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Історія обкладинки 
«Відбір та пошук нових ідей, тематики, нового колірного й гра-

фічного осмислення як необхідність “нової естетики” у комуніка-
ційних та медійних процесах — це наш часопис, друге число ко-
трого ви тримаєте в руках. Стрілки — лінії часу — невпинно ру-
хаються вперед». 

Сергій Святченко 

Серія обкладинок, ексклюзивно створена для видання «Арт-
курсив» — модернізм, помножений на мінімалізм. Ідея «розтяг-
нутого» часу, немов дві з’єднані в одну лінію стрілки годинника — 
це рух вперед до нової мети. Якщо наприкінці року скласти доку-
пи обкладинки всіх номерів, можна буде помітити, як стрілки по-
казують невпинний «прогрес» часу. Безліч глядачів асоціює його 
стиль зі знаменитою колажною серією LESS, яку митець створює 
від 2004 року і до сьогодні. Ми прагнули віднайти відповідь на од-
не питання: «Що для тебе означає процес творення?»…
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Слово редактора
Сьогодні неможливо назвати хоча б одну сферу суспільно-

го життя, яка б не зазнала впливу пандемії. Наслідки того, як ві-
рус COVID-19 поширився світом і не втрачає позицій, відчули 
усі — і мистецька спільнота не стала винятком. Та попри це, 
чи то через більшу усвідомленість, чи то через значну кількість 
відданих своїй професії — культура в Україні, можна твердити 
напевне, зараз переживає нове піднесення. Свою життєздатність 
нині доводять усі галузі мистецтва, стаючи втіхою і предметом 
захоплення, дослідження й колекціонування навіть для тих, хто 
вочевидь не помічав їх раніше.

Відтак, Інститут проблем сучасного мистецтва пропонує чита-
чеві, який бажає дізнатися більше про розвиток мистецтва в Україні 
й світі, 4 (9) номер Арт-курсиву, створений упродовж останніх 6 
місяців. Видання являє собою творчі портрети, інтерв’ю, аналі-
тично-критичні статті, що знайомлять із плодом діяльності мит-
ців та фахово презентують арт-події, як у просторі інституту, так 
і в інших важливих культурних осередках. При цьому, звісно, той 
чи інший стиль статей пояснюється рисами особистей авторів, 
їх унікальним баченням, культурною та громадянською позиціями.

Серед основних дискурсивних тем номеру — Третій між-
народний фестиваль сучасного жіночого мистецтва Ukrainian 
Contemporary Women’s Art Fest, що відбувся в Інституті у ве-
ресні. Загальною темою фестивалю у 2020 році стала категорія 
«SANSARA» — дефініція, що пояснює передумови та наслідки 
життя людини в світі. Організатори навмисно відмовились ви-
значити конкретну тематику та формат експозиції, пропоную-
чи художницям вільно створювати свої роботи та візуалізувати 
важливі для них проблеми засобами власних художніх висловлю-
вань. Проект Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest мав на ме-
ті представити широкій публіці сучасне жіноче мистецтво в усій 
його різноманітності, адже жіноче образотворення, а іноді саме 
його існування, порушує непрості питання про роль та сприй-
няття жінки в сучасному світі, торкається концептуальних та ес-
тетичних проблем.

Іншим показовим проектом ІПСМ стала колективна виставка 
«Особливе мистецтво», створена з метою розкриття потенційних 
можливостей мистецтва у проведенні терапії та корекції розладів 
психічного розвитку, а також дослідження впливу мистецтва на лю-
дину з точки зору нейроарту. Окреслено тему інклюзії в контексті 
створення виставки, проблеми професіоналізації митців з інвалід-
ністю та необхідності вживання сучасної термінології з тематики 
інвалідності, зокрема дотримання принципу People-first language.

Окрім цього, у 4 номері провідні представники мистецької 
спільноти говорять про стан українського та світового арт-рин-
ку, авторське право, аналізують театральні прем’єри, анонсують 
нові креативні видання, розповідають про художні явища регіо-
нів й нову платформу для демонстрації, колекціонування та про-
дажу цифрового мистецтва, а також знайомлять з всесвітньо-ві-
домими музейними колекціями. «Арткурсив» знову розгортає 
перед читачем широку панораму мистецького життя, що є не тіль-
ки аналізом творчих пошуків, а й пильним всебічним досліджен-
ням сьогодення через призму культури. Треба сподіватися, уже 
за визначенням така позиція має наближати нас до виходу із пан-
демічної і особистої кризи, пророкуючи нову еволюцію грома-
дянського суспільства.

Роксана Рублевська — головний редактор 
 видання ІПСМ «Арткурсив»

Editor’s Note
It’s hard to name a sphere of public life that had remained un-

touched by the pandemic. The effects of COVID-19’s spread across 
the globe, which hasn’t subsided yet, were felt by all, and the art mi-
lieu was no exception. Despite that, we can say with confidence that 
culture in Ukraine is now on the rise again, either because the sphere 
was more self-aware, or because it had more devotees of the profes-
sion. All branches of art have been proving their vibrancy and via-
bility, becoming a source of solace and an object of admiration, re-
search and collecting efforts even for those who evidently ignored 
them prior to the pandemic.

The Modern Art Research Institute is proud to present Issue 
4 (9) of ArtCursive, created over the course of the last 6 months, 
to the reader interested in finding out more about the new devel-
opments in art in Ukraine and on the international scene. The is-
sue collects artists’ portraits, interviews and critical or analytical 
articles that highlight artworks and provide professional overviews 
of the events both at the Modern Art Research Institute and in oth-
er important cultural hubs. The articles are informed by the au-
thor’s unique perspectives and personalities, their cultural and civ-
ic beliefs.

The international 3rd Ukrainian Contemporary Women’s Art 
Fest, held at the Modern Art Research Institute in September, is 
among the issue’s focus themes. SANSAR A as the notion explain-
ing the preconditions and products of human life on Earth be-
came the 2020 festival’s theme. The organizers chose not to nar-
row down the exposition’s theme and format, giving the artists free-
dom to create their works as they wish, and to visualize the issues 
they found important through the medium of their own choosing. 
The Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest project set the goal 
of presenting women’s art in all its diversity to the broad public. 
Women’s art, and sometimes its very existence, raises the compli-
cated issues of women’s role and perspective in the contemporary 
world, encompassing both conceptual and aesthetic themes.

The collective exhibition Special Art, envisioned as a way to ex-
plore art’s potential in therapy and treatment of developmental dis-
orders, as well as art’s effect from the point of view of neuroart, was 
another of the Modern Art Research Institute’s important proj-
ects. The article covering the project highlights the issue of inclu-
sion within the context of the planning of this exhibition, the is-
sue of professionalization of artists with disability, and the impor-
tance of using up-to-date terminology in the field of disability stud-
ies based on the principle of People-first language.

Additionally, Issue 4 of ArtCursive has offered the lead-
ing representatives of the art milieu space to discuss the state 
of the Ukrainian and global art markets, to analyze intellectual 
property rights, to delve in depth into theatrical premieres, to an-
nounce new art publications, to describe art events in different 
regions, to present a new platform for demonstration, collection 
and sales of digital art, and to introduce world-renowned museum 
collections to the readers.

As always, ArtCursive is presenting its readers with a broad pan-
orama of art life, not only exploring the art experiments, but also 
offering in-depth analysis of the present day through the frame-
work of culture, bringing closer the end of the pandemic and exis-
tential crisis, and ushering in a new evolution of the civic society.

Roksana Rublevska, the Editor-in-Chief  
of Art Cursive, Modern Art Research Institute
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У вересні 2020 р. в ІПСМ відбувся Третій міжна-
родний фестиваль сучасного жіночого мистецтва 
Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest. Його загаль-
ною темою стала категорія «SANSARA» — дефіні-
ція, що пояснює передумови та наслідки життя лю-
дини в світі. Організатори навмисно відмовились ви-
значити конкретну тематику та формат експози-
ції, пропонуючи художницям вільно створювати свої 
роботи та візуалізувати важливі для них проблеми 
засобами власних художніх висловлювань. 

Проект має на меті представити широкій пу-
бліці сучасне жіноче мистецтво в усій його різнома-
нітності, адже жіноче образотворення, а іноді саме 
його існування, порушує непрості питання про роль 
та сприйняття жінки в сучасному світі, торкаєть-
ся концептуальних та естетичних проблем. Роботи 
жінок-художниць демонструють таке осібне бачен-
ня, котрим перетинаються дисциплінарні кордони 
у подоланні меж гендерних відмінностей.

Сьогодні світ переживає непрості часи. Пандемія 
вірусу COVID-19 багато змінила в начебто сталій 
глобалізованій системі з її ланцюжками економіч-
них, соціальних, культурних зв’язків, що під впли-
вом карантинних заходів стали розпадатися на ок-
ремі складові, демонструючи на противагу силь-
ним своїм сторонам вочевидь вразливі. Країни, мі-
ста, родини самоізолювались у власних кордонах. 
Розрив звичних взаємин оголив тісну залежність лю-
дей один від одного, потребу в спілкуванні та в під-
тримці. Людству доведеться пережити це випробу-
вання, впоратися з наслідками, відродити і по-но-
вому поглянути на своє життя. Все це нагадує коле-
со Сансари, поворот якого символізує зміну епох, 
злам старого розуміння і зародження нового змісту.

Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest вже 
втретє представляє широкій публіці сучасне жіно-
че мистецтво українських та зарубіжних художниць 
у різних медіа. У 2020 році до традиційного арсе-
налу медійних засобів додались роботи, створені 
з використанням VR (Христина Хміль «Дифузія») 
та AR (Vera DG) технологій, відео-арт та кінетич-
ні інсталяції. Крім того, значно розширилось коло 
учасниць на міжнародному рівні: у проекті взяли 
участь художниці з Ізраїлю, Франції, Німеччини 
та Нідерландів. Організатором Фестивалю тра-
диційно виступає Українська асоціація жіночих 
досліджень в мистецтві (UAFRA) за підтримки 
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ 
України. Куратором проекту є Ірина Акімова, 
со-куратор — Анастасія Гончаренко та координа-
тор — Мирослава Якимчук.

Звичайно, магістральною темою проекту є люд-
ські стосунки та образ людини в суспільстві, що сьо-
годні безперечно змінились під впливом зовнішніх 
обставин. Пандемія «зняла маски» не лише з лю-
дей у побутових відносинах, а й з систем охорони 
здоров’я та економіки цілих держав. Ірина Акімова, 

розмірковуючи над тим, які маски і навіщо люди на-
дягають на себе в реальному житті та де проходить 
межа між грою і реальністю, подала в експозицію 
арт-проекту роботи з циклу «Маски», пропонуючи 
поглянути на сучасне життя крізь призму шекспі-
рівських рядків: «Весь світ — театр…», адже кож-
на людина в реальному житті грає свої ролі: в ро-
дині, на роботі, в суспільстві, творячи власні істо-
рії, змішуючи в цьому щоденному «театрі життя» 
вигадку та дійсність. Крім того, політичні системи 
країн світу за певних критичних ситуацій, як вия-
вилось сьогодні, теж стають безпорадними під за-
вісою обіцянок та популістських гасел чиновни-
ків, часто не витримуючи зовнішніх навантажень.

Розкриваючи тему маніпуляції інформацією 
та людськими емоціями, Ірина Ворона в інсталя-
ції «Серце маніпулятора» з проекту «Qr-Truth» 
акцентує увагу, що кожного дня людина має спра-
ву з маніпуляторами, і особливо гостро це відчува-
ється в період карантину і вимушеної самоізоляції. 
Пандемія COVID-19 досить неоднозначно сприй-
нята світовою спільнотою — як на рівні окремого 
індивіду, так і на рівні цілих країн. Люди опинились 
у маніпулятивному середовищі, де кожен намагаєть-
ся зберегти звичний ритм життя і зону комфорту. 
І, як виявилось, маніпулятором сьогодні може ви-
явитись будь-хто. Але навіть у будь-яких неперед-
бачуваних обставинах, у спотворенні аж до роз-
риву звичних щоденних взаємозв’язків, всередині 
кожної людини має бути стрижень — непорушне 
опертя, підкреслює Олена Кучерук в концепції ро-
боти «Стрижень».

Деякі художниці, як-от Ольга Мельникова, більш 
радикально реагують на карантинні заходи, візуалі-
зуючи засобами мистецтва власне обурення. Її ро-
бота-протест «Ні цифровому рабству» створена 
в період карантину COVID-19 у квітні 2020 року. 
Авторка поринає у роздуми над ймовірними наслід-
ками світової пандемії, що можуть, на її думку, бу-
ти страшнішими аніж сама епідемія. Адже сьогодні 
людину практично відокремили від соціуму, вона 
занурилася у вир нагальних повсякденних клопо-
тів, невідкладних економічних питань, не розумі-
ючи насправді — а що ж буде далі. Ольга зобразила 
стан безвиході, коли усвідомлюєш, що за доби циф-
рових технологій людину відокремлюють від соціу-
му, нею стає легко маніпулювати, а сама вона, втра-
тивши пильність, може легко опинись у цифрово-
му інформаційному вакуумі.

