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Духовне майбутнє людства 
через призму мистецького 
доробку сучасної 
української художниці 
Оксани Мась

Анотація. У статті аналізуються мистецькі проєкти 
сучасної української художниці О. Мась, зокрема, 
«Вівтар націй» (2011), «Квантова молитва» (2013), 
«Духовні міста» (2017). Обґрунтовується, що вони 
відображають філософські роздуми художниці щодо 
ідеї просвітлення людини, пробудження її творчого 
первня, оновлення й очищення її душі від принад і 
спокус матеріального світу, й зрештою, нового, пов-
ного, абсолютного духовного відродження людства. 
Висновується, що доробок сучасної української ху-
дожниці О. Мась є яскравим прикладом мистецтва, 
яке виконує провісницьку функцію та випереджає 
час.

Ключові слова: сучасна українська художниця Окса-
на Мась, духовне відродження людства, мистецькі 
передбачення, універсальність, планетарність.

Постановка проблеми. Мистецтво – уні-
кальна складова культури людства. Воно 

не лише надзвичайно розмаїте у своїх виявах, 
але й поліфункціональне. Зокрема, одна з його 
ролей полягає у передбаченні майбутнього, що 
ґрунтується на інтуїції митця, його вмінні екс-
траполювати тенденції сучасного йому життя 
в площину ще не здійсненого. Показовими у 
цьому контексті є мистецькі проєкти сучасної 
української художниці Оксани Мась. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти дослідження мистецького дороб-
ку О. Мась, а також мистецтвознавчі рефлексії 
дослідників щодо її художніх проєктів знаходимо 
в публікаціях О. Гончарук, О. Гришиної, Л. Іль-
єнко, І. Осипчука, Г. Садуля. Однак відсутність 
спеціального дослідження спонукало авторку 
звернутися до більш ґрунтовного студіювання 
окресленої проблеми.

Мета дослідження полягає в спробі мис-
тецтвознавчого аналізу арт-проєктів сучасної 
вітчизняної художниці О. Мась, що втілюють 
її філософські роздуми про майбутні перспек-
тиви людства, зокрема, його духовні орієнтири 
та цінності. 

Наукова новизна дослідження полягає у сис-
тематизації наявного сьогодні у вітчизняному 
мистецтвознавстві емпіричного матеріалу про 
мистецький доробок сучасної української ху-
дожниці О. Мась, а також спробі здійснення 
аналітичних узагальнень щодо його теоретич-
ного обґрунтування.

Виклад основного матеріалу. Оксана Мась 
– сучасна українська мисткиня, яка працює в 
різних техніках живопису і графіки, створює 
скульптури та інсталяції, а також є автором мо-
нументальних фотопроєктів. Її художні роботи 
асоціюються із арт-напрямами «мистецтво сто-
сунків», неоекспресіонізм, Digital Art і Science Art.

Оксана Мась – учасниця 54-ї (2011) і 55-ї 
(2013) Венеційських бієнале, бієнале «Жінки 
і мистецтво» (Об’єднані Арабські Емірати), а 
також численних (близько 80-ти) міжнародних 
виставок, зокрема, Art Basel Miami (Маямі, США), 
Frieze (Лондон, Великобританія), FIAC (Париж, 
Франція), ARCOmadrid (Мадрид, Іспанія), The 
Armory Show (Нью-Йорк, США), Art Dubai (Дубай, 
ОАЕ) та ін.

Роботи О. Мась продаються на аукціонах 
Sotheby’s, Christie’s та Fillips і зберігаються в 
музейних і приватних збірках у Великобританії, 
США, Франції, Іспанії, Італії, Китаї, Австралії та 
багатьох інших країнах світу, зокрема в колек-
ції музею сучасного мистецтва MA*GA (Мілан, 
Італія), Stella Art Foundation, BREUS Foundation 
(Росія), колекції Joerg Bongartz (Deutsche Bank, 
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Німеччина), музеї Copelouzos Family Art Museum 
(Афіни, Греція), колекціях Capital Group Art 
Foundation і Московського музею сучасного 
мистецтва (Росія), Фонді «Катерина», колекції 
Віктора Пінчука та ін.

