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Вплив творчості Блека Ле 
Рата та Бенксі на мурал-арт 
у Львові. Шаблонне графіті

Анотація. Стаття присвячена аналізу мурал-арту 
на прикладах робіт Блека Ле Рата та Бенксі, їхнього 
впливі на урбаністичне мистецтво Львова. У дослі-
дженні коротко оглянуто біографічні дані світових 
зірок стріт-арту. Описуються основні мистецькі 
проекти, локації та простір львівських майстрів. 
Пояснюються терміни «брендалізм» і «шаблонне 
графіті», які мало відомі в українській мистецтвоз-
навчій літературі. Доводиться, що стрімкий розви-
ток сучасного українського мистецтва пов’язаний 
з процесами глобалізації у сучасному мультикуль-
турному світі. Проекти художників усе частіше 
втілюються у публічному просторі та набувають 
перформативного, соціально-політичного характеру. 
Міста та вулиці стають об'єктами для масштабних 
зображень, які швидко зникають або зберігаються та 
ідеалізуються. Встановлено, що дослідження впливу 
провідних урбан-художників на сучасне українське 
мистецтво практично відсутні.  
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простору, брендалізм, консюмеризм, мультикультура.

Постановка проблеми. За останні роки відбув-
ся стрімкий розвиток мурал-арту у Львові. 

Стилістичні особливості творів Бенксі та Блека 
Ле Рата знаходять своє відображення на вули-
цях українських міст. Популяризація сучасних 
живописних технік нанесення зображень на 
стіни серед художників стріт-арту розвинула 
техніку шаблонного графіті. Це питання особ- 
ливо  актуальне для дослідження мистецтва 

публічного простору та потребує ґрунтовного 
висвітлення.

Мета дослідження – проаналізувати вплив 
творчості Блека ле Рата та Бенксi на мурал-арт у 
Львові, дослідити приклади шаблонного графіті 
та висвітлити нові імена українських художни-
ків стріт-арту.

Аналіз останніх досліджень. Понад сто років 
тому Вістлер вважав: «Люди вже втомилися від 
різних форм мистецтва, вони були зобов’язані 
всіма можливими засобами любити його» [12]. 
Вже у ХІХ ст. критики були стурбовані тим, що 
домінантна декоративна функція живопису 
зашкодила високому мистецтву. А сьогодні така 
трансформація привела до великої кількості ви-
сокомистецьких муралів і стрімкого розвитку 
стріт-арту. В останній книзі Рафаеля Шактера 
«Світовий атлас вуличного мистецтва і графіті» 
автор намагається скомпонувати свій матеріал 
у вигляді атласу, розділеного на дві Америки та 
Північну і Південну Європи. Дванадцять карт 
дозволяють зрозуміти різноманітність мис- 
тецтва і його контекстів, оскільки середовище 
походження впливає на художника [4].

Теоретики мистецтва починають вбачати 
потенціал у концептуальній хвилі стріт-арту. 
Наприклад, Ніколас Олден Ріґґл зазначає, що 
вуличне мистецтво – це новий спосіб розірвати 
кордон між мистецтвом і життям [16]. Демокра-
тичний характер вуличного мистецтва, доступ-
ність, а також чітке втручання в повсякденне 
життя без нав'язування нових ідей, легкості, 
гнучкості, дотепності – це особливості, які доз-
воляють йому назвати стріт-арт пост-музейним 
мистецтвом [17]. 