Художники відчувають, що світ більше ніколи 
не буде таким, яким був до карантину. Людмила 
Давиденко в живописних роботах «Хвилі» пока-
зала, як змінюються люди, їх побут, сприйняття 
речей та пріоритети. За час самоізоляції і першо-
го в історії карантину такого масштабу все, що бу-
ло до, наче хвилями нових тривог і думок «змело» 
з берега, щоб на зміну прийшло щось нове. Все 

SANSARA:  
III UKRAINIAN CONTEMPORARY 
WOMEN’S ART FEST 2020

SANSARA: The 3rd Ukrainian Contemporary 
Women’s Art Fest 2020

The international 3rd Ukrainian Contemporary 
Women’s Art Fest was held at the Modern Art 
Research Institute in September. SANSARA as the 
notion explaining the preconditions and products 
of human life on Earth became the 2020 festival’s 
theme. The organizers chose not to narrow down 
the exposition’s theme and format, giving the artists 
freedom to create their works as they wish, and to vi-
sualize the issues they found important through the 
medium of their own choosing.

The Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 
project set the goal of presenting women’s art in all its 
diversity to the broad public. Women’s art, and some-
times its very existence, raises the complicated issues 
of women’s role and perspective in the contemporary 
world, encompassing both conceptual and aesthet-
ic themes. The works of women artists posit a vision 
that crosses disciplinary boundaries, as well as the 
boundaries of gender differences.

Author: Anastasiia Honcharenko, PhD in Art 
History, senior research fellow of the Modern Art 
Research Institute of the National Academy of Arts
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минає, але залишаються сталими вічні цінності, 
однією з яких є прагнення до свободи в усіх її про-
явах — зокрема незгасний потяг людини до твор-
чості. Головним символом свободи, за переконан-
ням Марини Громенко, є птах. Графічні колажі, 
що висять та крутяться в повітрі, символізують лег-
кість птахів, для яких не існує ні кордонів, ні пере-
шкод. Птахи втілюють у собі особливу форму су-
спільної свідомості і Божественного прояву. А за-
раз бути вільним — особливо актуальне бажання. 
Відео-арт Анастасії Прозорої «Щирість» показує 
розрив відносин між людьми у час світової панде-
мії, що оголив тісну взаємозалежність, адже саме 
в цей період людина як ніколи відчула потребу бу-
ти в контакті, отже побудова зв’язків «на відстані» 
постає нагальним питанням.

Підтримуючи гостросуспільну тему карантину, 
Маріко Гельман створила триптих «Сансара», пере-
осмислюючи власний творчий доробок, аналізуючи 
особисте «коло сансари» на тлі світового контек-
сту. У комп’ютерному живопису Анастасiї Худолiй 

«Чума» відлунюють роботи Маріко Гельман. «Чума, 
Мор, Вірус, COVID-19, Пандемія — вони як підступ-
на красуня втручаються у наше життя, “витрушую-
чи” душу, гроші, сили, забирають і розбивають надії, 
залишають нас ні з чим. Хто може — пручається їм, 
хто не вправляється — гине», — каже художниця.

«Карантинним» також став проект Анжеліки 
Гончар «Numb», присвячений темі страху. Авторка 
зобразила тіло, що розпалося на частини та втра-
тило свою цілісність, — тіло, що просить про до-
помогу і є авторською інтерпретацію можливих 
наслідків світової пандемії. Серія композицій 
на тему «Зв’язані» розкрила відчуття від каранти-
ну київської художниці Аліки Малоног. Художниця 
візуалізувала у порцеляновій пластиці оптимі-
стичні переживання, адже «коли почуваєш се-
бе зв’язаним, — з різних причин, іноді незалеж-
них від тебе, — можна отримати від цього задо-
волення». Об’єкт Анастасії Діденко «Відпустка, 
що завжди з собою» є спробою роздумів автор-
ки щодо можливостей, які «відклалися у валізу» 

у зв’язку з пандемією, та спробою уявити можли-
вість дозвілля без зовнішніх обмежень. 

Звичайно, жінки-художниці не оминули і тему 
жіночності та унікальності жінки в сучасному сві-
ті. Через абстрактні форми, поєднані гармонійни-
ми кольорами, Анастасія Берні передає «Знаки ті-
ла», що відображають емоції, чуттєвість, сексу-
альність сучасної жінки. А динаміка крил в робо-
ті Наталі Бирдіної «Ангел Неприйняття», істоти, 
котра ніяк не може змиритися з певною ситуацією, 
не може довіритися… показує істинний характер 
сучасної жінки, її квапливість і нетерплячість. І на-
че пропонує рішення щодо цієї проблеми Марина 
Гандиш керамічною роботою «Чого очі не бачать, 
за тим серце не болить», адже воно може прийти 
у зовсім неочікуваному вигляді. Тому кожна жін-
ка чекає вісника — «захисника», який не схожий 
на неї своєю надземною іншістю, але водночас про-
низаний квітами, подібними на мереживну приро-
ду жінки. Це і є різні світи, несхожі і подібні водно-
час, але цілісні разом.

Гості проекту Sansara

Експозиція проекту Sansara, фото надані ІПСМ

Скульптурні композиції Анастасії Проценко
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Маріанна Абрамова, художниця

Оксана Чепелик, художниця
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Сучасне суспільство навішує людині тягар у ви-
гляді дискримінації за гендером, орієнтацією, фі-
зичними ознаками тощо. Божена Бондаренко 
створила серію скульптур «Лінія ідентифікації», 
де кожна постать зображена у вигляді портрет-
них силуетів з дроту. Художниця записала ауді-
осупровід з життєвими історіями, продемонстру-
вавши, що людина нетрадиційної орієнтації нічим 
не відрізняється від кожного з нас і одночасно во-
на — окремий всесвіт. «Учасники» інтерв’ю зали-
шаються анонімними, а відвідувач може побачити 
або почути в одному з портретів самого себе. Тему 
суспільних маркерів порушує в однойменній робо-
ті Олександра Пахольчук. Авторка наочно демон-
струє, як спрощено-загальні позначки, навішані 
суспільством, не залишають місця для розвитку 
особистості, нашаровуючись з часом та не даючи 
зрозуміти, де кордони індивідуума, а де нав’язані 
«норми». Абсурдність цієї ситуації не змінюєть-
ся з плином століть. Виходом з неї сьогодні може 
бути або пристосування до нових умов існування, 
або цілковита замкненість, коли почуття особи-
стого «Я» пригнічене, коли зароджується і дедалі 
глибшає конфлікт поміж людиною і оточенням — 
навколишнім світом. Так, Катерина Шадріна в ро-
боті «Melancholia» показує дисбаланс між очіку-
ванням і досягненням, що виникає спонтанно, по-
роджуючи нові страхи та комплекси. 

Циклічність вимірювання простору та часу за пев-
ними алгоритмами і правилами є втіленням колеса 
Сансари. Художниця Таня Василенко у своєму живо-
пису «Час назад» показує авторське розуміння цієї 
категорії. Час — не матеріальний, але події і дії люди-
ни мають причинно-наслідкові зв’язки. Час, як коле-
со Сансари, не може повернути назад те, що ми хоті-
ли б змінити у своєму житті. В полоні часу та круго-
обігу подій знаходиться все живе в світі. Живописна 
робота Наталії Стрижко «Tree of the Universe» ві-
зуалізує зростаючу напругу в кругообігу людського 
існування. Переосмислення позиції стосовно тих 
випробувань, що випали на долю людства, показа-
ло, що людьми керує страх, відчуття приреченості, 
а іноді надія та сила духу. Люди змогли краще пізнати 
себе, подивитись у дзеркало своєї душі, переосмис-
лити цінності і пріоритети. Як-от і Анна Луговська 
в роботі «Не. Замкнене коло» пропонує кожному 
поглянути на себе у дзеркалі. 

Бітаєва Анна в роботі «The Butterfly» передала 
власне бачення такого явища, як «ефект метели-
ка», котрого суть полягає в тому, що навіть незнач-
ні нібито події в минулому здатні істотно впливати 
на майбутнє. Ця теорія може логічно стосуватись 
і обертів колеса Сансари — позаяк все те, до чо-
го наш світ прийшов сьогодні, має свої передумо-
ви в минулому, і усе, що ми робимо наразі, матиме 
свій відбиток у майбутньому. Зараз саме той час, 
коли необхідно багато аналізувати і виправляти 
помилки минулого шляхом поліпшення теперіш-
ніх вчинків. Сама художниця зазначає, що при ог-
ляді зблизька її робота «може здаватися складе-
ною з різних картин, але чим далі ми відходимо 
від полотна, тим гармонійнішим і ціліснішим во-
но стає. Так і в житті — набір різних, на перший 
погляд, не пов’язаних між собою дій може стати 
єдиною картиною в майбутньому».

Відео-інсталяція «Гея» Оксани Чепелик ста-
ла результатом дослідження художницею ниніш-
ніх реалій в контексті науки та сучасних викликів, 
задля осмислення нової парадигми розвитку та існу-
вання людства на Землі. Відео-арт апелює до космо-
гонічної гіпотези щодо нашої планети, також відо-
мої як «теорія Геї» або «принцип Геї». Згідно неї, 
всі організми та їх неорганічне оточення на Землі 
тісно інтегровані для формування єдиної і саморе-
гулюючої складної системи, що підтримують умо-
ви для життя на планеті. Безупинний ритм Равелева 
«Болеро», котрим супроводжується відеоряд, від-
силає глядача до коловороту Сансари, у такий спо-
сіб розкриваючи людську необізнаність щодо сво-
єї природи і переконаність в існуванні вічного і не-
змінного «Я». 

Високі технології непомітно витісняють Природу 
і все агресивніше поглинають людину. Тож у сво-
їх роботах художниці, звичайно, торкнулися і те-
ми екологічного існування в природному середо-
вищі. Маріанна Абрамова в живописних роботах 
«High-tech Tree» та «Bounds of Knowledge» з серії 
«Unknown» візуалізує нову систему взаємодії, но-
ве середовище існування, де природне замінюєть-
ся штучним, живе — технікою, а реальне — вірту-
альним. Ми будуємо технічно досконалий світ — 
але чи усвідомлюємо, де грань, до якої можемо без-
перешкодно рухатися в цьому напрямку? Питання 
меж свободи і пізнання як ніколи актуальне зараз, 
коли Природа посилає недвозначні сигнали лиха.

Сталеві скульптурні об’єкти Анастасії Про цен-
ко — «Вночі», «Вітер», «Дощ» — є абстрактни-
ми засобами осмислення авторкою природних об-
разів. Художниця у просторово-об’ємному вимірі 
фіксує тонкі, ледь помітні для ока сучасної люди-
ни моменти: присмерк чи сяйво сонця, подих вітру 
чи тріпотіння листя стають основними сюжетами її 
робіт. Скульптури Анастасії Проценко представля-
ють застиглий у просторі і часі мінливий образ при-
роди, зібраний зі шматочків металу, вона складає 

свої об’єкти із «відходів» виробництва, металевих 
бризок, що відділяються від металу в процесі плав-
ки. Сьогодні таку техніку лиття вже майже не ви-
користовують. Фарба у роботах виконує допоміжну 
функцію, допомагаючи металу отримати своє вну-
трішнє звучання.

Розкриваючи тему екології нашої планети, 
Катерина П’ятакова досліджує наслідки її руйну-
вання, зокрема поєднання бруду, породженого на-
шою життєдіяльністю, виробництвом штучного 
пластику — з чистотою природних ресурсів, яки-
ми користується людство, обумовлюючи це необхід-
ністю свого існування. Її диптих «Кінцугі?!» є ін-
терпретацією японського «мистецтва недоскона-
лості», філософія якого полягає в наданні нового 
життя зламаним речам, вшанування тріщин як час-
тинок історії, як свідчень перемоги над невдачами. 
Художниця візуалізує процес оновлення Природи 
під час пандемії без участі людини. «Ми маємо все 
для життя. Вода, земля, гори, рослини й тварини. 
Сонце, місяць, день, ніч, світло і тінь, тепло і хо-
лод. Нам нічого не потрібно робити, щоб отрима-
ти все це. Все існує. Без нас. Поза часом. Дійсні цін-
ності. Не треба руйнувати та з’єднувати несумісне. 
Необхідно тільки зберегти», — вважає Катерина.

Сучасне жіноче мистецтво, як одна з форм со-
ціальної комунікації, пропонує емоційну візуалі-
зацію актуальних соціальних тем, роблячи цей те-
матичний простір об’єктом рефлексії, тобто від-
повідних мистецьких практик, цим стимулюючи 
глядача до аналізу подій, відкриття нових сенсів, 
переосмислення власної позиції щодо вже відомо-
го та сталого. Мистецька оцінка сьогоденної ситу-
ації жінками-художницями, які чуттєво реагують 
і рефлексують на навколишні події, може стати зна-
чущим поштовхом у напрямі розширення соціаль-
ного й культурного досвіду.

Анастасія Гончаренко
Кандидат мистецтвознавства

Старший науковий співробітник ІПСМ НАМУ

Гості проекту Sansara
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Зізнаюся у гріху: останнім часом, доки всі за-
хоплюються вигадливими, хоча й здебільшого 
епігонськими видовищами на сценах, я дедалі ча-
стіше, нерідко із подивом, спостерігаю за гляда-
цькою залою. Ні, не консервативне, не зашкаруб-
ле, не відстале наше наразі все ще недоєвропейське 
суспільство. Відчуваються в ньому вітри та про-
тяги змін. І публіка, відповідно, теж змінюються. 
Звісно, в академічних залах, на пристойних, часом 
з душком нафталіну, але загалом стерильних, а от-
же естетично нешкідливих виставах це не надто 
кидається в очі. 

