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ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕАЛЬНОСТІ: 
МЕДІАЛЬНИЙ ПОВОРОТ 

 

У статті представлено розуміння 
властивостей медіа не тільки як 
повідомлення, але і як нової реальності. …. 

Ключові слова: культура, інсталяція, ….. 
 

Постановка проблеми. У ХХ столітті, 
насамперед, завдяки впливу філософії 
абсолютного ідеалізму  …. 

Мета роботи – проаналізувати та розкрити 
конструктивний та деструктивний потенціал 
медіального повороту в філософії … 

Виклад основного матеріалу. Стефан 
Мюнкер [3], говорячи про сучасний …….. 

Висновки. ХХ століття продемонструвало 
плеяду кардинальних змін, поворотів у 
філософії: від лінгвістичного, іконічного, …..  
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TRANSFORMATION OF REALITY:  
MEDIAL TURN 

 

     This article properties of the media not only  as 
a message, but as a new reality that has both  
constructive and destructive potential that can  
significantly affect (and does effect) …. 
    Keywords: culture, medial turn, medial reality,      
immersion, installation, virtual reality… 
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