Українські мистецтвознавці також усе час- 
тіше досліджують теми, пов’язані з мурал-ар-
том і стріт-артом. Адже багато нових термінів, 
пов’язаних з технологічними особливостями, 
унікальними мистецькими процесами, потре-
бують фіксування, аналізу та пояснення.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні му-
ралізм і у Львові, і в багатьох містах світу стає 
найбільш виразною формою візуального мис-
тецтва в публічному просторі. Це визначається 
кількома факторами, оскільки мурали є вели-
кими за розміром композиціями, як правило, 
високої якості, створюються у відкритому про-
сторі. Псевдоніми художників функціонують 
як своєрідний бренд або приховують справж-
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ню особу. Крім того, цей вид мистецтва вима-
гає великих фінансових витрат і професійної 
організації роботи. Основними фундаторами 
стають фестивалі, асоціації, ґранти, комерційні 
проекти, муніципальна влада, бо вони здатні 
забезпечити фінансування, розхідні матеріали та 
залучити аудиторію [17]. Тому такі проекти ста-
ють унікальною подією. Звичайно, існує багато 
аматорських графіті, непрофесійних зображень. 
Але тут є дуже тонка межа, адже урбаністичний 
простір слугує своєрідною відкритою галереєю 
для молодих художників, які хочуть висловити 
своє внутрішнє ставлення до суспільно-політич-
них, соціальних, культурно-філософських проце-
сів. Тому у Львові та інших містах  Центральної, 
Східної Європи особливо актуалізуються такі 
мистецькі рухи. Наприклад, кластер «Фарбова-
ний Лис» у Львові, який складається з талано-
витих митців, організував грандіозний проект 
«Lviv WallKing» 2017 року, під час якого були 
створені мурали від пл. Старий Ринок до району 
Підзамче. Тарас Довгалюк – мураліст, один з 
організаторів проекту «Ревіталізація Підзамче» 
2012 р. та «Lviv WallKing», – створив віртуальну 
карту, на якій нанесено близько 54-х муралів 
Львова [9]. 

Важливим є те, що ці унікальні настінні 
зображення виконані на високому мистецько-
му рівні та глибокі з точки зору філософської 
думки й сприйняття простих речей у людському 
житті. Така хвиля популяризації вуличного мис-
тецтва пов’язана із світовими зірками стріт-арту, 
творчість яких впливає на ідейне формування 
молодих художників, як реагент змушує творити 
в публічному просторі. Один з найвпливовіших 
художників стріт-арту – британський митець 
Бенксі, відомий борець за соціальні та політичні 
права. Справжнє ім'я художника невідоме. Іс-
нує кілька теорій про його особистість [13]. Ця 
персона змушує львівських муралістів розду-
мувати над глобальними суспільно-політични-
ми питаннями . Молоді художники підсвідомо 
повторюють стилістику трафаретних зображень. 
Чимало композицій силуетом та кольором на-
гадують твори майстра. Це викликає відчуття, 
що Бенксі також буває та творить у Львові. Зви-
чайно, таке мистецтво стає дещо шаблонним, як 
шаблонне графіті, яке створюється за допомогою 
трафарету. Але така своєрідна мистецька акція 
підтверджує, що малюнки Бенксі змістовно ціл-

ком відповідають суспільно-політичній ситуації 
в Україні.

Чимало фактів його життя приховано. Най-
популярнішою є інформація, що Бенксі – це уро-
дженець Бристоля на ім’я Робін Ганінгем. Існує 
фотографія людини, яка працює над трафарета-
ми на Ямайці. За припущеннями британської 
щоденної газети «Daly Maill», Ганінгем був од-
ним з трьох талановитих студентів і відвідував 
престижну Соборну школу у Бристолі. Якщо це 
дійсно Ганінгем, то Бенксі народився орієнтов-
но 1973 року. За останніми новинами, тепер це 
політичний активіст, відомий як Джой Мілвард, 
який далі приховує свою ідентичність від своєї 
сім’ї та законів [13]. Ще одна теорія про його 
особу пов’язана з онлайн-майданчиком для аук-
ціонів «eBay», на якому художник, виставивши 
лот, змушений був зафіксувати свої дані. Адмі-
ністратор прослідкував дані рахунків і визна-
чив ім’я художника. Також митець співпрацює 
з фалеристами, є автором і режисером фільмів, 
що безсумнівно впливає на популяризацію його 
творів, адже кожен стріт-арт-художник слідкує за 
медійними новинами, це, у свою чергу, впливає 
на стилістичні особливості робіт послідовників. 
Це можна побачити на вулицях Львова теж. З 
Бенксі працює багато людей, але, на разі, його 
ім’я публічно не висвітлюють. Адже це людина з 
великим авторитетом, і друзі намагаються захис- 
тити його від судових процесів. Його творчість 
сприймали часто як протизаконні дії.

