтерпретацію 

персональну, а дати просто необхідну інформацію, інструменти. Для того, щоб 

побачити та зрозуміти той твір мистецтва, який перед ним є. 

– Наскільки це є стереотипово, коли говорять, що за Радянського Союзу 

більше ходили до музеїв, більше цікавились. А от зараз часи не ті, ніхто в 

музеї не ходить. Хоча зараз можна зайти майже в будь-який київський 

музей, там зовсім не порожньо. Чи справді було колись таке, що просто 

валом ходили дивитися на мистецтво? 

– Ходили валом, тому що це була рознарядка. Варто пам’ятати, що музеї у 

радянські часи використовувались як майданчик ідеологічного впливу. 

Відповідно формувались колекції, вичищались. Багато творів були просто або 

знищені у тридцяті – п’ятдесяті роки, або просто ховалися та не експонувалися. 

Експозиція будувалась таким чином, щоб підтвердити ті речі, які потрібні були 

у той чи інший момент партії. Через це заганяли у музеї людей, щоб їм 



нав’язати ті чи інші наративи, якісь ідеї та образи. Звичайно, це було. Але мені 

здається, що якраз проблема, що люди перестали у певний момент ходити в 

музеї. Це якраз є зворотним боком того, що тебе до чогось змушують, а потім 

ти не хочеш цього робити. Це такий протест, правильний насправді, проти того, 

що тобі нав’язують. Але варто сказати, що музеї дуже багато працюють, 

відбувається музейна реформа, спрямована на те, щоб повернути глядача. Дуже 

багато є музеїв, які вже цього глядача повернули. Ми бачимо і черги, і повні 

зали музеїв.  

– Дискотеки навіть влаштовують. 

– І йогу влаштовують. 

– Все, що завгодно. Навіть фудкорти є. Ми говоримо саме про радянське 

візуальне мистецтво, соцреалізм. Тобто ми показуємо щось чітке, 

предметне. Що тоді категорично заборонялось робити? І який це дає 

відголос на теперішніх художників. 

– Слід згадати, що ця парадигма, скажімо так, єдино правильної мистецької 

форми, родом з двадцятих років. Це була одна з важливих віх ідеологічної 

боротьби більшовизму, намагання придушити будь-яке інакомислення, 

розмаїття думок і форм. Відповідно був запроваджений так званий єдино 

правильний метод соцреалізму, який полягав у тому, щоб адекватно зображати 

дійсність та життя пролетарів. Це багато в чому вплинуло на парадигму, 

безпосередній смак тодішніх очільників партії. Всім відомо, що Ленін і Сталін, 

крім реалістичного мистецтва, мало що розуміли. Тож інше їм було неблизьке.  

Ця позиція схожа з нацизмом насправді, у якому також засуджували 

«дегенеративне мистецтво», будь-які форми експериментального, авангардного, 

модерного мистецтва. Застигла форма реалізму. Не треба засуджувати реалізм 

19 століття, натуралізм, тому що це був певний природний шлях розвитку 

мистецтва. Водночас соцреалізм був якоюсь штучно насадженою формою, яка 

обмежувала можливості художників висловлюватись. Звичайно, соцреалізм був 

переважно офіційним мистецтвом, він переважав. Але паралельно існувало й 

неофіційне мистецтво.  

Пам’ятаємо про те, що ця тяглість була на рівні принаймні усних переказів та 

якоїсь роботи «в стіл» у майстерні. Звичайно, це не можна було експонувати, 

відверто говорити, представляти в каталогах, але завжди художники робили 

щось інше для себе, для колег. Жива була історія про те, що був якийсь 

авангард у двадцятих роках, було зовсім інше мистецтво, вільне, 

експериментальне. Далі ми бачимо, як ця тяглість прослідковується, наприклад, 

у вибуху мистецтва шістдесятників, які повертались до цих речей, авангарду, 



надихалися народним мистецтвом. І вже після незалежності не було штучних 

обмежень, відповідно підіймались ці речі, ця тяглість прослідковувалась.  

– Я від своїх знайомих часто чую цей мем: «моя дитина може теж так 

намалювати». Зрозуміло, що це у всьому світі можна почути. Але чи не 

робить нас виховання на соцреалізмі дещо особливими у цьому 

сприйнятті? 