Мистецтву О. Мась притаманний глибокий 
філософський зміст і масштабне, планетарних 
розмірів мислення, її творчість ґрунтується на 
універсальних категоріях, актуальність яких 
важко переоцінити. За версією авторитетного 
путівника в сучасному мистецтві – американ-
ського часопису «The Art Newspaper» (2011) – 
Оксана Мась входить до списку 100 художників 
світу, роботи яких оцінюються у співвідношенні 
«ціна – якість». З огляду на це, зупинимося на 
низці її арт-проєктів докладніше.

Вівтар націй (2011)
Улітку 2011 р. на престижній Венеційській 

бієнале О. Мась представила грандіозну за роз-
мірами мистецьку роботу під назвою «Вівтар 
націй», що експонувалася в церкві Сан Фантін 
у Венеції. За підрахунками, тоді виставку укра-
їнської мисткині відвідало близько 1 млн осіб.

У цьому проєкті художниця відтворила один 
із шедеврів доби Відродження – «Ґентський ві-
втар» братів ван Ейків. За її словами, «Коли ван 
Ейки написали свій «Ґентський вівтар», на дворі 
був 1432 рік – початок присмерку Середньовіччя, 
часи інквізиції. І раптом вони пишуть яскравий, 
барвистий вівтар, на якому зображений рай на 
землі, коли всі прощені. Це був прорив – вони 
підірвали світ яскравістю фарб! Вівтар означав 
початок відродження, а разом із ним – прощення. 
Я вибрала саме цей вівтар, тому що така криза, 
в яку зайшла зараз планета, повинна мати по-
дібний вихід. Сподіваюся, він витягне людей 
із глухого Середньовіччя сучасності й змусить 
задуматися…» [9]. Відтак, відтворюючи «Ґентський 
вівтар» у новаторській сучасній техніці, напов-
нивши його сучасною ідеєю, О. Мась прагнула 
підвести глядача до думки про нове духовне 
відродження людства.

Як же цього вдалося досягти? В основі мону-
ментального арт-проєкту – розписаний вручну 
дерев’яний елемент у формі яйця, тобто писан-
ка. Однак цікаво те, що інсталяція О. Мась «Ві-
втар націй» передбачав не просто експонування 
арт-об’єкта, але й участь абсолютно всіх охочих 
у художньому розписі цих дерев’яних основ. Так, 
відомо, що на сьогодні у ньому взяли участь 

представники різних верств населення (від в’яз-
нів до ченців, від дітей до людей похилого віку) 
із 60-ти країн світу. 

Аби охопити таку величезну аудиторію, автор-
ці довелося докласти неабияких зусиль і витрат. 
На початковому етапі Оксана розіслала ящики з 
яйцями (їх виготовляють на Західній Україні з 
буку) в художні галереї 12-ти країн, з якими вона 
на той час тісно співпрацювала. А вже працівни-
ки цих галерей віднайшли охочих їх розписати 
власними страхами і комплексами. Згодом, коли 
стала очевидною фінансова накладність роз-
силання яєць по світу, прийшли до наступної 
практики: бажаючим пропонувалося зробити 
малюнок, сфотографувати його та надіслати на 
електронну адресу. А вже помічники Оксани 
переносили такі зображення на дерев’яну основу.

Як стверджує авторка, «кожен, хто розмалю-
вав хоча б одне яйце, очистив душу, оскільки 
усвідомлення свого гріха веде до просвітлення». 
У цьому контексті показовими є слова одного 
з учасників проєкту: «Я три дні думав про своє 
життя. І це найважливіше у твоєму проєкті – 
допомогти людям краще розібратися в собі» [7].