Трапляється, що в театрі відчуваєш себе немов 
у машині часу, повертаєшся у добу невинного ди-
тинства, де на якійсь новорічній казці діти в залі 
дружньо аплодують, підбадьорювані хоробрим 
та чутливим їжачком чи розумною та чесною білоч-
кою. Їм ця знайома пісна художня їжа явно подо-
бається. Та й справді, чи можуть викликати якусь 
інтелектуальну печію чи, прости Господи, душев-
ну бентегу конвеєрні карамельні комедії або сльоз-
ливо-патетичні видовища, нашпиговані, як пряно-
щами святкова буженина, ліричними народними 
пі снями. У прогресивному театральному середо-
вищі, де дуже люблять козиряти пост драматичною 
лексикою, багато просторікують про соціальну 
відповідальність театру і на грантові гроші печуть 
постдокументальні вистави, замішані на власно-
му куцому життєвому досвіді, таку публіку із ста-
рих репертуарних театрів годиться зневажати. Як, 
утім, і самі традиційні театри, що досі не опану-
вали механізми отримання грантів, не оволоділи 
модною термінологією і через недостатню осві-
ченість ігнорують часом недолугі, запатентовані 
у світі два-три десятиріччя тому, але досі «аван-
гардні» сценічні винаходи. Театрам, звісно, тре-
ба оновлюватися, а от публіку я б нарешті зали-
шив у спокої. Мабуть, варто визнати право кожно-
го глядача любити те, що йому подобається. Хоча, 
звісно, й сумувати за нього. 

Втім, близькі до шокових відчуття несподівано 
накривають мене на виставах, що їхні автори неса-
мовито подають, публікуючи мало не щоденні по-
сти у соціальних мережах, як по-справжньому су-
часні та, переходячи на їхню мову, круті й бомбез-
ні. Оригінальності в них, насправді, не так вже 
й багато, принаймні менше, ніж беззмістовного 
галасу. Вони, однак, теж мають свого відданого 
глядача — молодого, запального і, на перший по-
гляд, зовсім не схожого на завсідників партерів 

академічних палаців. Добре одягнені, озброє-
ні останніх моделей гаджетами, перед початком 
вистав вони п’ють у фойє каву, а в антракті шам-
панське чи віскі, та й загалом виглядають як ду-
же симпатичні люди.

Нещодавно випало дивитися разом з цією пре-
красною аудиторією одну з останніх прем’єр ки-
ївського «Дикого театру» — «Механічний апе-
льсин» за мотивами роману Ентоні Бьорджеса. 
Втілив її дуже справний режисер і, на вигляд, над-
звичайно добродушний чоловік Максим Голенко. 
Власне, він є художнім проводирем «Дикого 
театру». А ще, поза сумнівом, найвигадливішим 
у сучасному українському театрі постановником 
сцен побиття, кровопускання, тортур та інших 
насильств і принижень. У своїх «диких» виста-
вах він, по суті, відродив раніше не притаманний 
цнотливій національній сцені жанр гіньйоль, чиї 
сюжети саме будуються на натуралістичному по-
казі катувань, вбивств та калічення різних частин 
людського тіла. Цікаво, що Лесь Курбас, портрети 
якого посіли в останні роки на стінах кабінетів го-
ловних режисерів наших театрів місце, що раніше 
прикрашав Станіславський, свого часу висловився 
про гіньйоль досить суворо, назвавши його «на-
громадженням сильних засобів впливу на психі-
ку глядачів». Психіка молодого українського гля-
дача, можу об’єктивно засвідчити, міцна, як танко-
ва броня. В «Дикому театрі» це добре усвідомлю-
ють, з року в рік посилюючи градус цього впливу. 
Тут все надмірно — емоції та крики акторів, на-
віть використання реквізиту. У «Механічному апе-
льсині» сцену загромаджують кілька зламаних 
роялів (мабуть, як образ геть поневіченої культу-
ри), а в одному з кульмінаційних епізодів на голо-
ву головному героєві виливають аж три відра крові 
(штучної, зрозуміло, але у попередніх своїх робо-
тах Максим Голенко обмежувався куди меншими 
обсягами; діє, певно, неспростовний театральний 
закон, наслідки якого давно відчули на собі дер-
жавні репертуарні театри: аби продовжувати подо-
батися публіці, доводиться тиснути на неї щодалі 
безжалісніше, звертатися до неї якомога впрост). 
От і «Дикий театр» щоразу намагається себе, фігу-
рально кажучи, перебруталити. Сучасність в ньо-
му підтримують фейлетонні репліки на злобу дня 
(в «Апельсині» переважно пов’язані із Covid-19, 
що ніяк до сюжету не клеїться), а вся філософія ви-
стави зводиться до нехитрої капітулянтської кон-
статації, мовляв, з вовками жити — по-вовчому 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ: 

ПЕРЕМОГА  
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КАПІТУЛЯЦІЯ
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The article analyzes the new plays in two Kyiv 

theaters that capitulate to evil while dealing with 
violent practices in society: The Clockwork Orange, 
and The Man from…

Author: Serhii Vasyliev
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вити. Й справді, головний герой — класичний гоп-
ник Алекс — спочатку постає як ледь не патологіч-
ний насильник, згодом, після примусової нейро-
хірургічної операції, як типова жертва, не здатна 
відповісти на приниження та знущання, зокрема 
й з боку колишніх своїх приятелів-хуліганів. Тож 
його єдиний вихід для виживання — повернути 
собі статус цинічного головоріза. 

Все це поставлено дуже винахідливо, надто ж 
там, де треба демонструвати фізичну силу, приправ-
лену щедрими матюками. Але ж ми не про сцену, 
а про цю дивовижну публіку, яка впродовж двох 
годин безперервно регоче, хоч коли Алекс з ви-
ряченими очима жорстко буцає слабких ногами, 
хоч коли молотять, як боксерську грушу, його самого. 
Співчуття, втім, глядачі, коли просто спостерігаєш 
їхні реакції, до жодного персонажа не відчувають. 
Події сприймають як бої гладіаторів. Атракціон, 
що імітує реальне життя. Театр представив їм прав-
диву, з погляду постановника, картину суспільства. 
Відрелаксувавши, веселі будівничі цього суспільства 
з ентузіазмом пішли розвивати його далі. 

Водночас із «Механічним апельсином» дове-
лося подивитися (через карантинні застереження 
трансляцію в інтернеті, втім, за присутності на ви-
ставі глядачів) прем’єру Київського театру драми 
і комедії на лівому березі Дніпра «Людина з…». 
Як на мене, одне з найбільших непорозумінь цього 

дистрофічного театрального сезону. Спробую 
коротко пояснити, чому поява цієї вистави в те-
атрі, який безперервно сурмить про свою суго-
лосність часу, соціальну сміливість та патріотизм, 
здається мені курйозом. Адже фактично, більш 
ніж скромно згадуючи оригінал, театр в особі 
штатного драматурга Павла Ар’є, залучивши ре-
жисера з Мінська Дмитра Богославського, пере-
писав на місцевий лад популярну п’єсу росіяни-
на Дмитра Данілова «Людина з Подольська». 
В Росії ї ї активно ставлять, чутливо розпізнав-
ши в тексті приховану, висловлену езоповою мо-
вою критику нинішнього путінського режиму. 
Фабула там така: поліцейські затримали та вчи-
нили допит геть випадковому, цілком лояльно-
му громадянину. З єдиною метою: визначити рі-
вень його патріотизму. Майже не докладаючи 
звичних поліцейських тортур, але жорстко трі-
паючи нерви. Власне, це розтягнута у часі про-
цедура, що ї ї ще в сталінському Союзі з однако-
вою несамовитістю застосовували й правоохо-
ронці, і блатні. Всі вони загрозливо лякали ма-
лодушних обивателів: «Научим тебя родину 
любить». Передбачалося — силою та агресивним 
психологічним тиском. Саме так поводять себе 
поліцейські з хлопцем з Подольська, чи то пак, 
в Театрі на лівому березі Дніпра — з Броварів. 
Дмитро Богославський, який встиг поставити 

п’єсу Данілова й у себе на батьківщині (не знаю, 
чи додав він до російського тексту білоруських 
реалій), з Максимом Голенком змагатися у крово-
жерливості явно не здатен. Хоча теж наполегливо 
витрачає фантазію, аби показати, як затримано-
го хлопця можуть відлупцювати дубцем або при-
грозити ним же зґвалтувати. А що публіка? Ну, 
звісно, захоплено хихикає, а часом вголос регоче. 
У фіналі київської вистави, хоч як дивно, бідолаш-
ний герой, здається, щиро й серйозно замислю-
ється над тим, а чи справді він повноцінний гро-
мадянин та патріот, якщо досі не знав року засну-
вання рідних Броварів. Проблеми в Україні, вияв-
ляється, ті ж самі, що й в сусідніх автократичних 
Росії та Білорусі. Знайоме відчуття: навіки разом?

Рефреном у «Механічному апельсині» багато ра-
зів лунає лічилка з глибоко радянських часів. «Мы 
делили апельсин. Много нас, а он один». У ній різ-
ним тваринкам діставалося по часточці, окрім жа-
дібного вовка. Тут, у виставі, мораль інша: на всіх 
не вистачить. Тож треба ставати вовком. Адже й су-
спільство, яким воно дедалі частіше постає на сце-
ні, — темні хащі. Оплески. Дружній сміх. 

Сергій Васильєв

Сцени з вистави «Механічний апельсин», фото: Олексій Товпиха
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У жовтні 2020 року відбулось завершення про-
екту «Особливе мистецтво». У фокусі експози-
ції були представлені твори візуального мистец-
тва професійних митців, митців-аматорів і ди-
тячі художні роботи. Проект реалізувала кафе-
дра міжнародних відносин та суспільних наук 
Національного університету біоресурсів та при-
родокористування України спільно з групою до-
слідників з України, Уругваю та Естонії, які вивча-
ють проблеми нейроарту. Захід було організовано 
Інститутом Нейроарту (Іnstitute of Neuroartes), 
Національною академією керівних кадрів куль-
тури і мистецтв за підтримки Асоціації мистец-
твознавців, експертів, оцінювачів і реставрато-
рів, Київської організації Національної Спілки 
художників України (секція критики та мистец-
твознавства) та корекційного центру «Body & 
Brain». Наявність такої великої міждисциплінар-
ної команди свідчить про варіативність підходів, 
які використовували для реалізації проекту та до-
слідження отриманих результатів. Колаборація 
настільки різних інституцій задля спільної ме-
ти — це вочевидь позитивна динаміка. Куратором 
проекту став Віктор Карпов, а локацією було обра-
но виставковий зал Інституту проблем сучасного 
мистецтва. Також було видано каталог, який нара-
зі доступний в електронному варіанті. У полі мис-
тецьких проектів України Інститут Нейроарту — 
несподівана інституція, отже цікаво дізнати-
ся про неї більше, отримати якусь додаткову ін-
формацію. З відкритих джерел можна дізнатися, 
що це міжнародна мережа філософів, психологів, 
антропологів, мистецтво знавців, фізиків, худож-
ників і музикантів, які розробляють трансдисци-
плінарні пропозиції на глобальному та локально-
му рівнях. Гасло цієї спільноти — «думайте гло-
бально, щоб діяти локально». Ініціатор ї ї ство-
рення — письменник і філософ, як він сам себе 
називає, Люк Делланоу, автор низки публікацій 
з питань мистецтва та психічного здоров’я. Йому 
належить, зокрема, така теза: «Мистецтво є мані-
фестацією чуттєвого прагнення людини до есте-
тичного й вільного самопроголошення. Ці проце-
си є проявом індивідуального, колективного, ко-
мунітарного та культурного. Мистецтво завжди 
пов’язане з проявом свободи, незалежно від то-
го, чи ї ї утискають, чи заохочують…» 

«Особливе мистецтво» — це колективна ві-
зія, виставка, цінністю якої є контекстуальність, 
побудова єдиного візуального простору з творів 
різного бекграунду, різного характеру, різних за-
собів художньої виразності та різної історії ство-
рення. Експресія, форма, колір — те, що актуа-
лізували мистецькі пошуки ХХ століття, гори-
зонт, який відкрили авангардисти і модерністи. 
Представлені дитячі роботи на папері — здебіль-
шого нефігуративні, з експресивним поєднанням 
об’ємів та форм, як у Матвія Святненка, часто 

з орнаментально повторюваними елементами, 
як у Даяни Фатулаєвої чи Ганни Самбір, або ж су-
то графічними, лаконічними абрисами, як у Сергія 
Білоуса та Лізи Тірещенко. Співвідношення ко-
льорів, об’ємів, чуттєва повторюваність, ритм 
зупиняють погляд, викликають жвавий інтерес 
та ланцюжок змістових асоціацій, окреслюють ак-
туальні графічні студії і можуть, наприклад, на-
бувати несподівано-привабливого вигляду у фор-
мі сучасних принтів. 

