
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ODESSA NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY 

МУЗЕЙ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ОДЕСИ 
ODESSA MUSEUM OF MODERN ART 

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В АКТУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ 

ТА МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

14-16 вересня 2016 року 

Одеса 2016 



 

Організаційний комітет конференції 

Співголови Оргкомітету: 

ОБОРСЬКИЙ Геннадій Олександрович, ректор Одеського національного політехнічного 

університету, дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України. 

КОЛОТ Світлана Олександрівна, декан гуманітарного факультету Одеського національного 

політехнічного університету, кандидат психологічних наук, доцент. 

Заступник співголів оргкомітету: 

ЩОКІНА Олена Петрівна, кандидат культурології, доцент кафедри культурології та 

мистецтвознавства гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного 

університету. 

Секретар оргкомітету: 

ОВЧАРЕНКО Тетяна Станіславівна, кандидат культурології, доцент кафедри культурології та 

мистецтвознавства гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного 

університету. 

Члени Оргкомітету: 

ФЕДОРУК Олександр Касянович, доктор мистецтвознавства, професор Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури, завідувач кафедри теорії і історії мистецтва, дійсний член 

Академії мистецтв України. 

ОВЧИННІКОВА Альбіна Петрівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії держави 

і права Одеської національної юридичної академії. 

ГОЛУБОВИЧ Інна Володимирівна, доктор філософських наук, професор кафедри природничих 

факультетів філософського факультету Одеського національного університету ім. I I. Мечникова. 

МАРКОВА Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, зав. центром музикальної 

культурології Одеської державної музикальної академії ім. А.В. Нежданової. 

ШИП Сергій Васильович, доктор мистецтвознавства, професор. 
Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 

КАНТОР Семен Борисович, кандидат технічних наук, директор Музею сучасного мистецтва 

Одеси. 

АБРАМОВ Віталій Олексійович, директор Одеського художнього музею, мистецтвознавець. 
 

 

 



УДК _ 069.01:7.071.1 

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В АКТУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА 
МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ 

Матеріали наукової конференції 14 – 16 вересня 2016 року. – Одеса, 2016. – 77 с. 

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної 

ідентичності в актуальному мистецтві та музеній практиці» містить тексти тез виступів 

учасників конференції, яка відбулася 14 – 16 вересня 2016 року на кафедрі культурології та 

мистецтвознавства гуманітарного факультету Одеського національного університету та в 

музеї Сучасного мистецтва Одеси. Тематика доповідей охоплює наступні напрями: художньо- 

стильові домінанти як складова процесу формування ідентичності; пошуки національної 

ідентичності в актуальному мистецтві; теоретичний і практичний інструментарій дослідження 

проблеми ідентичності в сучасному мистецтвознавстві; самодентіфікація критики і критика в 

сучасних мистецтвознавчих практиках; проблематика Музею сучасного мистецтва Одеси.. 

' 
Організаційний комітет не відповідає  

за форму і зміст наданих матеріалів. 

© Автори доповідей, 2016  

© Кафедра культурології та мистецтвознавства  

© Гуманітарного факультету ОНПУ, 2016 

 © Музей сучасного мистецтва Одеси  

© Ілюстрація Щокіна О.П., 2016 
 

 

 

 

 

 

 



55 

УДК 745/749:7.021.5 

Прокопович Лада Валериевна 

Украина, Одеса 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры культурологии и искусствоведения 

ГФ ОНПУ 

Костюмные украшения как средство визуализации культурной идентичности 

Если под культурной идентичностью понимать принадлежность индивида к какой -либо 

культуре или культурной группе, формирующую ценностное отношение человека к самому 

себе, другим людям, обществу и миру в целом, то одним из  средств визуализации этой 

идентичности является костюм и костюмные украшения.  

Именно через одежду, украшения и аксессуары человеку легче всего продемонстрировать 

свою принадлежность к той или иной этнической, социально-статусной, профессиональной, 

религиозной группе. Причём такая демонстрация соотносится как с многовековыми 

традициями, так и с быстроменяющейся модой. Например, расклешенные джинсы с яркими 

заплатами и фенечки хиппи; пресловутые малиновые пиджаки и массивные золотые цепи 

«новых русских» в 90-е годы прошлого века; возрождённые в современной моде 

традиционные элементы украинского женского костюма – вышиванки, коралловые бусы, 

веночки и т.д. 

В этом смысле мода является достаточно убедительной системой знаковой аргументации 

для социальной и культурной идентификации, личностного самовыражения.  

Взгляд на моду, как на систему знаковой аргументации, «дрейфовавшую от правящих каст 

(вспомним приставные золотые бороды фараонов) к широким слоям населения» [1] хорошо 

укладывается в концепцию театрализации жизни, согласно которой люди «примеривают» на 

себя чужие роли, играют, воображая себя (и других) не теми, кем они являются на самом деле.  

Этой концепции отвечает, например, коллекция фирмы Miu Miu, представленная в апреле 

2016 года, «The Queen’s Jewels», приуроченная к юбилею королевы Елизаветы II. Идея линии 

заключается в том, что бижутерия имитирует знаменитую коллекцию британской королевы 

Crown’s Jewels. Вполне очевидно, что авторы комплекта бижутерии рассчитывали на то, что 

потребители, воодушевившись юбилеем «брендовой» персоны, не смогут удержаться от 

соблазна украсить себя «драгоценностями», как у самой королевы (ощутив и себя при этом 

королевой). 

Вместе с тем, говоря о театрализации повседневности, следует понимать, что театр – это не 

только подражание кому-либо, попытка играть чужие роли, примеряя разные идентичности. 

Театр всегда был институтом, порождающим новые смыслы. Смыслы, задающие новые 

дискурсы, позволяющие по-другому осмыслить действительность. Поэтому причина 

популярности в современной культуре стиля «стимпанк», например, видится не только в 

стремлении разнообразить жизнь [2], но и в том, что сосуществование «винтажных» вещиц 

эпохи паровых двигателей рядом с предметами высоких технологий позволяет по -другому 

оценить эти самые высокие технологии, осмыслить их роль в жизни человека. 

Таким образом, в современном мире - поликультурном - следует говорить и о культурной 

полиидентичности. Внешне полиидентичность лучше всего проявляется в театрализации 

повседневности, важными элементами которой являются костюмные украшения - ювелирные 

изделия, бижутерия, аксессуары и т.д. Эти предметы культуры не только украшают и 

разнообразят жизнь человека, но и позволяют ему менять (в зависимости от обстоятельств) 



56 

роли-имиджи и, соответственно, идентичности, что, в свою очередь, влияет на формиронп» 

новых культурных дискурсов и смыслов. 
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