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Багатоетнічний склад населення та тісні зв’язки із сусідніми країнами зу-
мовили інтенсивний обмін ремісницьким досвідом і використання різноманіт-
них технік, серед яких найбільш вживаними були аль-абляк (кам’яна кладка з 
чергуванням смуг світлих та темних видів каменю), різьблення по каменю та 
дереву, складні різьблені та розписані плафони у т. зв. «дамаській техніці», ін-
крустація меблів, численні варіанти мозаїк, вітражів.

Наприкінці ХІХ ст. розширюється типологія меблів. Крім підвищеної 
платформи, де розкладалися матраци для сидіння або сну, у житловому середо-
вищі з’явилися ліжка, які не були «прив’язаними» до стіни, стільці, обідні та 
письмові столи. Активно використовували килими для облаштування житла. 
Цінні килими експонувалися вертикально, виключно як окраса інтер’єру. 

У ХІХ ст. і на початку ХХ до інтер’єрних рішень включають живописні тво-
ри та інші арт-об’єкти, що розташовувалися на стінах або у вбудованих нішах. 
Якщо в попередні часи експонування дорогоцінних предметів у нішах лише 
додавало декілька яскравих штрихів у загальну композицію діуану, де головну 
роль відігравали орнаментовані стелі, підлога, інколи — фонтан та вітражні вік-
на, то з розвитком колекціонування арт-об’єкти нерідко стають візуальними до-
мінантами або задають колористику усій локації.

Ю. В. Шеменьова
ТВОРИ БЕНКСІ В КОНТЕКСТІ МУРАЛ-АРТУ БЛИЗЬКОГО СХОДУ

Стріт-арт як революційне мистецтво та спосіб висловлення протесту насе-
лення проти владної політики набув популярності в 70-х — на початку 80-х рр. 
ХХ ст. в США та країнах Європейської Співдружності. Першим містом, де 
1990 р. відбувся графіті-бум, став Лондон. Втім, саме Брістоль уважається го-
ловною стріт-арт-ареною Англії завдяки художнику, котрий працює під псевдо 
Бенксі (Banksy). Його графіті, виконані в техніці трафарету, скоріше нагадують 
сатиричні епіграми з ноткою чорного гумору. У власних творах райтер зображає 
політичні та соціальні коментарі, інтерпретує тему війни, гендерної рівності й 
екологічних проблем. Авторські трафарети художник розміщує на вуличних 
парканах, опорах мостів і стінах будівель по всьому світу, зокрема і в орієнталь-
них країнах. Протягом останніх 20 років все більше відчутно зростає увага до 
вуличного мистецтва держав Близького Сходу, їх тематики та специфіки об-
разотворення. 

Одним з основних чинників, які вплинули на напрям стріт-арту цього регіо-
ну, стала серія масових вуличних протестів 2010–2013 рр. під назвою «Арабська 
Весна». Подібні виступи набули поширення на території Іраку, Ірану, Йорданії, 
Ємену, Палестини та Саудівської Аравії. Стріт-арт зазначених країн об’єднали 
теми, що наскрізно пронизують актуальні проблеми на східних землях. На цих 
територіях, зокрема в Ємені, Ізраїлі та Палестині, за допомогою трафаретних 
графіті Бенксі («Лють, кидання квітів», 2003 (Єрусалим), «Виріжте», 2005 (Па-
лестина), «Голуб миру», 2005, «Дівчина і солдат», 2007 (Віфлеєм)) та робіт його 
послідовників Джея Ара (фотоколаж «Обличчям до обличчя», 2007 (Палести-
на)) й Мурада Субея («Діти могил», «Трилогія війни, голоду та хвороб», обидва 
2012 (Ємен)), митці висвітлюють теми війни, політичних репресій і соціальної 
нерівності між представниками різних релігійних конфесій. Питання гендерної 
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рівноправності пропагують європейські художники в мурал-арті Йорданії. Зо-
крема, Джоель Бергнер (мурали із зображенням жінок у селищі Заатарі 2013 — 
2014), Фінтан Маггі («Вигнання», 2016), Джонатан Дарбі («Сила», 2016) та Ке-
він Ледо («Створіть рівність», 2017). У власних стінописах вони відтворюють 
образ сильної та вільної жінки, що стоїть на одному соціальному щаблі з чолові-
ками. Митці ж Саудівської Аравії, за рахунок особливості віросповідання та за-
борони зображувати людей, висвітлюють вищезазначені теми на стінах міських 
будівель, створюючи каліграфічні графіті й орнаментальні малюнки. Вказані 
митці, зокрема і Бенксі, виконуючи свої твори, закликаючи суспільство до ви-
рішення усіх названих проблем, — шляхом відкритого діалогу між художником, 
звичайним мешканцем міста та владою. 

Таким чином, у муралах і графіті на згаданих територіях прослідковується 
ідеологія пацифізму, яка наскрізно пронизує стріт-арт країн Близького Сходу. 
Адже її представники осуджують вирішення різних конфліктів революційними 
діями та заперечують доцільність будь-яких воєн.
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