Згідно з особистими коментарями, Бенксі 
розвинув свою трафаретну техніку, коли нама-
гався намалювати бульбашки на поїзді. Коли 
приїхала поліція, їм довелося швидко втікати. 
Сховавшись під вантажним автомобілем, він по-
бачив штамповані аркуші, і зрозумів, як потрібно 
пришвидшити процес нанесення зображення 

– так виник його стиль. 
На вулицях Львова можна зустріти десятки 

трафаретних муралів, у темно-сірих тонах, си-
луети людей, схожі на трафарети Бенксі. Багато 
українських авторів також не афішують своє ім'я, 
оскільки малюнки на гострі теми викликають 
миттєву реакцію в соціумі, а влада та комуналь-
ні служби намагаються знищити або замалювати 
зображення, які не є легальними або ж висту-
пають подразником, не відповідаючи ідеології 
суспільства, і мова не йде про вандалізм. Часто 
урбан-художники наносять зображення на заки-
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нутих об’єктах або будинках, які перебувають у 
жахливому стані, привертаючи увагу до хаосу 
та безладу. Не завжди є можливість у митців 
і угрупувань отримувати фінансування, ґран-
ти, муніципальні дозволи. Інколи є ідея, акція, 
протест і бажання висловитися. Тому техніка 
шаблонного графіті ідеально підходить для 
таких проявів. Такі мурали, зображення теж є 
цінними проявами високого мистецтва, адже 
це своєрідна боротьба, історія, яка пишеться за 
допомогою фарби. Саме творчість Бенксі яскра-
во це демонструє. За таким зразком художники 
облагороджують простір, перетворюючи його на 
мистецький об'єкт. Такі малюнки швидко з’яв-
ляються і зникають, їх не завжди фіксують, але 
вони назавжди залишаються у серцях перехожих, 
адже недовершеність і загадковість чарує. 

Роботи Бенксі «Голуб миру», «Дівчинка з куль-
кою», «Останнє графіті перед  автомагістраллю», 
«Я пам’ятаю, коли все це було дерева» та інші 
дуже близькі за контекстом українським ху-
дожникам. Це спричиняє полеміку та посилює 
інтригу. Сатиричні посилання, які перетинають 
кордони між мистецтвом, філософією, політи-
кою, соціологією, усе більше наповнюють вули-
ці українських міст. Такі ідеї Бенксі мігрують 
і знаходять відлуння на наших теренах: теми 
рівності, миру та війни, бідності, справедливо-
сті. Аудиторія постійно збільшується, а заяви 
дістають нове забарвлення. Образи на стінах 
будинків поєднуються у нову форму поп-арту, 
що виникла в урбаністичних пейзажах. Навіть 
коли таке ефемерне мистецтво руйнують, воно 
ще більше починає привертати увагу та знахо-
дити прихильників. 

На вулицях Львова від 2018 р. з’явилися тра-
фаретні зображення невідомого автора, які пов-
ністю відповідають стилістиці та ідеології Бенксі. 
Художник також приховує своє справжнє ім'я, у 
соціальних мережах він репрезентує свої робо-
ти, відео процесу та місця розташування, але не 
показує обличчя. Малюнки хлопчика, що кидає 
«коктейль Молотова», чи хлопчика з прапором, 
нагадують роботи британського митця «Графіті 

– це злочин», «Метальник квітів», виконані техні-
кою шаблонного графіті в темно-сірих відтінках. 
Митець зі Львова ніби продовжує хвилю протес-
ту, але в урбаністичному просторі України. На 
жаль, ці мурали також швидко знищують. Але 
сьогодні легко такі роботи фіксуються на елек-

тронних носіях, онлайн-ресурсах.
Ще одним прекрасним зразком для насліду-

вання є Блек Ле Рат, справжнє ім'я – Ксав'є Пру. 
Він вважається батьком трафаретного графіті. 
Від 1981 р. він почав наносити на стіни зобра-
ження щурів – це було раніше графіті Бенксі, 
який часто в інтерв'ю згадує Блека Ле Рата, ніби 
ідейно той часто його випереджає, що свідчить 
про своєрідну конкуренцію між митцями. Зага-
лом щур є символом стріт-арту, адже це вільна 
тварина, яка виникає всюди, як і вуличне мис-
тецтво. Псевдонім Блека ле Рата народився від 
«rat» (англ. «щур») [12].

Цього року (2019) він завітав до Львова на 
«Lviv Art Days» і виступив з відкритою лекцією, 
на якій зауважив, що обережно вибирає місця 
для зображень, оскільки силует має рефлек-
сувати з оточенням і настроєм. Зауважив, що 
довго працює винятково в чорно-білих тонах, бо 
вони найбільше відповідають атмосфері вулиць. 
Композиції відповідають людському зросту, 
аби комфортно сприймалися для огляду. Після 
лекції майстер створив зображення свого сина 
зі скрипкою на стіні будинку по вул. Лепкого. 
Також художник створив неперевершене гра-
фіті біля галереї «Дзиґа», завдяки цьому вулиці 
Львова стають полотном для світових зірок [10].