Прикметно, що «Вівтар націй» постійно на-
повнюється новим змістом, трансформується. 
Так, якщо на початковому етапі творення цієї 
грандіозної інсталяції люди, розписуючи де-
рев’яну основу, зображали свої гріхи і страхи, то 
тепер він наповнюється позитивними емоціями: 
учасники відтворюють у писанках свої мрії і надії. 
Як твердить із цього приводу авторка, «Багатьом 
людям довгий час легше було намалювати на 
дерев’яному яйці гріх, ніж щось хороше і світле. 
Але сьогодні, коли ми просимо людей зобразити 
мрії, пристрасті або гріхи, люди прагнуть відтво-
рити щось хороше» [9]. Відтак, О. Мась доходить 
висновку, що це «говорить про те, що ситуація 
змінюється на краще. Вихід є, і людство гідне 
самого світлого майбутнього» [1].

Зауважимо, що проєкт «Вівтар націй» О. Мась 
на сьогодні ще не завершений. 2011 року публіці 
було представлено всього лише 5% від задума-
ного. Планується, що розміри цього твору будуть 
справді грандіозними: 92 м у висоту і 134 м у 
довжину. На його створення, за підрахунками 
художниці, знадобиться 3 мільйони 480 тисяч 
дерев’яних яєць. Вражає й те, що для того, аби 
оглянути «Вівтар націй» повністю, глядачеві 
потрібно буде відійти на 300 метрів [7].
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Підсумовуючи, наголосимо, що в основі 
арт-проєкту «Вівтар націй» О. Мась – ідея ду-
ховного відродження людства. Оскільки цей твір 
об’єднує людей різних релігій і національностей, 
це дає підстави для твердження не лише про його 
планетарний масштаб, але й значення.

Квантова молитва (2013)
На 55-тій Венеційській бієнале 2013 р. у 

рамках спеціального проєкту Glasstress О. Мась 
представила чергову авторську оригінальну ін-
сталяцію під назвою «Квантова молитва». Темою 
тогорічної арт-акції Glasstress стала «White Light 
/ White Heat», що дослівно перекладається як 
«Біле Світло / Білий Жар». Українська мисткиня 
визначила головними елементами своєї компо-
зиції металевий автомобільний двигун, який, на 
її думку, є «частиною матеріального світу, він 
зроблений людськими руками, і це втілення 
світового прогресу», та скло [4]. 

Задля реалізації авторського задуму на од-
ній із фабрик острова Мурано (Венеція) була 
побудована спеціальна піч. У ній упродовж доби 
розігрівали автомобільний двигун до 400° , а 
скло – до 1200°. Коли двигун досягнув визначеної 
температури, він був залитий згори розплавле-
ним прозорим муранським склом. Видовище 
було приголомшливим: унаслідок цього не лише 
двигун почав текти, як вода, але й змішувалися 
в суцільну розплавлену масу потоки алюмінію і 
скла. Результат роботи Оксани настільки вразив 
організаторів, що вони запропонували худож-
ниці не лише окремий зал для експонування її 
проєкту, але й зробити ще чотири такі об’єкти, 
заливши їх уже кольоровим склом  [6]. Водночас 
свідченням потужного ефекту від створення 
інсталяції української мисткині на організаторів 
Glasstress 2013 стало те, що саме фото залитого 
прозорим муранським склом автомобільного 
двигуна прикрасило обкладинку каталогу ви-
ставки [5].