– Хороше питання. Якщо згадати про те, наприклад, хто були перші глядачі 

супрематизму Малевича? Це, як відомо, були українські селянки, яким 

передавав ескізи супрематичні для того, щоб вони робили вишивки. Ніякого 

спротиву не було, вони не відмовлялись вишивати, не вважали це чимось 

таким, що недостойне вишивки. Звичайно, авангард і модернізм будуються як 

певний протест, відмова від попередніх зразків і пошук нової мови візуальної. 

Але водночас погоджуюсь з тим, що довга традиція засудження формалізму має 

вплив. Тому що це була певна лінія, яку свідомо провадили. Були цикли 

засуджувальних статей, були підручники, у яких розписувалось, чому це 

жахливе, потворне, викривлює дійсність. 

– До речі, які були аргументи? Що, мовляв, подивіться, у житті такого 

немає. 

– Так. Що це не відображає реальність, це не прекрасне, тобто мистецтво 

потворного та огидного. Тому воно чомусь не має права на існування. Хоча 

естетика огидного – чому б і ні? І, звичайно, те, що це не відображає реальність 

будівельника світлого майбутнього, будівельника комунізму. Це ж не лише 

певний образ. Це ритм, динаміка, ставлення до реальності, яке зчитується не 

тільки свідомо як певний наратив, а як певний, можна сказати, темперамент, 

настрій. Звісно, що такій країні, як Радянський Союз, яка мала бути затиснена, 

існували певні догми, яким підпорядковувались всі етапи життя. Якогось бунту 

у цьому суспільстві не повинно було бути. Якесь критичне мислення, що є 

ознакою сучасного, модерного мистецтва, яке змушує глядача якось активно 

себе проявляти, свою позицію. Своя позиція, критичний погляд на дійсність у 

Радянському Союзі не потрібен був партії, що править. Таке мистецтво, яке 

провокує тебе бути особистістю, не мало права на існування.  

- Таню, чому так мало Малевича у нас цінують? Хотіли на його честь 

назвати летовище, щоб усі, коли прилітали, бачили, що Малевич 

український митець зокрема. Ідею не підтримали багато людей. 

 

– Малевича не всі сприймають як частину української культури. Тут є 

очевидні причини, тому що його найбільш плідний період відбувся не в 

Україні, а в Росії. Саме там він міг стати художником, адже Україна тоді 



була колонією. Не було навіть можливості здобути освіту, не кажучи вже 

про те, щоб реалізувати себе як авангардний художник. У імперіях 

завжди відтік талантів з усіх регіонів, колоній відбувався. Всі ці сили, 

таланти рано чи пізно опинялися в столиці, якщо хотіли реалізуватись. 

Така доля спіткала Малевича. Через те його зв’язок з українською 

культурою не є очевидним, хоча він безперечно є, це всі визнають.  

 

Він фактично до 18 років прожив в Україні, тут сформувалося його 

сприйняття світу, зокрема естетичне. Відчуття кольору, форми тощо 

спиралося на те, що його оточувало. Це було народне мистецтво, 

іконопис. Він, в принципі, до підліткового віку не бачив художників, 

якогось такого мистецтва, як він каже, навіть не знав про його існування. 

У моїй бульбашці, наприклад, навпаки останніми роками відбувалося 

перенасичення Малевичем. Мені колеги завжди говорять, що вже треба 

якось трохи відпочити від Малевича, бо його занадто багато. Мені 

здається, що якраз ситуація з аеропортом показова у тому сенсі, що ми не 

маємо безперечного усвідомлення, що Малевич є частиною української 

культури. Натомість є інші фігури, які не асоціюються з іншими 

культурами взагалі. 

 

 Для України наріжною є постать Мазепи, який обігнав Малевича на 

перегонах на ім’я для аеропорту «Бориспіль». Мені здається, що дедалі 

більше цього з’являється. Оскільки ми переживаємо злет культурний, 

розвиток культури та все, що з нею пов’язане – освіта, просвіта, дуже 

багато з’являється різноманітних проєктів, які говорять про мистецтво, 

про нашу культуру. Ми насичуємось цією інформацією. Навіть шкільний 

курс з історії мистецтва також говорить про Малевича, «Чорний квадрат». 