Метою проекту організатори бачать «розкрит-
тя потенційних можливостей мистецтва у прове-
денні терапії та корекції поведінки людей з осо-
бливими потребами, дослідження впливу мистец-
тва на людину з точки зору нейроарту». Отже, 
з матеріалів проекту дізнаємося, що виставка 
«Особливе мистецтво» має інклюзивну складо-
ву, а до експозиції залучено роботи «дітей-аути-
стів, пацієнтів з хворобою Альцгеймера та син-
дромом Дауна». Також зазначається, що «орга-
нізатори своїм завданням обрали актуалізацію 
дискурсу щодо теорії нейроарту як мистецтва 
творчого акту та корекції людини, підвищен-
ня інтересу до проблеми соціалізації особли-
вих людей на професійній основі, дослідження 
та популяризацію міжнародного досвіду та при-
ватної практики роботи з особливими людьми». 
Поряд з учасниками з Уругваю, в експозиції бу-
ли представлені роботи авторів з України: дітей 
з аутизмом: Олени Андрійко, Сергія Білоуса, 
Анастасії Бондаренко, Тимофія Кравченка, Єфима 
Михайленка, Ганни Самбір, Матвія Святненка, 
Єлизавети Тірещенко, Даяни Фатулаєвої, та про-
фесійних художників Юрія Вакуленка, Олексія 
Жадейка, Вадима Михальчука, Олени Панасюк, 
Костянтина Роготченка, Віталія Федоренка. 
Запропонована опозиція «особливі люди — про-
фесійні митці» є не зовсім вірною: адже, за та-
кою логікою, художника, як особистість, також 
можна в певному контексті віднести до групи 
особливих людей — наприклад, у професійній 
спільноті не-художників. Зрештою, кожна люди-
на є особливою та неповторною. Насправді роз-
лади аутистичного спектра (РАС) мають чималий 
діапазон: від легких проявів до важких симпто-
мів. Крім того, у таких дітей різні темпераменти, 
здібності, рівень інтелекту. Виокремлюючи тер-
мін «особливе мистецтво», ми, таким чином, ді-
ємо всупереч принципам інклюзії, — залучення 
людей з інвалідністю, з РАС до звичайного жит-
тя. Як варіант, можна поділити учасників спершу 
за рівнем самодостатності й переконливості їх-
ніх робіт: на художників, які займаються мистец-
твом на професійному рівні, і авторів, в яких не-
має фахової освіти. І в цьому контексті саме сьо-
годнішні можливості професіоналізації митців 
з особливими освітніми потребами викликають 
стурбованість, адже до професійної художньої 

СПЕКТР 
РІЗНОМАНІТНОСТІ 
ПРОЕКТ «ОСОБЛИВЕ МИСТЕЦТВО»

The Spectrum of Diversity: the SPECIAL ART 
Project 

The article offers an overview of the collective proj-
ect entitled Special Art, envisioned as a way to explore 
art’s potential in therapy and treatment of develop-
mental disorders, as well as art’s effect from the point 
of view of neuroart. It outlines the issue of inclusion 
within the context of the planning of this exhibition, 
the issue of professionalization of artists with disabil-
ity, and the importance of using up-to-date terminol-
ogy in the field of disability studies based on the prin-
ciple of People-first language.

Author: Iryna Yatsyk, the senior research fellow of 
the Department of Theory and History of Culture at 
the Modern Art Research Institute, an art historian
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освіти в Україні є низка претензій, які більшають 
з кожним роком. Головна з них — невідкладна по-
треба реформування професійної художньої осві-
ти, зокрема в контексті новітніх художніх прак-
тик, спрямованих перш за все на формування кри-
тичного мислення митця. Вишкіл за зразками ху-
дожніх академій початку ХХ століття, який має 
на меті формування технічного вміння виконува-
ти поставлене завдання в усталених видово-жан-
рових межах, не відповідає завданням і цілям ак-
туальної художньої освіти повною мірою. Отже, 
за такого хиткого стану, питання професіоналі-
зації людей з особливими освітніми проблемами 
та рівноправного доступу до навчання є також ак-
туальними проблемами для України. 

Дуже важко критикувати команду проекту, ад-
же те, що вони взялися за тему інклюзії, просува-
ють важливі ідеї, долучили міжнародні практи-
ки, створили разом з учасниками проекту теплу, 
дружню атмосферу на відкритті — є беззапереч-
ними перевагами, які заслуговують виключно ви-
сокої оцінки та підтримки. Проте формулюван-
ня «діти-аутисти» не є доречним. На жаль, ба-
чимо недотримання головного принципу People-
first language, коли спочатку йде людина, а вже 
потім ї ї діагноз. За очевидних плюсів проек-
ту, коректна термінологія є хіба не найважливі-
шим аспектом, адже те, як ми називаємо людей, 
як ми про них говоримо, свідчить, як ми до них 
ставимося. Формулювання «дитина-аутист» — 
виокремлення однієї-єдиної особливо сті, яка 
затьмарює особистість людини, ї ї унікальність 
та важливість. Нагадаємо, що згідно з ухваленою 
нещодавно Міжнародною класифікацією хвороб 
(МКХ-10) аутизм відносять до загальних розладів 

психологічного розвитку, який можливо коригу-
вати за допомогою розвиваючої і освітньої про-
грами (і тут вкотре наголошуємо на власне наріж-
ному освітньому, терапевтичному аспекті про-
екту — зокрема зробимо посилання на матеріал 
до каталогу проекту «Нейрографіка в роботі з ін-
клюзивними дітьми» Олени Панасюк). В Україні 
коректна термінологія з тематики інвалідності 
лише формується, і, можливо, це стало причи-
ною прикрої помилки, адже в англійському пе-
рекладі видання каталогу до виставки читаємо 
«children with autism». 

Якщо дискутувати стосовно словосполучення 
«особливе мистецтво», можна навести аргумент 
щодо «особливості» самої природи мистецтва — 
така практика є «особливою» вже за фактом іс-
нування, властивою тільки нашому біологічному 
виду — homo sapiens. Антонімом до слова «осо-
бливий» є звичайний, зрозумілий, буденний. Хіба 
твори мистецтва є особливими лише через опти-
ку авторства? Роботи прекрасні, як прекрасною, 
відкритою і чуттєвою є дитяча творчість, як пре-
красним є будь-який прояв особистості дити-
ни — з медичним діагнозом чи без. На вистав-
ці представлені роботи дітей з РАС, і їхні робо-
ти є вже за визначенням, звісно, «особливими». 
Медичний словник вживає поняття «спектр» як-
раз тому, що ступінь аутистичного розладу може 
бути дуже різним. На виставці інформація щодо ді-
агнозів учасників є, безумовно, доречною — та-
кою, що додає знань та спонукає до рефлексії 
щодо соціальної проблематики, — проте для діа-
логу з творами мистецтва вона не є визначальною. 
Сприйняття кольорів, форми, лінії — на вистав-
ці ми комунікуємо, роздивляємося, цікавимося 

роботами, а не фізичним, соціальним, менталь-
ним чи будь-якими іншими відмінностями авто-
ра. Енциклопедія Британіка дає таке визначення 
поняттю «мистецтво»: «Спосіб експресії, що ви-
користовує майстерність чи уяву для створен-
ня естетичних об’єктів, ситуації або дій, якими 
можна поділитись з іншими людьми». Впевнена, 
що роботи, представлені на виставці, викликали 
відгук за фактом творення, а не крізь призму ді-
агнозу, з яким людина живе. 

Останнім часом розширюється поле інклюзив-
них програм в Україні, впроваджується ідея ін-
клюзії в освітній процес, креативна сфера посту-
пово адаптується до потреб різних людей. Так, 
восени 2020 року відбулася важлива в контек-
сті цих змін подія — презентація збірки «Кращі 
практики інклюзії» із прикладами забезпечення 
інклюзії в музейних просторах. Також діє гран-
това програма УКФ «Інклюзивне мистецтво», 
спрямована на розвиток потенціалу митців з ін-
валідністю, активне залучення людей з інвалід-
ністю до культурно-мистецького життя країни 
та промоцію інклюзивного мистецтва в україн-
ському суспільстві.

Проекти, покликані актуалізувати дискусії 
з проблем інклюзивності, тобто проекти, які ба-
чать своєю метою залучення широкого спектра 
учасників, просувають ідеї рівних можливостей, 
роблять «видимим» різноманіття людей в соці-
альному полі, — потрібні і актуальні. У цьому 
контексті реалізація проекту «Особливе мистец-
тво» є такою, що робить наше суспільство більш 
відкритим та дружнім для кожного.

Ірина Яцик

Експозиція проекту «Особливе мистецтво», фото надані ІПСМ
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Творчі особистості по-різному ставляться до на-
тхнення. Хтось чекає кілька днів, поки з’являться 
свіжі ідеї, а хтось методично працює над проек-
тами щодня. Проте у обох підходах є спільне: не-
обхідність вдосконалення та пошук. Пропонуємо 
підбірку книг видавництва ArtHuss, яка допоможе 
знайти те, що цікавить: приклад для наслідування, 
свіжий підхід до мистецького канону, глибинне ро-
зуміння історії стилів… 

1. «Леонардо і “Таємна вечеря”», Росс Кінг
Ця новинка видавництва сподобається широко-

му колу читачів. Тут — конспіраційні теорії, істо-
ричні факти, теологічні дослідження, біографія… 
Автор книги Росс Кінг структурує усю інформа-
цію, показує паралелі і розвінчує міфи. 

«Леонардо і “Таємна вечеря”» ‒ це історія мис-
тецтва, втілена у одній картині. Автор запрошує чи-
тача у подорож Італією кінця XV століття, де змага-
ються володарі могутніх держав, ростуть ренесан-
сні міста і працюють талановиті митці. Зараз мало 
не кожен знає, хто такий да Вінчі. А свого часу… 

Леонардо да Вінчі працював на Людовіко Сфорца, 
герцога Мілана. Його останній проект експропрі-
ювали військові: то був гігантський бронзовий кінь 
на честь батька Сфорци. Створені художником інші 
проекти, пов’язані з архітектурою, військовою інже-
нерією та містобудуванням, не знайшли меценатів. 
І хто б міг передбачити, що 1498 року, коли да Вінчі 
буде 45, він напише один із найвпливовіших творів 
мистецтва в історії: «Таємну вечерю». Тим паче, 
що раніше він ніколи не працював з такими масшта-
бами. В умовах війни, політичних і релігійних без-
ладів, Леонардо малював у соборі. А автор книги 
Росс Кінг малює портрет митця через призму йо-
го роботи. І водночас окреслює цілу епоху і руйнує 
міфи, пов’язані з «Таємною вечерею».

2. «Анімація», Ендрю Селбі
Якщо перша книга у цьому переліку — опис тех-

нічних нюансів та особливостей малювання класич-
них мультфільмів, то «Анімація (Портфоліо)» охо-
плює інші аспекти. Ендрю Селбі описує всі етапи 
розробки: від пре- до пост-продакшн. Все починаєть-
ся з планування та сценарію: про що йдеться, як вті-
лити ідею мовою анімації, які тут підходи взагалі 
існують, які основні теми і жанри. Далі: розробка 

концептів, пошук ідей та візуального оформлення, 
сторіборди, дизайн персонажів. Автор описує етапи 
виробництва та виокремлює різницю поміж целуло-
їдною анімацією, комп’ютерною, цеглинковою (та-
ка теж існує!), навчає різним видам монтажу. Ендрю 
Селбі — старший викладач кафедри ілюстрації в уні-
верситеті Лафборо, був завідувачем відділу Школи 
мистецтв, відвідав безліч семінарів та конференцій 
у Європі, Америці, Австралії, Азії… Усі свої знання 
про анімацію він зібрав у цьому виданні. А завдяки 
викладацькому досвіду розуміє, що знання хочеть-
ся реалізувати на практиці. Тож розділ «Ваше ані-
маційне майбутнє» допоможе з правильним стар-
том кар’єри. Усе, що потрібно для створення гра-
мотного портфоліо, шоурілу, для набуття вміння 
себе просувати, для написання переконливого ре-
зюме і навіть для проходження співбесіди — про все 
це на сторінках книги Ендрю Селбі. 

3. «Сила коміксів. Історія, форма й культура»
Якщо ви хоч раз тримали в руках комікс чи ди-

вилися супергеройські фільми, книга відкриє но-
ві грані цього мистецтва. Адже воно існує більш 
ніж 100 років, тож пізнавати його цікаво. У кни-
зі — історія появи коміксів, їхнє жанрове розмаїт-
тя, ключові постаті та особливості сучасного гло-
бального ринку. Хто створював перші карикатури 
у XIX столітті, які є родоначальниками коміксів? 
Чому в 1910–1920-х роках з’явилася потреба у екс-
центричних героях на кшталт Тарзана чи Зорро? 
Коли на світі з’явилися Бетмен та Супермен? Що оз-
начає «жінки у холодильнику» та як індустрія поча-
ла боротися зі стереотипами, які в ній розвивалися 
впродовж десятків років? Також автори не забули 
розказати про становлення студії Марвел, про важ-
кі періоди банкрутства та про тих людей, чия любов 
до мальованих історій завоювала світ. До того ж, 
графічні новели можуть отримувати найпрестижні-
шу Пулітцерівську літературну премію, тож це свід-
чення того, що комікси — це дещо більше, ніж про-
сто картинки. 

4. «Що це взагалі таке? 150 років сучасного 
мистецтва в одній пігулці», Вілл Гомперц

Завдяки цій книзі ви зможете розпізнати імпре-
сіонізм з першого погляду на полотна його послідов-
ників. Зрозуміти, чому в певний період мистецтво 

КНИГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩО 

МИСЛЯТЬ ТВОРЧО
Books for Creative Thinkers
Creative thinkers take different views of inspira-

tion. Some may take a couple days off to await a fresh 
idea while others take a methodical approach and 
work on their projects on a daily basis. Nevertheless, 
the practitioners of either approach share the desire 
for improvement and the quest for the new. This over-
view of books from ArtHuss Publishing will help you 
to find what interests you, be it role models, a fresh 
take on the art canon, or an in-depth understanding 
of the history of styles.

