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З середини ХХ століття в багатьох країнах світу спостерігається значне 

економічне зростання та покращення матеріального становища людей. 

Відповідно змінюються їх потреби. У структурі потреб значне місце починає 

займати задоволення духовних потреб [1, с. 70]. У зв’язку з цим 

спостерігається тенденція, коли все більше людей проявляють зацікавлення до 

предметів образотворчого мистецтва. В залежності від освітнього та 

культурного рівня людей, а також від матеріального стану, люди приділяють 

увагу творам мистецтва різного художнього рівня та матеріальної цінності. 

Люди цікавляться не тільки безпосередньо творами мистецтва. Виникає 

потреба у більш широкій інформації про такі твори, про авторів художніх 

творів, про події, пов’язані з творами мистецтва, про роль мистецтва в 

суспільстві. Спеціалізовані тексти в галузі мистецтва створюються для 

підкреслення значення та цінності як окремих творів, так і мистецтва в цілому. 

Поряд з традиційними видами образотворчого мистецтва (графіка, живопис, 

скульптура) набуває значення декоративно-ужиткове мистецтво. 

Спостерігається значний інтерес до художнього оформлення та художнього 

конструювання предметів побуту та дозвілля. 

В такій ситуації набувають значення тексти про предмети мистецтва та 

про людей мистецтва [2]. У зв’язку з появою значної кількості технічних 

засобів відтворення зображень творів образотворчого мистецтва з’являються 



тексти, в яких розглядаються особливості репродукцій таких творів 

(типографське виконання, фотографія на папері, електронні форми 

відтворення предметів мистецтва). В таких текстах розглядають проблеми, як 

найбільш адекватно відтворити предмет образотворчого мистецтва у формі 

репродукції, при цьому передати на репродукції особливості фізичного 

матеріалу твору, які є засобами передачі авторського задуму. Досліджують 

також характерні особливості оригінального твору образотворчого мистецтва, 

які неможливо відтворити на репродукції для масового використання за 

допомогою технічних засобів. Дискусійною є проблема популяризації 

оригінальних творів високого рівня та середнього рівня. В одних випадках 

пропонують відбирати конкретні твори образотворчого мистецтва високого 

рівня та розповсюджувати їх у формі копій або репродукцій. В інших випадках 

перевага надається оригінальним творам, можливо не високого рівня, які, 

однак, є унікальними за творчим задумом, виконані з традиційних матеріалів, 

в яких відчувається рука художника. 

Інтерес суспільства викликають також твори, пов’язані з особистістю 

авторів предметів образотворчого мистецтва. Часто особистість автора, 

особливості його життя та діяльності привертають увагу до творів мистецтва. 

Такий твір мистецтва незалежно від його форми та художнього рівня може 

розглядатись та зберігатись як пам’ятна річ, нагадування про певні історичні 

періоди та події. 

Твори традиційного національного декоративно-ужиткового мистецтва 

все частіше перетинають кордони своїх країн, викликають зацікавлення та 

здобувають прихильників серед представників інших народів та культур. Вони 

поповнюють музейні експозиції, приватні колекції, можуть служити для 

прикрашання приміщень та для ілюстрування ідей добра, які з’являються та 

набувають популярності у суспільстві. Твори традиційного декоративного 

мистецтва різних країн також можуть служити прекрасним символом 

об’єднання людей доброї волі всього світу, які прагнуть жити в атмосфері 



дружби та порозуміння. Композиції з таких творів можуть прикрашати 

приміщення, де відбуваються масові заходи, головною метою яких є 

підкреслення значення дружби та співробітництва різних народів. 

Прагнення багатьох людей високої культури звернути увагу суспільства 

на цінність мистецтва та його значення для людини обумовлює виникнення 

різноманітних текстів, присвячених проблемам збереження творів мистецтва. 

Така проблема пов’язана як з заходами держави у цій області, так і з 

підвищенням культурного, освітнього та матеріального рівня людей. Не тільки 

держава, яка закріплює у своєму законодавстві обов’язок зберігати культурне 

надбання та сприяти розвитку мистецтв, але і будь-яка людина, яка має 

матеріальні можливості для збереження творів мистецтва (кошти для 

придбання конкретних предметів та для утримання приміщення з необхідними 

умовами), підтримують мистецтво. Це також стає тематикою текстів, 

пов’язаних з мистецтвом. 

Висновки. Для сучасної інформаційної епохи характерним є 

різноманіття форм та напрямків образотворчого мистецтва, зокрема, форм 

мистецтва, пов’язаних з використанням нових технологій. В такій ситуації 

виникає велика кількість текстів, присвячених різним напрямкам 

образотворчого мистецтва. Йдеться про тексти як просвітницького, так і 

комерційного призначення. Перспективним для подальших досліджень є 

спостереження особливостей текстової популяризації мистецтва в умовах 

використання нових технологій. 
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