Київський національний
університет культури і мистецтв
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ І ТЕХНОЛОГІЙ
Назва дисципліни

Візуальні й інтерактивні мистецтва

Рівень вищої
освіти

третій (освітньо-науковий), PhD

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність
Освітньо-наукова
програма
Форма навчання

034 Культурологія
Культурологія

Адреса викладання

вул. Євгена Коновальця, 36

Кафедра, за якою
закріплена дисципліна

кафедра дизайну і технологій

Семестри

ІІІ

Обсяг

Форма звітності

денна

Загальна кількість годин
120
Кількість кредитів
4
Лекції
26
Самостійна робота
94
Екзамен (ІІІ семестр)

Тип дисципліни
Блок Б (вибіркова)
(обов’язкова/вибіркова)
Мова навчання
Українська
Викладачі

Шандренко Ольга Миколаївна

Контактна
інформація

kaf_do_fdir@ukr.net
kaf_ds_fdir@ukr.net

Програма
дисципліни

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ
Курс спрямовано на поглиблення теоретичної бази для вивчення
візуальних інтерактивних мистецтв та практичне застосування засобів
художньої виразності в науковій та практичній роботі здобувачів ступеня
доктора філософії (PhD).
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: набуття студентами знань щодо сутності інтерактивності дизайн-проектів та творів
мистецтва, оволодіння практичними навичками аналізу таких проектів з точки зору їх
інтегрованої сутності та необхідності застосування міждисциплінарних знань при їх реалізації.
Завдання: оволодіння розумінням сутності інтерактивного мистецтва; оволодіння основними
поняттями та характеристиками інтерактивності; набуття знань та розумінь щодо сучасних
візуальних інтерактивних мистецтв: перформанс, хеппінг, акція; знайомство з творчістю митців
які створюють об’єкти інтерактивного мистецтва; освоєння техніки поетапного виконання
проектних завдань із використанням принципів інтерактивності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні набути
такі програмні компетентності:
загальні:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність до самостійного формування й неперервного
удосконалення системного наукового і загального культурного
світогляду;
- здатність діяти на основі етичних кодексів і професійної етики
науковця, на засадах науковості та толерантності;
фахові:
- здатність до побудови та аргументованого представлення
культурологічного
наративу,
що
передбачає
глибоке
переосмислення наявних та створення нових знань;
- здатність до наукового аналізу культурних явищ, практик та
процесів із використанням різних методологічних підходів;
- здатність аналізувати та критично оцінювати сучасні концепції
культурології, а також тенденції розвитку культурологічної теорії;
- здатність апробувати результати культурологічних досліджень,
популяризувати й поширювати їхні результати.
Результати навчання за дисципліною:
- здійснювати наукове дослідження згідно з основоположними
принципами наукового пізнання;
- здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел;
- здійснювати формування й неперервне удосконалення власного
наукового і культурного світогляду;
- діяти на основі етичних кодексів і професійної етики науковця,
принципів академічної доброчесності і високої академічної
культури;
- володіти категоріальним апаратом сучасної культурології задля

формування належного рівня культурної та культурологічної
компетентності, вміння кваліфіковано відобразити результати
власних наукових досліджень культурного виміру соціоґенезу у
відповідних теоретичних формах;
- аналізувати культурні явища, практики та процеси із
застосуванням різних теоретичних підходів, методів і методик;
- аналізувати, обґрунтовувати й критично оцінювати сучасні
концепції
культури
та
провідні
тенденції
розвитку
культурологічної теорії та культурних практик;
- впроваджувати результати культурологічних досліджень у
практику, популяризувати й поширювати їхні результати.
Міждисциплінарні
художньої творчості».

зв’язки:

«Історія

мистецтва»,

«Психологія

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Візуальні мистецтва в контексті інтерактивності.
2. Художньо-образні проблеми інтерактивності в сучасних практиках

