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Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасне українське 
мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики» включає доповіді учасників 
конференції, які публікуються в авторській редакції. В матеріалах збірника висвітлено 
особливості розвитку сучасного українського мистецтва крізь призму актуальних питань 
сучасної медіафілософії, візуальної антропології, візуальної соціології, теорії та практики 
художньої творчості, теорії дизайну. Міждисциплінарність уможливлює полілог філософів, 
соціологів, мистецтвознавців, художників, наукових співробітників музеїв щодо теоретичного 
осмислення образного тезаурусу сучасної культури, символічних тенденцій у візуальному 
мистецтві України, естетичних основ і перспектив розвитку дизайну. Звернулися до культурної 
місії сучасного художника та особливостей образотворення тих українських митців, які у 
своїй творчості виражають ідентичність сьогодення. Розглянули сучасні візуальні практики 
у контексті проблеми збереження культурної спадщини та музейних інноваційних іміджевих 
проєктів. 
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ҐЕНДЕРНА ЕКСПРЕСІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МНОЖИННОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ

У СУЧАСНІЙ ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ

З. В. Шевченко 
канд.філос. наук

ЧНУ ім.Б. Хмельницького

Якщо у традиційному суспільстві ідентичність людини була швидше субстанційною 
(незмінною) за своєю природою (наприклад, про людину говорили: жінка, українка, 
православна – причому ще від народження до самої смерті), то у суспільстві «модерну» 
ці субстанційні характеристики втратили свою непорушність і самоочевидність, і тепер 
навпаки, намагання їх субстанційно приписувати викликають питання та сприймаються 
як утиск прав особистості [1].

Концепт множинної ідентичності (концепція численних / множинних модернів) 
у другій половині 20-го століття у соціальній теорії був запропонований ізраїльським 
соціологом Шмуелем Ейзенштадтом (Shmuel Noah Eisenstad) та німецьким ученим 
Вольфгангом Шлюхтером (Wolfgang Schluchter) для пояснення множинних сценаріїв 
реалізації єдиного проєкту модерну у різних країнах [2]. Множинна ідентичність, 
застосована як модель впорядкування складної соціальної ідентичності, створює 
можливості для пояснення, як людина може бути одночасно учасницею кількох 
соціальних ідентичностей – причому ці ідентичності не змішуються між собою, не 
заперечують одна одну, а людина звертається до них у режимі переключення з однієї 
ідентичності на іншу [1]. До речі, означений концепт досить сильно перегукується із 
драматургічним інтеракціонізмом Ірвінга Гоффмана (Erving Goffman).

Ґендерна експресія є невід’ємною складовою частиною множинної ідентичності 
кожної особистості без виключення, зокрема її ґендерної ідентичності.

Ґендерна експресія (ґендерна репрезентація або ґендерна саморепрезентація) – це 
соціокультурне представлення індивідом його ґендерної ідентичності, що виражається у 
поведінці, манері спілкування, одязі, спеціальних практиках, що змінюють зовнішність 
(наприклад, контроль ваги, виражена мускулатура), тощо. Ґендерна експресія є 
важливим соціокультурним явищем, оскільки робить можливою категоризацію 
індивідів за статтю та виступає засновком комунікативної довіри [3].

Ґендерну експресію або засоби вираження приналежності до статі І. Гоффман 
називає формальними конвенційними актами. Це своєрідні моделі чоловічої та жіночої 
поведінки прийнятні у конкретному культурному середовищі та у конкретній ситуації, 
які сприяють збереженню та відтворенню норм повсякденної взаємодії (різного роду 
ситуативна поведінка – завжди є ґендеризованою). Виконавцями та виконавицями 
конвекційних актів є соціально компетентні діючі особи, що є включеними у соціальний 
порядок. Соціальний порядок, у свою чергу, гарантує їм захист від неадекватних 
індивідів. Бути чоловіком або жінкою та виявляти це – означає бути, за І. Гоффманом, 
соціально компетентною особою, що викликає комунікативну довіру [4]. 

Важливо відмітити, що ґендерна репрезентація представляє саме ґендерну 
ідентичність індивіда, тобто його соціокультурне переживання своєї статі, а не саму 
стать. Тому стать, яка презентується, демонструється, і біологічна стать індивіда 
можуть не співпадати.

Серед основних елементів ґендерної експресії варто виділити:



21

- відповідність або, навпаки, невідповідність соціокультурним стандартам жіночої 
та чоловічої зовнішності й моделям поведінки. Наприклад, яким чином змінювалась 
візуальна ґендерна культура ми можемо простежити від традиційного народного 
вбрання до сучасного дрес-коду;

- ґендерні експектації – очікування чоловічих або жіночих стандартів, зразків 
поведінки, що випливають з понять «ґендерний ідеал» і «ґендерний стереотип». 
Ґендерні очікування, як і будь-які інші експектації, роблять поведінку людини 
передбачуваною та формують комунікативну довіру;

- оцінка іншими людьми наскільки спосіб ґендерного самовираження індивіда 
відповідає загально прийнятим ґендерним стандартам конкретного культурного 
середовища. Важливо зазначити, що від таких суб’єктивних оцінок залежить репутація 
та авторитет особистості;

- позитивні та негативні санкції з боку соціуму за наслідки діяльності у рамках 
означених культурою ґендерних стандартів. Варто відмітити, що чим традиційнішим, 
архаїчнішим є суспільство, тим жорсткішими та репресивнішими будуть санкції. 
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ЧОГО ХОЧЕ КАРТИНКА: ВІЗУАЛЬНИЙ ПОВОРОТ ЗА ДОБИ 
ЦИФРОВИХ МЕДІА

О. М. Кожем’якіна,
докт.філос.наук

ЧДТУ

Візуальний поворот ХХ ст., що прийшов на зміну лінгвістичному повороту, 
ініціював проблему вивчення тенденцій розвитку та переважання візуальних засобів 
представлення дійсності, породжуючи безліч наративів візуальної культури у 
нових викликах, загрозах та можливостях. Актуалізуються питання специфічних 
властивостей візуальних образів, які починають значно переважати в сучасній культурі, 
стаючи подібними, за висловом Н. Брайсона,  до нескінченного потоку води з крану чи 
електрики з розетки [1]. 

Варто також звернути увагу на те, що візуальні образи не потребують перекладу, 
оскільки базуються на універсальних інтерпретативних схемах, які водночас мають 
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