Існує кілька ідей арт-проєкту О. Мась «Кванто-
ва молитва». Так, за словами його авторки, слово 
«квантовий» – з майбутнього, а слово «молитва» 
– з патріархального сьогодення. «Ми, люди, не 
перебуваємо весь час в одному позитивному 
потоці свідомості, ми весь час десь спотикає-
мося, вдосконалюємося, щось просимо. Ми не 
віримо в те, що створені достатньо досконалими, 
і нам просити нічого не потрібно, а потрібно 
просто відповідати цій світобудові. І ми весь час 

не відповідаємо – через жадібність, злість, ще 
якісь риси характеру, нам весь час некомфортно, 
незатишно» [6]. Отже, з одного боку, «Квантова 
молитва» – це не що інше, як уособлення сві-
домості людей майбутнього, для якої «не існує 
жодних кордонів, ні етнічних, ні релігійних, 
ні фізичних», оскільки вона «на рівні квантів – 
проникає скрізь». Саме тому, спостерігаючи за 
розплавленими алюмінієм і склом, зрештою, 
доходимо висновку: для «Квантової молитви» 
не існує перешкод [6].

Але існує ще одна авторська інтерпретація 
представленої на Glasstress 2013 інсталяції 
О. Мась. Як уже йшлося, головний її елемент, а 
саме – автомобільний двигун, – мисткиня роз-
глядає як «втілення світового прогресу», оскільки 
саме з появою двигуна «людство прискорило-
ся». Однак квант є найшвидшим з усього, що 
придумала людина. Відтак, «Квантова молитва»,  
розплавлюючи двигун, показує, що кришталеві, 
створені з крихкого скла, цінності виявляються 
сильнішими і ціннішими… механіки…» [6].

Водночас, за висловлюваннями авторки щодо 
її мистецького проєкту на Glasstress 2013, мета-
левий корпус автомобільного двигуна асоцію-
ється у неї із труднощами й умовностями світу, 
в якому ми живемо, а саме фізичними або ж 
соціальними. А скло вона інтерпретує як вияв 
творчої свободи, яка перемагає ці умовності, 
долає їх, відсуваючи на задній план. Відтак, з 
цієї точки зору, скло, яке плавить метал – це 
візуалізація творчої свободи, що долає будь-які 
умовності й кордони [6].

Зрештою, наголосимо на тому, що загалом 
«Квантова молитва» О. Мась – це передбачення, 
або ж швидше, передчуття авторкою майбутнього 
людства. Ця інсталяція – це «молитва просвітле-
ної спільноти людей, яка вирізняється згурто-
ваністю, любов’ю і турботою про навколишній 
світ, а також високим рівнем свідомості. Люди 
нової формації зможуть відчувати тонкі світи 
і бачити своє майбутнє. Перехід до нової раси – 
це шлях до Душі, через абсолютне очищення і 
злиття з енергією Всесвіту. У цій молитві немає 
релігійного підґрунтя, цей твір – чистої води 
концептуальне мистецтво, потік свідомості» [5].

Духовні міста (2017)
У «Духовних містах» Оксани Мась предметом 

особливої уваги авторки стала проблема кон-
фесійних відмінностей в сучасному світі. Для 
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її розкриття були використані плани відомих 
сакральних споруд – християнських соборів і 
мусульманських мечетей, що стали уособлен-
ням вершини архітектурних цінностей. Їх усі 
художниця розмістила на одній площині. З ог-
ляду на це, масштабний візерунок композиції 
символізує єдиний простір для всіх, простір для 
думок і переживань, а також місце примирення, 
де кожен розуміє один одного [3]. 

У цьому проєкті йдеться про місто як простір, 
в якому накопичується досвід людей. Відтак, 
місто в цьому арт-проєкті є символом людських 
зв’язків. А ще – це простір, де дуже багато духов-
них осередків. І це не випадково, оскільки, як 
стверджує художниця, «в сучасному мегаполісі 
дуже багато об’єктів для тіл, і дуже мало для 
душ. Банки, супермаркети, нотаріальні контори 

– це все не для душ. І навіть у старих містах, де 
споруджено багато храмів, стається так, що міста 
ростуть швидше, ніж будуються нові храми, і 
духовних місць стає все менше. До того ж, світ 
стає мультикультуральним, змішання культур 
відбувається просто на очах і прискорюється з 
кожним роком, люди все більше переміщаються 
по світу, і це також знижує простір душі» [8].