Text provided by ArtHuss Publishing
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звернулося до примітивізму, і що насправді це озна-
чало не спрощення, а навпаки — поглиблення по-
гляду на світ через інакшу призму сприйняття. Вілл 
Гомперц також згадує знаменитого Дюшана, який 
здійснив революцію в мистецтві, коли подав на ви-
ставку пісуар. А далі — розквіт багатьох авангард-
них напрямків, які співіснували водночас і в яких 
так легко заплутатися…

5. «Дизайн для реального світу», Віктор 
Папанек

Поява цієї книги на межі 1960–1970-х стала 
викликом теорії функціоналізму в дизайні з ї ї 
прагненням уніфікованих форм. То був період 
розквіту молодіжних бунтів, поп-арту, розвитку 
технологій… Тож Віктор Папанек виступив про-
ти моди на хай-тек і комерційного несмаку, а на-
томість звернувся до вивчення дизайнів наро-
дів світу, включно з реліктовими культурами 
Америки, Азії та Африки. Таким чином він перед-
бачив тренди до екологічності та антиглобалізму. 
Віктор Папанек пояснює своє бачення комплек-
су функцій дизайну. Яка власне історія професії, 
яка з нею пов’язана соціальна та моральна відпо-
відальність, що воно таке — культура, скажімо, 
одноразових серветок… Хоча ця книга була на-
писана півстоліття тому, ї ї ідеї досі свіжі та ак-
туальні. Враховуючи світову тенденцію до еко-
логічного трибу життя, до універсалізації пере-
робки сміття та відповідального споживання, ця 
книга особливо на часі.

6. «Життя в кольорі», Ребекка Етвуд
У цій яскраво ілюстрованій книжці-посібни-

ку дизайнерка Ребекка Етвуд пояснює, як з ура-
хуванням призначення приміщень обрати кольо-
рову палітру відповідно до настрою, тобто вда-
ючись до оптимальних дизайнерських рішень… 
Вона розповідає про використанні барв як спосіб 
внести своєрідну магію у свій дім. «Життя в ко-
льорі» — це путівник по стилю, який презентує 
різноманітні варіації дизайну та легко й доступ-
но подає інформацію. Книга починається з основ: 
що таке додаткові кольори, «кольорове колесо» 
та як при формуванні особистої палітри розподі-
ляти площини барв у приміщеннях. Ребекка Етвуд 
наводить конкретні приклади, тож читачам легко 
зорієнтуватися. До того ж, фотографії реальних бу-
динків та приклади візерунків наочно покажуть, 

як кольорові відтінки стін чи просто, скажімо, не-
дбало складений плед на дивані можуть додати ха-
рактеру вашій оселі.

7. «WORKFLOW. Практичний посібник 
до творчого процесу», Дорон Маєр

Автор книги Дорон Маєр працює у креативній 
індустрії більш ніж 20 років. Тож він виокремив 
універсальні етапи творчого процесу та описав, 
як продуктивно організувати свою роботу. У книзі 
подано багато технік для концентрації уваги та ге-
нерування ідей: емоційна та схематична фіксація, 
розгортання… Ви позбудетеся шаблонного мис-
лення, легко сформуєте остаточний задум і втіли-
те його у життя.

8. «Як стати успішним ілюстратором», Дерек 
Бразелл та Джо Девіс

Книга, у якій зібрані детальні поради для ілю-
страторів з ведення портфоліо і не тільки. Автори 
поділилися описом усіх етапів структурування сво-
єї творчої діяльності. Це практична інструкція — 
як шукати клієнтів, оцінювати свою роботу, пред-
ставляти творчість у соцмережах та як укласти до-
говір, аби убезпечити себе та свою нтелектуальну 
власність. А оскільки у книзі викладені юридич-
ні тонкощі роботи за кордоном, шукайте у блозі 
ArtHuss юридичний коментар від українських екс-
пертів — як вести справи у вітчизняних реаліях.

9. «Плутанина посередині», Скотт Белскі
Автор книги Скотт Белскі має багатий досвід 

створення та провадження креативного бізнесу, 
адже саме він заснував Behance, а нині є головним 
директором з продуктів Adobe та виконавчим ві-
це-президентом Creative Cloud. Він вирішив поділи-
тися особистим досвідом, а саме — що чекає на но-
востворені компанії в процесі руху до успіху. Його 
книга — це порадник з командної роботи, розпо-
ділу обов’язків, стресостійкості, долання опору, 
пошуків оптимальних рішень та підготовки допо-
міжних планів для упередження несподіваних си-
туацій… І якщо все йде шкереберть, Скотт Белскі 
підкаже, як не збитися з накресленого шляху. Адже 
за лаштунками яскравих бізнес-історій завжди є де-
що іще: сварки, втрата інвесторів та сотні непроду-
маних дрібниць… «Обирайте довгу гру, — радить 
автор книги, — і реалізуйте свій проект, не зважа-
ючи ні на що».

10. «Дерево Одіссея: Есеї, тексти, фото», 
Тіберій Сільваші

До книжки українського художника і теорети-
ка сучасного мистецтва Тіберія Сільваші ввійшли 
есеї, тексти, інтерв’ю та фото за більш як тридцять 
років творчої діяльності.

Автор аналізує сучасне і класичне мистецтво, роль 
кольору, форми, часу; розмірковує над роллю живо-
писця й художника, зокрема розповідає про найваж-
ливіших для нього митців — Рембрандта, Вермеєра, 
Веласкеса, де Кіріко, Яблонську, Животкова, 
Криволапа, Чебикіна, Якутовича.

Книжка містить унікальний візуальний мате-
ріал — фотографії, що їх зробив Тіберій Сільваші 
у своєрідному творчому діалозі з митцями, про яких 
він пише тексти.

Художник запрошує всіх, хто цінує мистецтво, 
до своєї творчої майстерні, де не тільки розповідає 
про секрети мистецтва, а й ділиться своїми погля-
дами на життя взагалі.

www.arthuss.com.ua
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До кінця серпня Національний художній музей 
України спільно з Аукціонним домом «Дукат» де-
монстрував велику ретроспективу творчості львів-
ського художника Мирослава Ягоди (1957–2018).

Мирослав Ягода — один з провідних митців 
львівського андеграунду 1990–2000-х, і це не пер-
ша його виставка-ретроспектива. Минулого року 
посмертну монографічну експозицію влаштувала 
Львівська національна галерея: живопис і графіка 
Ягоди виставлялися тоді під штандартами трьох 
міських музеїв, — окрім галереї свій простір нада-
ли палац Потоцьких і музей Пінзеля.

Це насправді схоже на стрімку посмертну ка-
нонізацію, але парадокс у тому, що цей художник 
і своєю творчістю, і, що характерно, своїм життє-
вим кредо наполягав на маргінесі, у буквальному 
сенсі — підпіллі; наочним і матеріальним втілен-
ням цього була його знаменита майстерня у пив-
ниці. І водночас ще за життя Ягода став культовим 
«класиком», у будь-якому випадку визнаним і відо-
мим у Європі, мабуть, більше, ніж будь-хто зі львів-
ських художників цієї генерації.

Дійсно, у 1990–2000-х він частіше виставлявся 
в Польщі та Австрії, ніж у Львові й Києві. Здається, 
він водночас потрапив в декілька резонансних ліній 
європейського модернізму: з одного боку, він нага-
дував про хворобливий експресіонізм Мунка і Ван 

Гога: його персонажі мають витягнуті від жаху об-
личчя — не так люди, як втілений крик. Його яскра-
ві, контрастні, нервові кольори, то паморочні, то від-
чайдушно пронизливі, здавалося, прийшли з Європи, 
що її описував Освальд Шпенглер, — з отим неви-
разно-тривожним передчуттям війни та загибелі, 
із настанням кінця культури. За Шпенглером, вми-
раючу культуру замінює «цивілізація», її комфорт-
на й глянсова версія. Саме презирство до такої ком-
фортної та приємної в усіх відношеннях «культу-
ри-цивілізації» стояло за важким відчаєм експресіо-
нізму: він цілковито про те, що мистецтво — це біль 
і крик, а митець — той, хто цей біль відчуває.

Хочу намалювати стогін Землі — і то є правда!
(Мирослав Ягода, з маніфесту «Трійця варварів»)

Експресіонізм ішов від страшної напруги нер-
вів, від нищівної емоції, і те, що він приніс із собою, 
називалося «новим почуттям життя». Мирослав 
Ягода в Європі на межі віків став своєрідним сві-
доцтвом (та й свідком) «кінця історії», нехай арха-
їчним — але він і виник з того давнього архаїчно-
го світу, з імперії, що стала руїною, з польсько-ав-
стрійського «Львува»-Лемберга. І в його яскравих, 
пронизливих полотнах європейці шукали те саме 
«нове почуття життя».

The Moon Guest: Myroslav Yahoda’s Retro
spective Exhibition at the National Art Museum 
of Ukraine

The article explores the biography and approach 
of the Lviv-based artist Myroslav Yahoda (1957–
2018), whose solo show was held at the National Art 
Museum of Ukraine with support from the Dukat 
Auction House. The author describes the origins of 
the “new expressionism” and its connections to mod-
ernist movements of the early 20th century and to 
contemporary art thought.

Author: Inna Bulkina

«МІСЯЧНИЙ ГІСТЬ»: РЕТРОСПЕКТИВА 

МИРОСЛАВА 
ЯГОДИ В НХМУ

М. Ягода. Ніч більярдних куль, полотно, олія, 186 × 129 см, 1993
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Модерний декадансний експресіонізм був реак-
цією на імпресіонізм, що «здрібнював» світ, розкла-
дав його на шматочки й краплинки («замість космо-
су він давав лепет»), — тож експресіоністи бачили 
сенс у тому, щоб повернути світу цілісність відчут-
тя, зібрати його воєдино, нагадати про великі істо-
рії, про міфи і епос. Так і новий експресіонізм кін-
ця ХХ століття став відповіддю на іронію постмо-
дерну. Автор-постмодерніст не сприймав цей вели-
кий світ серйозно, не знав і не хотів знати простого 
почуття, прагнув лише другого та третього ступе-
ня рефлексії. (Це схоже на те, як Умберто Еко по-
яснював, що таке постмодерна культура: «Підхід 
постмодернізму здається мені схожим на підхід 
чоловіка, що закоханий в освічену пані. Він знає, 
що не може сказати: “Я шалено тебе люблю”, то-
му що він знає, що вона знає (і що вона знає, що він 
знає), що це вже написав Ліала»).

«Новий експресіонізм» з його «новим почут-
тям життя» повертав прості і сильні почуття, замі-
нював складне («занадто складне») простим і на-
ївним. Саме просте й наївне було тепер «справж-
нім»: стара Європа знову захопилася «наївним мис-
тецтвом», художниками-автодидактами з не дуже 
зрозумілих країн, «молодих цивілізацій».

Мирослав Ягода: Для того, щоб малювати, потріб-
не пережиття, і то страшне пережиття. Мене ціка-
вить не картина як продукт, мене цікавить пережит-
тя, коли я малюю.

Проте було ще одне явище, ще один напрям 
мистецьких рефлексій другої половини ХХ сто-
ліття, — в Україну він прийшов у 1990-х, скажімо 
так, в перекладі з німецької, а силу набрав у 2000-х. 
Коренями це мистецьке явище теж сягало у ві-
денську сецесію, в ту епоху, коли психіатрія стала 
культурним мейнстрімом, а мистецтво і літерату-
ра відчули себе чимось на зразок терапії. Цей ху-
дожній рух межував із так званим ар-брютом (art 
brut, «жорстке, брутальне мистецтво»), з «outsider 
art», тобто, знову ж таки, перед нами — один з різ-
новидів нового експресіонізму. Це мистецтво, яке 
працює з підсвідомістю, з граничними станами, 
яке веде від конвенціональних культурних контек-
стів до стихійних абстракцій. І той внутрішній го-
лос, або ті голоси, які чує психічно хворий, вико-
нують тут роль класичних учителів, «майстрів»: 
вони ведуть і підказують.

Тут ми повинні повернутися до нашого героя 
і його реальної біографії. Він начебто автодидакт 
(юнак з галицького селища, вчився в гірничому 

технікумі, кинув, потрапив до армії) і водночас ху-
дожник-професіонал (закінчив Львівський «полі-
граф»). Він — людина міської богеми: Тарас Возняк 
описує його як «денді», що виглядає яскраво 
й ошатно, — і водночас як Мінотавра, підвального 
відлюдника. Здається, він цілком свідомо ставив-
ся і до своєї хвороби, і до творчості: тексти, живо-
пис, графіка — все це була цілком контрольована 
«стихія». І невипадково в його підвальній майстер-
ні можна було зустріти й міських бомжів, і держав-
них чиновників, акторів, відомих поетів, західних 
мистецтвознавців. На його полотнах теж є все: і бі-
блійні символи, й апокаліптична «хтонь», й ігри 
львівської богеми. І навіть його фірмовий «гри-
бок» (пліснява) — водночас і матеріальне втілен-
ня «підпілля», і щось подібне до патини, шляхет-
ного кракелюра старих полотен.

