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Перед вами книга молодого філософа, кінорежисера
і
телеведучої
Вселени
Світлої,
присвячена
переосмисленню кіно і телебачення у сучасному світі. Для
цього на методологічній основі метаантропології –
філософії буденного, граничного і метаграничного буття
людини – дослідниця створила оригінальний підхід
екранної метаантропології.
Як автор загальної теорії метаантропології можу
сказати, що її «спеціальна модифікація» вийшла доволі
цікавою. Авторці вдалося по-новому усвідомити рівні
розвитку екранних мистецтв та їх вплив на людину.
Нагадаю, що метаантропологія трактує буденне буття як
результат волі до самозбереження і продовження роду,
граничне буття формується, з одного боку, волею до влади,
а з іншого – волею до пізнання та творчості, метаграничне
буття – результат волі до любові, свободи, розуміння
іншого та співтворчості з ним. Цим вимірам людського
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буття
відповідають
буденний,
особистісний
та
філософський типи світогляду.
У контексті екранної метаантропології у людини
буденного виміру буття з буденним світоглядом кіно
постає як «попкорнове», у людини граничного буття з
особистісним світоглядом – це кіно «самовираження», у
людини метаграничного буття з філософським світоглядом
– як філософське кіно. Подібні метаморфози Вселена
Світла вбачає і в телебаченні – воно поділяється на
інформаційно-розважальне, «неформатне» і філософське.
Саме філософське кіно й телебачення здатні відповісти на
глибинні запити душі і духу, розв’язуючи екзистенціальні
суперечності буття людини.
Важливо, що екранна метаантропологія для її
авторки стала не тільки теорією, а й практикою. Вселена
проявила себе не лише як філософ-теоретик, але й в сфері
художньої філософії. Як кінорежисер вона зняла художні
фільми, в яких втілила власний підхід. Це філософські
фільми «Досить грати!» (2008), «Магічна Книга» (2009),
«Маска» (2010), в кожному з яких, на мою думку, посвоєму відбувається поєднання інсайту і катарсису.
Також Вселена успішно втілювала свої теоретичні
ідеї в якості режисера в моїх телепроектах в прямому ефірі
– «Свобода думки» (2007-2014), «Мистецтво життя» (20142017), «Нічні роздуми» (2015-2017), «Про вічне» (20152017).
З іншого боку, можна сказати, що екранна
метаантропологія була не лише підходом, який втілювався
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