Мені здається, що ось-ось підростає це покоління, для якого це буде 

природним, зрозумілим. І вони вже не матимуть досвіду засудження 

мистецтва в суспільстві. Для них буде незрозуміло, що тут засуджувати, 

що такого поганого, що ми не повинні сприймати це як мистецтво.  

– До речі, моїй сестрі 16 років. Вона справді не розуміє, коли щось 

засуджують. Навіть не розуміє, що до чого. 

– В чому проблема (Сміється). Це таке мистецтво. 

– Власне кажучи, коли говоримо про Радянський Союз та Україну в ньому, 

ми повинні визнати, що, на жаль, були провінцією. З цього випливає дуже 

багато проблем, це стосується мистецтва зокрема. Як це 

трансформувалося, коли ми стали незалежними? 



– Мені здається, що ми ще працюємо і будемо дуже довго, скажімо так,  

опрацьовувати свою постколоніальну спадщину. Є певний набір принципів, 

підходів і практик в житті, які стосуються будь-чого, які ми маємо усвідомити і 

якось подолати. Якщо говорити саме про мистецтво, мені здається, що нас 

попереду чекає велика робота з того, щоб описати, що таке мистецтво. Тому що 

ми фактично зараз маємо історію українського мистецтва, написану за 

радянськими лекалами, згідно з радянською ідеологією та принципами. Яка 

базується на марксистській методології.  

Відповідно є велика російська культура, з неї витікають меншовартісні, як ви 

говорите, провінційні, другорядні начебто культури. Але це історія, яка нам 

нав’язана, яку формально, можливо, писали історики мистецтва, які були з 

України та жили тут. Але це той каркас, структура, яку нам нав’язали. Зараз 

нам треба переосмислити, чим є українське мистецтво. Той процес, який 

починався на початку 20 століття, якраз був пов’язаний з формуванням 

української державності. Мистецтвознавці, наприклад, Федір Ернст, починали 

це робити. Були вироблені певні методологічні засади – чим є українське 

мистецтво, як ми його визначаємо в умовах того, що ми фактично не мали своєї 

державності. Багато художників змушені були їхати кудись навчатись, 

працювати. Але як ми визначаємо цей зв’язок, цю серцевину та приналежність? 

Виходячи з цього, переосмислити від, не знаю, скіфів, якихось форм життя, які 

тут були, і до сьогодні. Це буде, напевно, дуже довгий і доволі складний 

процес, але без нього ми не можемо рухатись далі. Обов’язково повинні це 

зробити. 

– Як закритість Радянського Союзу вплинула на дев’яності, двотисячні, 

сьогодення? Ми, очевидно, все ще відчуваємо 70 років закритості? 

– В Україні досі ми маємо певний брак інфраструктури у сфері мистецтва, який 

був пов’язаний з тим, що всі процеси або замикалися у столиці, тобто Москві, 

або вся комунікація назовні відбувалась через Москву. Якісь виставки чи 

комунікація могли відбуватися, але все це йшло через Москву. Згадаймо, яким 

чином відбувалося формування сучасного мистецтва вже в незалежну добу. 

Хоча вже не було якихось перепон, але цей невидимий зв’язок продовжував 

існувати. Ми пам’ятаємо про те, що дуже багато художників українських, які 

стали відомими за межами України, свою кар’єру будували через Москву. 

Тобто вони починали працювати з галеристами, кураторами з Москви, і вже 

звідти могли потрапити у Берлін, Нью-Йорк чи ще кудись. Ця невидима 

спадщина продовжує, скажімо, оцими доріжками водити наше мистецтво. Але, 

очевидно, через початок збройної агресії Росії на Донбасі, анексію Криму ці 

речі зараз перервалися, на щастя. Ми зараз відбудовуємо назовні ці зв’язки 

напряму, і це дуже важливо. Це складно, але дуже важливо, оскільки ми цих 



зв’язків ніколи не мали фактично напрацьованих. Ми не маємо певної 

суб’єктності назовні. Дуже часто, нас не впізнають, не вирізняють, про нас не 

знають нічого. Власне, це та робота, яку робить Український інститут і вся 

культурна дипломатія України сьогодні. Це говорить про те, що ми тут є, 

напрацьовуємо зв’язки між Україною та світом, щоб вони були сталими, 

прямими. 