Залишається сьогодні запитання: чому ши-
рокоформатні мурали не цінують однаково зі 
станковим живописом? Сучасні мурали, які втра-
чають атрибут бунту або неправомірності вулиці, 
повинні шукати своє місце в історії мистецтва. 
Це можливість познайомитися з художником, 
якого аудиторія цінує, тому що вона завжди була 
і є культурно обмеженою. Спостерігачі можуть 
також насолоджуватися процесуальністю жи-
вопису, його вимірами та перформативністю. 

Шаблонне графіті Бенксі та Блека Ле Рата 
представляє другий бік медалі у вуличному 
мистецтві, коли зображення стають епідемічним 
явищем, а критика навколо естетики та доціль-
ності працює на імідж міста. Важливим у цьому 
процесі є термін «брендалізм», маловідомий в 
термінології українського мистецтва – це антире-
кламний рух, був сформований Бенксі в Лондоні 
для опису власного вандалізму, коли зображення 
художників стають пародією на відомі рекламні 
кампанії або популяризацією власного бренду 
[17]. Таким чином перехожі сприймають рекла-
му як естетичний та виразний засіб донесення 
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інформації, що не часто трапляється в сучасному 
суспільстві, яке є прихильником консюмеризму. 
У такій дискусії на вулицях міста формується 
нова історія мистецтва. Важливою частиною 
«брендалізму» є графіті, якому властива обмеже-
на читабельність. Еволюція шаблонного графіті 
почалася з розвитку стилів і складності форм. 
Цікаво, що громадськість не сприймала поняття 
графіті як жанр мистецтва – хіба їх створили відо-
мі художники? Допоки не прийшло усвідомлення, 
що вулиці є своєрідним тлом для мистецьких 
субтитрів митців.

Висноки. Отже, вплив творчості Блека Ле Рата 
та Бенксі на мурал-арт у Львові є беззапереч-
ним. Це загадкові персони, які безпосередньо 
стимулюють українських художників стріт-ар-
ту на нові автентичні проекти, спрямовані на 
дискусію із соціумом, розвивають культурний 
осередок, постійно інтегрують і встановлюють 
взаємозв’язки з оточенням. Мистецтво публічно-
го простору у Львові стає унікальним явищем у 
мультикультурному світі, в якому українські му-
ралісти займають почесне місце. Твори, виконані 
в техніці шаблонного графіті, стають особливим 
інерційним виразником в умовах глобалізації, 
резонансним способом комунікації художника 
із суспільством.

У дослідженнях мистецтвознавців немає кон-
сенсусу в питаннях ідентифікації Бенксі, що біль-
ше привертає увагу до його персони. А той факт, 
що Блек Ле Рат є батьком шаблонного графіті, 
створює своєрідну інтригу.

Швидкі темпи збільшення муралів у Льво-
ві за останні роки змушує привернути більшу 
увагу українських мистецтвознавців до аналізу 
творчості художників стріт-арт Львова. Це допо-
може процесу входження української культури 
у світовий контекст.
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ANNOTATION
Borys Gavryliuk. The influence of Blek le Rat and 

Banksy art works on the mural art in Lviv. Stencil 
graffiti. The article is dedicated to alalysis of mural art 
illustrated by the works of Blek le Rat and Banksy and 
undertaking of study of their influence on the urbanistic 
art of Lviv. Research material is briefly reviewing 
biographical information of the world-renowned 
stars of street art. The main art projects, locations and 
art space are described, the determinations that are 
little-known in Ukrainian art literature as «brandalism» 
and «stencil graffiti» are explained. It proves that the 
rapid improvement of сontemporary Ukrainian art is 

closely related with the process of globalization in 
multicultiral world. The projects of the artists in public 
space are being expressed more frequently and made 
performative and socio-political sense. The cities and 
the streets that are disappearing or are saved and 
idealized are considered as the objects for the large-
scale paintings. It is established that the researchers 
of the leading urbanistic painters of the Ukrainian 
contemporary art are almost absent.

Key words: mural art, street art, muralism, stencil 
graffiti, urbanistic space, public art, brandalism, 
consumerism, multiculturalism.