У Ягоди є картина, яка називається «Соняшники 
Ван Гога треба показувати разом з його вухом»: во-
на про те, що мистецтво невід’ємне від хвороби, мис-
тецтво — це і є хворе вухо художника, його «нове 
почуття життя».

Автор: Інна Булкіна

М. Ягода. Зустріч з каменем в руці, полотно, олія, 240 × 200 см

М. Ягода. Місячний гість, полотно, олія, 200 × 200 см
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Галерея Пеггі Гуггенхайм вважається однією 
з найпомітніших у світі. Пеггі не мала спеціальної 
дипломованої освіти, але їй боліло за батька, котрий, 
перед цим загубившись у житті, дочасно загинув 
на «Титаніку». А ще в неї була надія знайти себе 
в чомусь важливому. Змушена покладатись на бра-
тів батька, особливо на дядька Соломона, з котрим 
у подальшому розділила славу видатного колекціо-
нера сучасного мистецтва, Пеггі з доволі ранньо-
го віку дізналась, що сухий розрахунок не в усьо-
му і не завжди себе виправдовує.

Несправжня Гуггенхайм
Соломон Гуггенхайм почав збирати невизнане 

тоді абстрактне мистецтво значно раніше, аніж пле-
мінниця. Пеггі ледь виповнилось п’ятнадцять років, 
і вона переживала нерозділене кохання до «пре-
красної дівчини на ім’я Фей Льюїсон», коли ще мо-
лодий 26-річний художник-карикатурист Рудольф 
Бауер вперше представив публіці свої роботи разом 
із такими знаменитостями, як Василь Кандинський, 
Франц Марк та Оскар Кокошка. Організовував 
колективну виставку видавець відомого журналу 

Der Sturm Гарольд Вальден. Довкола нього об’єд-
налися художники, роботам яких судилося стати 
першими в зібранні Соломона Гуггенхайма. Звела 
дядька з цими яскравими і абсолютно незвични-
ми на той момент митцями баронеса Хілла фон 
Ребай, — фактично заснувавши його колекцію.

У Пеггі з дитинства виникло гостре упереджен-
ня щодо баронеси, яке з часом перейшло в бага-
торічний конфлікт і вартувало фон Ребай посту 
опікуна Музею Соломона Гуттенхайма. Це ста-
лося через тридцять років, а поки ще далеко бу-
ло до Другої світової війни і лише починалася ка-
нонада Першої. З дядьком у Пеггі також склада-
лися нелегкі стосунки, — як вона згодом скаже 
про це у своїх мемуарах, згадуючи затишшя 1913 
та 1914 років: «У мені оселився комплекс, що я біль-
ше не справжня Гуггенхайм». Пеггі прекрасно 
розуміла статус свого прізвища. Хотіла свободи, 
змінити зовнішність, бути не схожою ні на кого; 
у підсумку ці якості, особливо з появою в її житті 
Марселя Дюшана та Семюеля Беккета, перетво-
ряться на гостру потребу бути в усьому справж-
ньою.

ВЕНЕЦІЙСЬКА ГАЛЕРЕЯ  
ПЕГГІ 
ГУГГЕНХАЙМ

The Peggy Guggenheim Collection in Venice
The article describes the history of the outstand-

ing Venice collection and the vibrant life of Peggy 
Guggenheim, a gallery owner, art patron, art collec-
tor, the founder of the leading contemporary art gal-
lery in Venice, and a niece to Solomon Guggenheim. 
Her role in the development of modern art has earned 
her a place in the hall of fame of notable scions of the 
Guggenheim family.

Author: Danylo Kaplan 
Translator: Kateryna Honchar 

«Купальниці» (1937) Пабло Пікассо, інша назва: «На пляжі»Композиція-мобіль «Дуга пелюсток» (1941) Олександра Колдера

Вид на Палаццо Веньєр деї Леоні, яке Пеггі придбала в 1949 році за 60 000 доларів для своєї галереї, фото: Matteo De Fina
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Пеггі рано вийшла заміж за художника-невдаху 
з запальним характером, і на довгі роки стала заруч-
ницею побуту. Вона буде віднаходити кошти на про-
ведення виставки, на купівлю житла та терпіти зну-
щання, пов’язані з турботою по господарству та по-
винністю вірної дружини. Світлою сторінкою в їх-
ньому подружньому житті читачу мемуарів Пеггі 
відкривається Венеція. Венецією ж за кілька років 
завершаються зміни в характері Пеггі, що виховали 
цілісність її особистості. Пеггі знаходить у Венеції 
себе — гармонійною і самодостатньою.

Молодша Гуггенхайм
Розірвавши свій невдалий перший шлюб, Пеггі 

пощастило зустріти людину, до якої вона стави-
лась так, немов учні до Сократа. Разом вони піш-
ки досліджували Венецію, мандрували світом. 
Чоловіка рано не стало, але почуття, посіяне ним 
у душі Пеггі, залишилось. Заповнюючи психологіч-
ні проломи після втрати батька, а по ньому й дру-
гого коханого чоловіка, Пеггі знайшла найвідда-
леніший мальовничий острів — сучасне мистец-
тво. У неї не відразу виникла ідея відкрити галерею 
в Венеції. Спочатку була спроба організувати серію 
виставок у Лондоні, а під час війни — в Нью-Йорку. 
У Лондон Пеггі, за порадою Марселя Дюшана, пер-
шою привезла Жана Кокто, і подробиці цього тра-
гікомічні — малюнки Кокто не пропустила бри-
танська митниця. Так і увійде в історію дбайливо 
опікуване Пеггі Гуггенхайм мистецтво — зазнаю-
чи гонінь і від нацистів, що називали його дегене-
ративним, і від хранителів Лувру, які відмовились 
його прихистити, і від британської митниці, де май-
же всі малюнки Кокто було розцінено як відверту 
провокацію.

Ще з юних років тамуючи образу на дядька, Пеггі 
згодом почала його жаліти за неуважність та невмін-
ня представити сучасне мистецтво живим, а його му-
зей в Нью-Йорку називатиме гаражем. Гараж не мо-
же слугувати ажурним обрамленням робіт Сезанна, 
Матісса, Руссо. У Пеггі поступово формується своє 
стійке розуміння того, як має виглядати музей мо-
дерну: продовженням нескінченної вечірки.

Розпочата побіжно-легковажними стосунками 
з художниками в далекі 1920-ті в Парижі, у квар-
талі аристократичної богеми Сен-Жермен-де-Пре, 
що межує з Латинським, вечірка Пеггі завершуєть-
ся в Лондоні — оформленням галереї та її відкрит-
тям у січні 1938-го. Влітку того ж року відбувається 
знайомство Пеггі з Максом Ернстом — першим в її 
житті художником, чиї твори вона почала збирати 
настільки серйозно, що згодом захопилася й ним 
самим. Другим стане Ів Тангі, звичний супутник 
її самотнього дозвілля; йому належить і авторство 
легендарних сережок Пеггі. Працюючи над зміною 
свого образу і виношуючи задум власної галереї, 
Пеггі повертається до Парижа. В неї виходить по-
єднувати ні на що не схожі роботи, до яких публіка 
ще не встигла звикнути, зі вже визнаними автора-
ми, як-от Пабло Пікассо, Жан Арп та Жорж Брак.

Час Пеггі 
Сьогодні в її музеї у Венеції «Купальниці» (1937) 

Пікассо дивляться на глядача через «Мобілі» 
Олександра Колдера — ретельно вибудовану 

мінімалістичну конструкцію з тонких жердин, які 
тримають баланс за будь-яких коливань. Коли ви 
полишатимете зал, де хочеться вмоститися у пиш-
ному кріслі з книгою (як колись проводила час 
в оточенні сімох собак та безлічі шедеврів сама 
Пеггі), погляд обов’язково зупиниться на скульп-
турі Генрі Мура. 

Момент початку усвідомленого колекціону-
вання Пеггі описує символічно — у переддень 
Другої світової війни вона пройшлась майстернями 
та купила одну ранню роботу Фернана Леже. Ще 
в Лондоні Пеггі прикипіла душею до сюрреаліс-
тичної фотографії, яка тріумфувала за доби німого 
кіно, а потім стала найкращою оптикою для воєн 
та цілого божевільного сторіччя, і купівля ранніх 

творів Мана Рея була для неї неймовірно цінною. 
Галерейний бізнес вимагав грошей і для Пеггі був 
збитковим. Це сьогодні всім добре відомо, що су-
часне мистецтво, як і нафта, підвищується в ціні. 
А на той час мало не щодня Пеггі бачила показну 
зневагу до творів сучасників. Війна поставила пе-
ред Пеггі нову вимогу: вона мусила рятувати мис-
тецтво. До неї звертались, щоб забезпечити статус 
художнику, який подавав надію. Її зусиллями в пе-
реломні дні війни — листопад 1943-го — над не-
бом сучасного мистецтва сходить ім’я Джексона 
Поллока. Мистецтво, що здавалось ненормаль-
ним, стало сучасним віддзеркаленням нової нор-
ми. Перша для Пеггі лондонська галерея отрима-
ла наймення «Молодша Гуггенхайм». Пеггі ще 
не ввійшла у смак свого власного імені. Наступна 
галерея, вже в Нью-Йорку, в роки змушеної емі-
грації багатьох паризьких та європейських худож-
ників, зватиметься «Мистецтво цього сторіччя», 
а Венеція зведе дві категорії — час Пеггі та особи-
стість Пеггі Гуггенхайм — в одне. 

Тому, якщо у 2021-му вам вдасться здійснити 
подорож у Венецію, можна сказати, що вам пощас-
тило: в затишних кімнатах будинку Пеггі прохо-
дить виставка «Сюрреалізм та магія: зачаруван-
ня сучасністю».

 
Автор: Данило Каплан, арт-журналіст 

Переклад: Катерина Гончар

Пеггі Гуггенхайм на набережній Гранд-каналу, фото: Solomon R. Guggenheim Foundation

Дві жінки перед картиною Джексона Поллока «Алхімія» (1947)
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Про стан українського та світового артрин
ку, шляхи виходу з пандемійної кризи, зарубіж
ний досвід і вітчизняні реалії розповіли провід
ні представники мистецького бізнесу — артди
лер Ігор Абрамович та артфінансист Денис 
Белькевич.

У якому стані наразі світовий ринок мистецтва?
Денис Белькевич: Ринок мистецтва пережи-

ває далеко не першу кризу. Кожна з них познача-
лась на ньому. Дотепер від середини ХІХ сторіччя 
було зафіксовано та проаналізовано 52 кризи, їхні 
причини і наслідки. У 2020 році економічна кри-
за все ж таки очікувалась, адже з попередньої ми-
нуло 10 років, і це нормальний цикл. Та жодне до-
слідження не передбачило нинішню, гібридну, яка 
обернулася глобальним локдауном. За будь-якої 
кризи підприємства менше продають, але водно-
час і менше виробляють, тому відсотки втрат до-
пустимі. А зараз через закриття кордонів все про-
сто зупинилося. Людей зачинили не просто в кра-
їнах, а в своїх оселях. 

Ринок мистецтва зазнав величезних потрясінь 
з декількох причин. По-перше — ми дуже глоба-
лізувались. Адже останні років п’ять арт-ярма-
рок став майданчиком № 1 для дилерів, галерей. 
Фізичні простори галерей — чотири стіни, стеля 

та фуршет — перестали працювати, уповільнили 
свою динаміку, і все зорієнтувалось на арт-ярмар-
ки, які з закриттям кордонів неактивні. По-друге, 
більшість обігу великих аукціонних будинків — 
Christie’s, Sotheby’s, Phillips — крутились довко-
ла трьох світових столиць: Лондона, Нью-Йорка, 
Гонконга, куди приїздили міжнародні покупці. 
Зараз ці світові аукціонні центри фізичних про-
дажів залишились без підтримки. Останні 30 ро-
ків на ринку, з незначними перепадами, було все 
добре, незважаючи на кризи. Під час «звичайної» 
кризи середні ціни зменшувались на два-три від-
сотки, але відповідно зменшувались і продажі. 
Показники активності ринку за обсягами прода-
жів знижувалися на 20–30 відсотків, а середні ці-
ни на 2–3 відсотки. Зараз обсяг вже наполовину 
скорочено за перші 6 місяців. Також продавцям 
було складно переходити на онлайн-платежі. Бо 
комп’ютерні технології, діджиталізація ринку мис-
тецтва стосувалась інших сфер. У великих грав-
ців все було добре. Так, у них були онлайн-кабіне-
ти, онлайн-продажі, але вони не форсували ситу-
ацію, бо найбільшою групою, яка купувала, були 
літні колекціонери. Тому ринок декілька місяців 
призвичаювався до того, щоб спочатку техноло-
гії наздогнати, а потім привчити до цього колек-
ціонерів. 

СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОГО АРТ-РИНКУ  

В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ 

КРИЗИ:
БЕСІДА З ІГОРЕМ АБРАМОВИЧЕМ 

ТА ДЕНИСОМ БЕЛЬКЕВИЧЕМ

The Specificity of the Ukrainian Art Market 
Within the Context of the Global Crisis. A con
versation with Igor Abramovych and Denys 
Belkevych

The leading representatives of the Ukrainian art 
business, the art dealer Igor Abramovych and the art 
financier Denys Belkevych, discuss the state of the 
Ukrainian and global art markets and the ways out 
of the crisis, with particular focus on the specificity 
of the Ukrainian art market and the social milieu on 
which the global crisis hasn’t had a catastrophic im-
pact. To the contrary, it has to an extent mobilized 
both the artists and the collectors.