– До речі, якщо вже говоримо про культурну дипломатію, саме про 

мистецтво візуальне. Як зараз формується образ України через цю галузь? 

Що ми маємо показувати? 

– Це робота має бути насамперед через виставки, певну виставкову діяльність, 

тому що візуальне мистецтво треба бачити. Але також, звичайно, через 

вбудовування в дискурси та говоріння про те, чим Україна є сьогодні. Якщо ми 

умовно можемо говорити про дві частини – це сучасне мистецтво, яке є дуже 

відкритим, демократичним, дисциплінарним. Воно може бути взагалі без 

якихось формальних ознак візуального мистецтва. Це може бути перформанс 

або якась дослідницька програма. Це вважається теж частиною саме 

візуального мистецтва. Також є певна історія, наша спадщина, яку ми теж 

маємо вбудовувати і представляти світу як частину української культури, а не 

якось відокремлювати це від себе чи віддавати.  

Тому що Україну й так дуже сильно завжди культурно обділяли і, можна 

сказати прямо, грабували ті країни, які були імперіями. У прямому та 

переносному сенсі. Вони як таланти відтягували, так і певні культурні цінності. 

Теж відомі приклади, як ті чи інші об’єкти культурної спадщини опинялись в 

музеях, Третьяковській галереї, Ермітажі тощо. Безпосередньо вкрадені у Києві, 

Чернігові чи на інших землях України. Зараз нам треба представляти цю 

спадщину як свою, представляти себе через цю культурну традицію. Але це, 

звичайно, відбувається насамперед через певні виставкові проєкти. Треба ці 

речі ініціювати, показувати, возити українське мистецтво, влаштовувати 

виставки одного об’єкту чи вбудовувати нас в інші контексти Центральної 

Європи, Східної Європи. Безперечно, також і в науковому дискурсі це має бути 

– повинні бути історики мистецтва, які вивчають українське мистецтво. Наші 

історики, які говорять про наше мистецтво за кордоном. 

– Часто можна зіштовхнутися з таким ставленням до культури як до 

чогось не дуже важливого. Мені здається, це ставлення вже змінюється 

трішечки, але все одно воно лишається. Можливо, це також є наслідком 

того, що в провінції завжди витік культури, і не треба вам його. От ми так і 

змирились, що не треба. Будемо жити політикою, там цікавіше. А культура 

– це не дуже. 



– Якраз розуміння чи ставлення до культури за якимось залишковим 

принципом – це теж пряма цитата радянського періоду. Це принцип, який 

побутував у радянські часи і, власне, досі успадковуємо це ставлення. Хоча 

культура взагалі є базою суспільства. Без культури ми не є суспільством як 

таким, ми стаємо частиною природи. Цей залишковий принцип, коли йдеться 

про те, що культура має тільки декоративні функції, розважальні. Тобто це 

якісь, вибачте, пісня «под котлету», танці чи концерт на завершення якогось 

важливого процесу.  

Це щось дуже незначне, що не несе сенси, а має розважальний, декоративний 

характер. Від цього ставлення йдуть всі інші біди. Донедавна в Україні це була 

галузь, яка найгірше фінансувалась. Було міністерство, яке найменше 

отримувало фінансування. Зараз це вже змінюється. За останні п’ять років 

можемо говорити про те, що культура повертається як пріоритет держави і стає 

у фокусі державної політики. Але ми тільки на початку. Уявіть собі, що ми 

понад 80 років жили, коли культуру мали за ніщо, і зараз тільки ми починаємо 

цей процес. Дуже важливо зараз втримати цей темп.  

– Головне, щоб нам ніхто не заважав.Таню, дуже дякую за цю розмову. 

Тетяна Філевська, культурна менеджерка, була сьогодні у нас в гостях. 

Розмовляли у нашій програмі «Шлях до себе» про вплив Радянського 

Союзу на візуальне мистецтво, музейну галузь. Програма виходить 

завдяки Українському культурному фонду, який підтримує українську 

культуру, слава богу. На цьому ми з вами прощаємося, бажаємо вам 

гарного дня.  