Саме з огляду на це в авторки й виникла ідея 
«духовних міст», яка полягає в тому, щоби поряд 
із кожним мегаполісом будувати ще одне місто 
для душ: «… з … соборами, мечетями, синагогами, 
щоб абсолютно кожен міг прийти в це місто 
помолитися». Зауважимо, що космополітизм 
мистецького бачення О. Мась підкріплений її 
світоглядною позицією, за якою «… Бог… один, 
скільки б релігій не існувало. Релігії – це різні 
шляхи до вершини. Йти до неї можна різними 
схилами, але вершина все рівно одна» [8].

За висловлюванням іноземного видання, 
О. Мась є провидицею, а її «Духовні міста» ілю-
струють «ідеальний світ майбутнього» [10]. Що ж, 
до цього лише додамо, що в цьому ідеальному 
світі майбутнього О. Мась провідна роль і зна-
чення належать не машині, не техніці, а саме 
людині – творчій людині. За словами мисткині, 
«…даром творчості володіє кожна людина. Це 
апріорі, це навіть не обговорюється. Ми люди, 
ми не звірі, а культура є найголовнішою від-
мінною рисою, яка є в людей… Творче начало 
є при народженні, я хочу витягнути в людини 
те справжнє, що закладене вже за визначенням, 
що вона людина» [6]. 

Однак українська художниця на цьому не 
зупиняється. Ніби передбачаючи майбутнє, вона 
закликає світову спільноту до створення проєктів, 
що мобілізують творчу енергію усього людства. 
Так, розмірковуючи в глобальних масштабах, 
Оксана вже сьогодні мріє про міжпланетну ху-
дожню виставку, «…де від Марса один твір, від 
Венери інший, а від планети Земля будуть саме 
ті твори, які створені усім людством, а не яки-
мось одним художником» [6].

Таким чином, доходимо наступних висновків. 
Мистецькі проєкти сучасної української худож-
ниці О. Мась відображають філософські роздуми 
художниці, що так чи інакше орієнтовані на ідею 
просвітлення людини, пробудження її творчо-
го начала, оновлення та очищення її душі від 
принад і спокус матеріального світу, й зрештою, 
нового, повного, абсолютного духовного відро-
дження людства. 

На переконання мисткині, саме творча лю-
дина формує нову реальність, яка втілюється 
через її творіння. Відтак, світ трансформується 
завдяки праці десятків, сотень, тисяч, мільйонів 
людей доброї волі й потужної творчої енергети-
ки. Саме так «культура створює цивілізацію» [2]. 
Водночас художниця переконана, що врятувати 
нашу планету від духовного занепаду зможуть 
лише просвітлені, досконалі люди. І це світле 
майбутнє вже не за горами.

Сучасне мистецтво як світ роздумів та ідей 
не лише намагається дати відповідь на гострі 
питання сьогодення, але й «пропрацьовує» об-
рази майбутнього. Яскравим прикладом цього 
є мистецький доробок сучасної української ху-
дожниці Оксани Мась. 
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ANNOTATION
Sheretiuk Ruslana. The spiritual future of mankind 
through the prism of artistic achievements of 
modern Ukrainian artist Oksana Mas. The art projects 
of modern Ukrainian artist Oksana Mas are analyzed 
in article, in particular, «The Altar of Nations»  (2011), 
«Quantum prayer» (2013), «Spiritual Cities» (2017). 
It is justified that they represent the philosophical 
considerations of the artist, as to the idea of human 
enlightenment, awakening of his creative beginnings, 
renewing and purifying his soul from the temptations 
of the material world, and finally, a new, complete, 
absolute spiritual revival of humanity. It is concluded 
that the achievements of modern Ukrainian artist 
Oksana Mas is a bright example of art, which performs 
a prognostic function and is ahead of time.

Keywords: modern Ukrainian artist Oksana Mas, 
spiritual revival of humanity, artistic predictions, 
versatility, planetary.