Interviewed by Katerina Gonchar

Арт-дилер Ігор Абрамович, фото: Тарас Потапенко (ArtPeople.Space)
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Ігор Абрамович: Незважаючи на кризу, майже 
вся царина сучасної культури досить швидко адап-
тувалася до нових умов реальності: за час панде-
мії форма спілкування з мистецтвом набула пере-
важно інтерактивного характеру. Онлайн-торги 
Phillips зараз демонструють підвищення попиту 
на мистецькі твори у переважному ціновому діапа-
зоні від 2 до 10 тисяч доларів. Це, до слова, про ро-
боти Микити Зігури, Данила Шуміхіна, Романа 
Мініна, Дмитра Грека.

Чи втрачається атмосфера аукціону як по-
дії в умовах онлайн?

Денис Белькевич: І так, і ні. Наприклад, покуп-
ці з Близького Сходу, люди-події, що люблять ку-
пувати у всіх на очах, яскраво і дорого, на онлайн 
увагу не звернуть. Почекають, поки можна буде 
знов приїздити зі свитою. А от навіть представ-
ники старого покоління завдяки неочікуваному 
технічному рішенню збільшили кількість купі-
вель старих майстрів — бо отримали змогу розди-
витись роботи не в друкованому каталозі чи при-
смерку передаукціонних виставок, а із розширен-
ням в 16К, тобто в 4 рази краще, аніж бачить око: 
наблизити і побачити всі тріщинки, весь кракелюр. 
Це можливість робити первинний аналіз візуаль-
но, по крутити роботу з усіх сторін хай хоч і в 3D. 

Ігор Абрамович: У нас відсутній ринок, 
що є на Заході, немає ключових арт-інституцій, 
котрі б розвивали українське мистецтво, а тут ще 
й пандемія: за законами ринку, все мало вклякну-
ти як стій. А виявилось навпаки! Всі клієнти за-
лишились вдома, нарешті забрали куплені ними 
ще 5–6 років тому скульптури, спокійно сприй-
няли підвищення цін на роботи. 

Їх влаштовує збільшення вартості?
Ігор Абрамович: Можна сказати — так, усі 

залишаються вдома, тож мають більше вільного 
часу. Це наша реальність: є світові закони, еконо-
мічні та соціальні, а ми живемо за іншим принци-
пом. Схожа ситуація і в пострадянських країнах, 
в моїх колег там зараз справи йдуть добре, є про-
дажі. Але це не основний показник. Це збіг об-
ставин — коли потенційні клієнти почали звер-
тати увагу на арт. Парадокс, але в моєму бізнесі 
(консультування), після декількох місяців зати-
шшя, зараз консультацій більше, аніж за всі ос-
танні три роки. Прокинулися регіони: колекціо-
нери почали підтримувати мистецтво та розвива-
ти приватні ініціативи — наприклад, скульптур-
ний Park 3020 у Львові, Minin Art Hub у Харкові, 
встановлення масштабних робіт у публічному 
просторі, як-от «Атлант» братів Зігура у Дніпрі. 

Через це, можна сказати, всі шанувальники мис-
тецтва в Україні — мої потенційні клієнти. Я «че-
кав» на цю пандемію 29 років.

Виходить, катаклізми зупиняють світ, 
а нас рухають вперед. А як наші митці реагу-
ють на кризу? 

Денис Белькевич: За часів пандемії україн-
ські художники та колекціонери отримали уні-
кальний шанс. Вперше за всю нашу новітню іс-
торію художники та колекціонери, що весь час 
у поїздках, бодай на півроку замкнені в межах 
однієї країни. І отже нема альтернативи — якщо 
купувати, то купувати у своїх. Тут, до речі, наші 
дилери добре спрацювали. За підтримки Ігоря 
(І. Абрамовича. — Ред.) компанія IDEII організу-
вала онлайн-аукціон «StayArt Home», вони запо-
чаткували новітній формат: аукціон відбувається 
в той момент, коли митець створює свою роботу. 
Прямий фейсбук-ефір: художник малює, а покуп-
ці роблять ставки. Покупці водночас і підтриму-
вали художника, і робили свій соціальний вне-
сок — гроші пішли в Національну дитячу спеці-
алізовану лікарню «Охматдит».

Ігор Абрамович: Інший феномен — Facebook-
аукціони, коли за дисконтними цінами надається 
можливість купити роботу. Долучились декілька 

Арт-фінансист Денис Белькевич, фото: Тарас Потапенко (ArtPeople.Space)
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тисяч нових покупців, які взагалі не мали досві-
ду купівлі творів мистецтва. Бо наші ЗМІ писали 
про провідних митців, — Криволапа, братів Зігур, 
Мініна, — у яких високі ціни, і покупець навіть 
не знав, що можна купити твір мистецтва до тися-
чі гривень. Вони втягнулися в цю гру. Загалом, як-
що мова про ринок, зараз все змінюється. На де-
яких аукціонах лот за декілька мільйонів тепер ви-
ставляється не за три-чотири місяці, а за три дні. 
Нинішня світова тенденція — художники опано-
вують нові техніки, нові матеріали, наші ж худож-
ники поки що опановують сам інтернет.

Нарешті настав цей момент?
Денис Белькевич: Нині ідеальний момент бу-

ти побаченим. Бо зарубіжні колекціонери зайня-
лись самовдосконаленням, освітою. За статисти-
кою зацікавлень під час карантину, після спор-
ту та дому з їжею, на третьому місці — вивчення 
мистецтва, історії, культури… Далі люди почали 
відчувати себе першовідкривачами, виникла ідея 
подивитись, що існує в інших країнах: що на рин-
ку Африки, Австралії, Східної Європи. Почали 
шукати молодих художників, бо Баскія як кош-
тував декілька мільйонів, так і коштує, а молодий 
художник був $5, а став $15, бо кожного дня був 
у мережі, на благодійних аукціонах. І колекціо-
нер розуміє, що це перспективно. В нього є фан 

вкластись у 5–10 молодих, серед яких може бути 
новий Баскія. Тому художники, які були онлайн, 
отримали і замовлення, і можливості подальшої 
співпраці з іноземними колекціонерами. 

Ігор Абрамович: Західні галереї позбулись 
близько 50 відсотків художників середньої лан-
ки. З тими, хто до карантину не зміг стати успіш-
ним, галереї в односторонньому порядку розі-
рвали контракт «через форс-мажорні обстави-
ни». А ті гроші, що мали б піти на їх розкрутку, 
розподілили між молодими. Бо вигідніше вклас-
ти в молодих, і зараз важить не те, чи художник 
живе, може, взагалі поруч, а те, чи він присутній 
онлайн. Відповідно, наші художники отримали 
унікальний шанс бути поміченими зарубіжними 
галереями. Але це лише у разі, якщо вони опану-
ють онлайн. Бо в більшості немає сайтів, є лише 
інстаграм, який не додасть вартості роботам, хі-
ба що збільшить кількість продажів. Вартість до-
дають виставки, резиденції, конкурси, наявність 
творів у публічних просторах.

Цебто наші митці звикли сидіти в майстер-
нях і сподіватись, що їх там знайдуть?

Денис Белькевич: Певно так. Найпоширеніше 
запитання від художників — не «як знайти 
свою галерею, котра вкладатиме в тебе гроші», 
а «як знайти людину, котра тебе продаватиме». 
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А якими ж якостями має ця людина володіти, чо-
му це не галерея, не відомий дилер, що мають своє 
коло колекціонерів, а суто продавець? І чуєш від-
повідь: бо це людина, яка може продати будь-кому 
будь-що! Художники не розуміють того, що люди 
мають хотіти тебе придбати. 

Розуміння, що потрібно контактувати з га-
лереями, арт-дилерами, має шанс з’явитися 
через пандемію? 

Ігор Абрамович: Тут найголовніше, що ті, 
про кого йдеться, не розуміють, яка ж власне мета 
їхньої творчості. Насамперед потрібно визначи-
тися. А не «я тут ось намалював, хочу продати…»

Взагалі бувають ситуації, коли галерея вкла-
дається в розкрутку художника, формує йому 
ціну, а потім він продає роботу за символічну 
суму з майстерні.

Ігор Абрамович: Так, я чув про такі історії. 
Хоча в моїй практиці їх не було.

Денис Белькевич: Якби митець так вчинив 
із західною галереєю, то він би і своїх онуків зо-
бов’язав цій галереї виплачувати компенсацію. 

Як українські мистецькі інституції діють 
у кризовий момент?

Ігор Абрамович: Найголовніше, що держава 
не розуміє — нащо нам культура та мистецтво 

загалом. У низці європейських країн дотації, під-
тримка музеїв та митців — це неодмінна умова 
функціонування мистецтва загалом, тож музейні 
колекції сумлінно поповнюються. Підтримка му-
зеїв — це ж пропаганда культури, а ми не маємо 
жодного майданчика, що презентував би україн-
ське мистецтво гідно, на світовому рівні. Наразі 
все, що є, організовують приватні ініціативи. 

Денис Белькевич: У світі апробовано дві схе-
ми підтримки мистецтва. Європейська — держав-
ні дотації. А в Сполучених Штатах немає держав-
них музеїв. Там є закон про меценатство, і людям 
вигідно підтримувати мистецтво — вони на ту ж 
суму можуть заплатити податки, що підуть на ме-
дицину, на військову справу, тобто виконати свій 
громадянський обов’язок, або підтримати мис-
тецтво. І це теж соціальні інвестиції. У нас вва-
жають, що цей закон сприятиме відмиванню гро-
шей. Та гроші відмиватимуться все одно, і добре 
було б, якби хоч щось з того потрапляло в сферу 
мистецтва. Неймовірне рішення ухвалили в ОАЕ: 
держава викупила у митців всі роботи за останні 
5 років, розвісила їх по всьому світі у своїх кон-
сульствах, а художників зобов’язала 50 % витра-
тити на себе, а 50 % на нові роботи. А в Німеччині 
анонсували митцям підтримку в 15 тисяч євро, аж 
натомість потрібно зареєструвати себе як ФОП 
та сплачувати податки, котрі вони не платять зараз 
взагалі. І художники відмовились від грантів! Бо 

вони заробляють більше 15 тисяч і їм воно не ду-
же кортить — сплачувати податки. 

Стосовно музеїв, то це ж не лише експозицій-
на робота, а й наукова, архів. І вони не можуть за-
критись і перейти суто в онлайн, як галереї ни-
ні, тому багато музеїв розпродають свої фонди. 

А вони можуть продати випадково щось за-
надто вартісне? 

Ігор Абрамович: Не думаю, адже є експерт-
на рада. І це звична практика. На Заході існує по-
стійний обіг. Колекціонер може придбати в му-
зею, а потім цей твір йому подарувати чи здати 
в оренду, щоб у експозиції ціна твору зростала. 

Які ваші прогнози? Що-небудь із нинішніх на-
працювань буде впроваджено в постійну прак-
тику?

Ігор Абрамович: Наразі ми опинилися перед 
невідомістю. Боюся, після Нового року у світі за-
панує сильна економічна криза, що позначить-
ся на всіх сферах, проте з позитивного — з’явля-
ються нові поціновувачі мистецтва, представни-
ки середнього класу. 

Денис Белькевич: Все залежить від еконо-
мічних чинників. Але зараз — час єднатись. Вже 
зрозуміло, що офлайн і онлайн можуть працюва-
ти однаково ефективно.

Бесіду вела: Катерина Гончар
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Цифровізація, або цифрова трансформація, 
не оминає жодну сферу людського життя. Мистецтво 
не є винятком. У термін «цифрове мистецтво» за-
звичай вкладають два поняття: мистецтво «нове», 
від початку створюване за допомогою цифрових тех-
нологій, — і так зване діджиталізоване, «відцифро-
ване» мистецтво традиційне. 

1960-ті вважають епохою зародження цифрово-
го мистецтва, оскільки саме тоді художники почали 
експериментувати з аналоговими комп’ютерами, до-
ступ до яких був дуже обмежений. Обчислювальні 
технології були складними, одороблими й надзви-
чайно витратними, тільки дослідні лабораторії уні-
верситетів та великі корпорації могли дозволити со-
бі таке обладнання. Через це одними з перших, хто 
взявся творчо використовувати комп’ютери, були 
науковці, насамперед математики. До 1970-х кілька 
художників навчилися програмувати, а по них вже 
багато хто прийшов у комп’ютерну царину з тради-
ційного образотворчого мистецтва. У 1980-х виник 
сам термін «цифрове мистецтво», і це було пов’яза-
но з розвитком генеративного, або процедурального 
мистецтва, де художник запускав певний алгоритм, 
за допомогою якого з певним рівнем автономії ви-
никав твір мистецтва. У 1990-ті цифрове мистецтво 
набрало обертів завдяки використанню графічних 
редакторів Illustrator і Photoshop. Наприкінці 1990-х 
інтернет перетворив цифрове мистецтво на інтер-
активне й доступне глядачеві. Удосконалення циф-
рових технологій дозволило завантажувати відео 
на комп’ютери й працювати із зображеннями, зня-
тими попервах на відеокамеру.