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
РОЗДІЛ 1. ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ
ІНТЕРАКТИВНОСТІ
ТЕМА 1.1. ІНТЕРАКТИВНЕ МИСТЕЦТВО. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРАКТИВНОСТІ
Основні поняття інтерактивності. Інтеракція в мистецтві. Ідеї
інтерактивності в мистецтві. Мапа заснування інтерактивності за Ришардом
Клющинським: кінетичне мистецтво, мистецтво дії, мистецтво інсталяції,
мистецтво цифрових медіа і концептуальне мистецтво.
Дослідження пізнавальної функції інтерактивності за Джоржом Мідом.
Інтеракціонізм в роботах М.Куна, Т. Шибутані. Основні цілі інтерактивності в
мистецтві.
Характеристики інтерактивності. Відмінності інтерактивного мистецтва від
традиційних форм мистецтв. Інтерактивність розуміється як діалог між
художнім твором і учасником (глядачем). На відміну від традиційних форм
мистецтв, в яких взаємодія відбувається переважно на ментальному рівні ,
інтерактивність передбачає вплив різних типів навігації , які виходять за рамки
чисто психологічної активності, здійснювати вклад у витвір мистецтва.
Інтерактивне мистецтво – жанр мистецтва, в якому глядачі якимось чином
приймають участь, впливаючи на визначення результату. Перші приклади
інтерактивного мистецтва – «скляні пластини» Марселя Дюшана (1925р.), «рото
рельєфи» (1935р.)
ТЕМА 1.2. ФОРМИ ІНТЕРАКТИВНОГО МИСТЕЦТВА. ПРЕДСТАВНИКИ
ВІЗУАЛЬНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО МИСТЕЦТВА кінця ХХ поч. ХХІ ст.
Форми інтерактивного мистецтва: монтажне мистецтво, інтерактивна
архітектура, інтерактивний фільм або оповідь, танок, музика.
Перші представники Динамічне мистецтво – динамічний живопис Сан
Басе. Механіко-електрична інтерактивність. Інтерактивність в відеоіграх.
Електронна іетерактивність. Комп’ютерана інтерактивність.
Технологічні мистецтва. Види технологічних мистецтв. Відомі персоналії
та винаходи. Сучасні практики: перформанс, хеппінг, акція.
Навколишнє середовище та його взаємодія з мистецтвом. Еолійська арфа
як один із музичних інструментів, що взаємодіє з вітром. Ерік Самах (1983р.),
та вітер на острові Вассів’єр та ін.
Інтерактивна архітектура: Інститут миру в Парижі (1987р), Музей Тейт,
Вікторії і Альберта, Музей науки в Лондоні.
Представники інтерактивного мистецтво та їх твори.
Перформанс як один з видів інтерактивного мистецтва. Композитор Джон
Кейдж – «4’33» (1952р.). Перформанси – Марини Абрамович, Іва Кляйна,
Криса Бурдена, Риркрита Тіраванія та ін.
ТЕМА 1.3. ОСНОВИ ІНТЕРАКТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ІНТЕРАКТИВНИЙ

ДИЗАЙН ХХІ СТОЛІТТЯ. ПРЕДСТАВНИКИ ІНТЕРАКТИВНОГО
ДИЗАЙНУ
Основи інтерактивного дизайну. Визначення інтерактивного дизайну.
Базові елементи які забезпечують інтерактивний дизайн.
Основні умови існування інтерактивного дизайну за Ровіною Рід
Костеллоу.
Передумови інтерактивного дизайну: час, темп, реакція, контекст, метафора,
абстракція.
Заперечення інтерактивності: пауза, неактивність. Синтез мистецьких
практик в інтерактивному дизайні.
Представники інтерактивного дизайну. Творчість дизайнерів: Wan Xia
Xsao, та його 3Д вітражі, архітекторів компанії Moxie Design (інтерактивні
інтер’єри ресторанів), дизайнер меблів – Alexandre Chapelin, Adrian Lake –
дизайнер інтер’єрів для багатофункціональних магазинів, та інших дизайнерів
одягу та інтер’єру.
РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРАКТИВНОСТІ В
СУЧАСНИХ ПРАКТИКАХ
ТЕМА 2.1. ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИКИ ІНТЕРАКТИВНОГО МИСТЕЦТВА
Питання естетики в сучасному мистецтві. Питання естетики інтерактивного
мистецтва полягає в більшій мірі в якості й стратегії взаємодії, в той момент
коли інші елементи твору відходять на другий план і підкорюються самому
процесу взаємодії.
Проблеми інтеракції художника, глядача і образотворчої системи.
Розширення меж інтерактивного мистецтва як мистецтв нових медіа, нет-арту,
софт-арту.
ТЕМА 2.2. ПРОБЛЕМИ ВІРТУАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕРАКТИВНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК: В РЕКЛАМІ, МОДІ,
ДИЗАЙНІ
Поняття віртуальної реальності. Віртуалізація культури. Кібер культура.
Віртуальність в мистецьких практиках. Віртуальність в контексті реклами.
Віртуальні виміри моди.
Естетика електронного мистецтва.
Види та принципи віртуалізації об’єктів в дизайні.
Віртуальний простір та простір взаємодії в сучасних мистецьких практиках.
ТЕМА 2.3. СИМБІОЗ МИСТЕЦТВА І ПЕРФОРМЕРА. ТЕХНОЛОГІЧНЕ
МИСТЕЦТВО. ПРОЕКТУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ
Глядач як перформер. Синтез мистецтв в культурі. Технологічне мистецтво.
Види технологічного мистецтва:

«алгоритмічне мистецтво»;
«оточуючий розум»;
«біоархітектура»;
«культура 2.0»;
«електронне мистецтво»;
«енвайроменталізм»;
«генеративне мистецтво»;
«нет-арт»;
«культура мейркерів»;
«нойз»;
«саунд-арт» та ін..
Проектування взаємодії в сучасних мистецьких практиках, в дизайні.
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Форми інтерактивного мистецтва. Представники візуального
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ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ
НАВЧАННЯ
Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу:
–
вивчення наукової літератури;
–
коментування основних положень курсу;
–
аналіз наукових текстів відповідно до обраної теми;
–
презентація підготовленого індивідуального навчального проекту;
–
індивідуальні завдання:
ПОЛІТИКА КУРСУ
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курсу, аналізу наукової й навчально-методичної літератури, самостійна
й індивідуальна робота за темами, виконання тестових завдань і т. ін.)
здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності,
ґрунтоване на чинних нормативних документах.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
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