Сьогодні ми маємо широку палітру цифрово-
го мистецтва: 1) Static Digital Imagery — будь-який 

нерухомий арт-об’єкт, створений за допомогою ді-
джитал-технологій: цифровий живопис, цифрова 
фотографія, скульптура або об’єкт монументалі-
зму; 2) Time-Based Media — арт-об’єкти й інсталяції, 
що мають як фізичний, так і часовий вимір і можуть 
містити відео, аудіо, фільми, слайди; 3) Digital Art 
Installation — інсталяції, котрі складаються з фізич-
них, загалом інтерактивних частин, створені з вико-
ристанням цифрових технологій та націлені на за-
лучення аудиторії; 4) XR (Cross-Reality) — мистец-
тво, яке складається з досвіду віртуальної реально-
сті (VR), доповненої реальності (AR) та змішаної 
реальності (MR); 5) Game Art — розробка стилю 
й дизайну комп’ютерних ігор і аватарів; 6) мереже-
ве мистецтво, або Net-Art — різновид медіамистец-
тва, котре працює як основний засіб виразу інтер-
нет-середовища і є обов’язковою умовою існування 
творів та ідей; 7) ASCII-Art, — форма образотворчо-
го мистецтва, що використовує символи ASCII, мо-
ноширинного шрифту, — і ANSI-Art, — розширен-
ня, яке використовує для цього всі 224 друкованих 
символи, 16 кольорів шрифту та 8 фонових кольорів; 
8) Піксель-арт — форма цифрового зображення, 
де візуальний об’єкт редагується на рівні пікселів.

У 2000-х почався новий етап — створення не ли-
ше нових форм цифрового мистецтва, а й нових форм 
його презентації та продажу. Саме у XXI столітті по-
чали активно з’являтися онлайн-майданчики реалі-
зації мистецтва, онлайн-аукціони, онлайн-галерейні 
простори. Світ уже розвивається за іншими закона-
ми й не вкладається в канони традиційного мистец-
тва. Останнім вважають тільки те, з чим ви можете 
безпосередньо зустрітися в галереї, музеї, приват-
ній колекції. Ринок донині легко контролювався 

МАЙБУТНЄ РИНКУ  

ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА  

У V-ART
The Future of the Digital Art Market in VArt
V-Art is an online platform for showcasing, col-

lecting and selling digital art. V-Art startup has al-
ready launched a mobile app with virtual online 
galleries. The platform currently features muse-
um, gallery and artist-submitted expositions from 
around the world; more are ready to launch. We re-
ceive queries for creating these online spaces every 
day. The combination of artistic, legal and techni-
cal expertise has helped V-Art to offer the current-
ly unparalleled quality when exhibiting both stat-
ic and dynamic artworks as well as 3D sculptures. 
The platform can host exhibitions, fairs and perma-
nent expositions in a choice of template or individ-
ual, custom-made spaces.

Author: Olga Simson, Doctor of Juridical 
Science, CSO and cofounder of V-Art

Анастасія Глєбова (СЕО та кофаундерка V-Art), Ольга Сімсон (CSO та кофаундерка V-Art)

Візуалізація галереї у додатку V-Art

Основний екран галерей у додатку V-Art
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і порядкувався, оскільки галереї могли обмежува-
ти доступ до творів у фізичних просторах. Керуючи 
арт-ринком, вузьке коло професіоналів — дилерів, 
колекціонерів — працювало в тіньовому сегменті 
зі складним і непрозорим механізмом оцінок. Така 
своєрідна ексклюзивність арт-індустрії призвела 
до опору великим змінам, які потужно набирали 
обертів у царинах сучасної музики, комп’ютерних 
ігор, дизайну.

Цифрові художники спочатку трималися осто-
ронь від основного ринку образотворчого мистец-
тва, створюючи альтернативний світ. Близькість 
до технологій, демократичність і анонімність циф-
рового мистецтва не вписувалася в закрите коло 
традиційного мистецтва, побудованого на особи-
стих знайомствах і зв’язках. Цифрові художники 
самі здобули доступ до глобального глядача зав-
дяки інстаграму й незалежним саморегульованим 
онлайн-майданчикам на блокчейні. Вони створи-
ли свій цифровий світ — з віртуальними галерея-
ми, цифровими спільнотами й можливостями токе-
нізації мистецтва. За дослідженням Artsy 2019 ро-
ку, онлайн-середовище посіло друге місце серед 
каналів набуття мистецтва колекціонерами, випе-
редивши аукціони й поступившись тільки фізич-
ним галереям. 

На межі 2019/2020 років вибухнула пандемія. 
Локдаун та закриття фізичних просторів повні-
стю змінили арт-середовище. Майже 90 % музеїв 

закрилося, понад 10 % із них так і не змогли огов-
татися і тільки 15 % перейшли в онлайн, зокрема 
завдяки Google Cultural Institute. Арт-ярмарки, по-
чинаючи з Art Basel у Гонконзі, у лютому оголоси-
ли про скасування запланованих заходів. Першим 
майданчиком, який оголосив онлайн-формат, ціл-
ком логічно став CADAF — ярмарок цифрового 
мистецтва; згодом в онлайн перемістився Art Basel. 
Від пандемії потерпають і світові галереї: 30% з них 
покинули орендовані приміщення, і тільки гіганти, 
такі, як Gagosian, Zwirner тощо, перейшли в онлайн, 
активізувавши свої viewing room. Мегагалереї, 
як-от Hauser & Wirth, на початку року запустили 
власну платформу HWVR для того, щоб створити 
імітацію відчуття перегляду творів мистецтва на сті-
ні з різних перспектив як у фізичній галереї, що ма-
ло підвищити комфорт колекціонера під час купів-
лі робіт у цифровому поданні. Іван Вірт, кофаундер 
Hauser & Wirth, зазначив, що відвідувачі й колекціо-
нери прагнуть формату, «який виводить їх за межі 
JPEG на екрані».

Зрозуміло, що пандемія триватиме довго, і це по-
силить тенденцію до діджиталізації мистецтва. 
Саме цю закономірність раніше за всіх помітили 
засновники українського стартапу V-Art. Перша 
у світі онлайн-платформа для демонстрації, колек-
ціонування та продажу творів цифрового мистец-
тва завдяки об’єднанню технічної, юридичної, ху-
дожньої та арт-менеджерської експертизи поставила 

завдання сформувати легальний, прозорий та де-
мократичний ринок у сфері діджитал. За перший 
місяць по запуску до платформи долучилися учас-
ники з багатьох країн, серед яких Україна, США, 
Росія, Франція, Італія, Японія та інші. 

«Поточний формат демонстрації мистецтва у вір-
туальній реальності — це симуляція реального га-
лерейного простору без звичної соціальної взаємо-
дії. V-Art долає межі наявних онлайн-галерей, об’єд-
нуючи інтерактивність цифрових робіт, які можна 
переглядати у віртуальних просторах як у режимі 
відео, 3D, так і у звичному режимі під різними кута-
ми зору, з нетворкінгом за допомогою аватарів і ча-
тів. Усе це стало можливим завдяки нашим кофаун-
дерам — компанії Yaskravo», — зазначає Анастасія 
Глібова, СЕО та кофаундер V-Art. Серед перших екс-
позицій, представлених на платформі, — виставка 
«Respirator» Романа Мініна, художника й ідейно-
го натхненника V-Art, який одним із перших відчув 
потребу у віртуальному майданчику для презента-
ції свого мистецтва.

«V-Art забезпечить інфраструктуру цифрових 
творів, їх автентифікацію, реєстрацію провенансу 
та історію продажів за допомогою технології блок-
чейн, захист прав інтелектуальної власності, ле-
гальність транзакцій та безпеку даних користува-
чів, — твердить Ольга Сімсон, директор зі стратегії 
та співзасновниця V-Art. — Як iTunes колись створив 
революцію на ринку цифрової музики, а Adobe — 
на ринку електронної книжки, V-Art трансформує 
ринок мистецтва, зробить його цивілізованим і про-
зорим. А прозорість визнається одним із найваж-
ливіших факторів арт-ринку (87 %)». (Hiscox online 
art trade report — 2020).

Інноваційність платформи V-Art, на думку біз-
нес-консультанта стартапу Дениса Белькевича, 
полягає в тому, що вона перетворить мистецтво 
на цифровий актив, забезпечить клієнтам вторинний 
арт-ринок та ліквідність мистецьких активів, при-
дбаних на платформі, приверне увагу як покупців 
мистецтва, так і тих, хто інвестує в нього. «Подача 
колекційного матеріалу у віртуальному просторі 
відкриває принципово нові можливості, — зазна-
чає Борис Гриньов, відомий колекціонер та спів-
засновник V-Art. — Тепер не потрібно перевозити 
фізичні роботи, долаючи логістичні та формальні 
складнощі, і можна проводити виставки цифрових 
робіт по всьому світові». Особливо це актуально 
в період закриття кордонів та порушення системи 
транспортних зв’язків між країнами.

Автор: Ольга Сімсон,  
доктор юридичних наук, CSO та кофаундер V-Art

Борис Гриньов (колекціонер)Денис Белькевич (Art & Finance адвайзер)

Виставка Романа Мініна «Respirator. Minin» Виставка Krolikowski Art «Supernova»  Виставка Paul Rosero Contreras «Dark Paradise»
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Практика підтримувати мистецтво поширена ще 
з часів античності (навіть термін «меценат» похо-
дить від імені давньоримського діяча, котрий усла-
вився активною допомогою митцям). Серед євро-
пейської аристократії патронаж мистецтва вважався 
ознакою культурної особистості, а для російських 
купців ХІХ–ХХ століття така діяльність допомагала 
наблизитись до вищих верств суспільства. Для влас-
не ж художників зацікавлення їхньою творчістю 
впливовим меценатом означало фінансову стабіль-
ність. При цьому меценатство, на відміну від спон-
сорства, не передбачає втручання у творчий про-
цес чи неодмінного зазначення прізвища спонсора. 

Низка колекціонерів, що купували твори імпре-
сіоністів, допомогли їм сформувати самобутній на-
прям, який почав рушійні зміни в мистецтві, котрі 
вплинули на весь подальший його розвиток, а по-
трапляння, скажімо, Баскія в поле зору художника 
й колекціонера Енді Воргола допомогло молодому 
вуличному художнику стати відомим на весь світ. 

Актуальне мистецтво найбільше потребує опі-
кування. Адже саме воно порушує болючі питан-
ня соціуму, бореться проти застою як в ідейному, 
так і у формальному сенсі, завжди перебуває в ак-
тивному пошуку нових засобів художнього вислову, 

художньої самореалізації. Суспільство часто ви-
являється неповоротким, традиціоналістичним, 
інертним, не готовим до новацій. Для того, щоб во-
но сприйняло, зрозуміло щось кардинально нове, 
потрібні великі зусилля для пояснення широкому 
загалу. І митець чи група митців далеко не завжди 
мають для цього достатні менеджерські, маркетин-
гові здібності та фінансове підґрунтя. Тому логіч-
ною стає співпраця з кураторами, галеристами, різ-
номанітними фундаціями. І саме останні проводять 
комплексну, ґрунтовну роботу, розвиваючи куль-
туру, долучаючи державу, спонсорів. Інституції за-
лучають нові імена, формують проекти, показують 
суспільству зріз мистецтва, вписавши його в дина-
мічну структуру культурних процесів. 

У новітній історії України сучасне мистецтво 
з’явилося на зламі 1980–1990-х років як повністю ві-
дірване від світового контексту, з’явилося через сім-
десят років культурної ізоляції, спричиненої тота-
літарною політикою Радянського Союзу. Поступ 
розвитку contemporary art, що сформувався на ни-
ві постмодернізму, в нас було штучно перервано 
ще на стадії модернізму, авангарду. Змушені твори-
ти не одне десятиріччя здебільшого в рамках про-
грамного соцреалізму, з падінням «залізної завіси» 

The Impact of Art Institutions on the Develop
ment of Contemporary Art in Ukraine

Specialized foundations, institutions and funds 
have come to play an important role in the develop-
ment of contemporary art. Most Ukrainian institu-
tions dedicated to contemporary art perform a range 
of crucial functions: financially supporting the artists 
through grants and prizes, organizing curatorial ef-
forts, providing strong media backing, and promot-
ing contemporary art to the broad public.

Author: Kateryna Honchar

ВПЛИВ МИСТЕЦЬКИХ 

ІНСТИТУЦІЙ 
НА РОЗВИТОК 
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

В УКРАЇНІ

Премія Казимира Малевича, авторка колажу: Катерина Гончар
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художники виявились розгубленими перед худож-
нім розмаїттям стилів та напрямів, що давно вже іс-
нують у світі. Спроба відразу наздогнати культур-
ний розрив, котрий утворився за часи ізоляції, вли-
тися у світовий арт-ринок, зрозуміло, була прирече-
на на провал: знадобились роки, поки цей процес 
став результативним. 

Але самобутнє мистецтво «української нової хви-
лі» періоду зламу епох, Перебудови було яскравим 
та виразним, його культурна цінність є очевидною 
для знавців сучасного мистецтва. Та для того, щоб ці 
пошуки стали суголосними мистецькому світово-
му середовищу, щоб митці могли про себе заявити, 
потрібна була масштабна підтримка, котра допомо-
гла б визначитися з вектором пошуків. 

 Іноземною інституцією, яка однією з перших 
звернула увагу на діяльність українських митців, 
що займаються актуальним мистецтвом, став Фонд 
Сороса. Фонд у рамках своєї діяльності, спрямова-
ної на демократизацію, модернізацію східноєвро-
пейського суспільства, досліджував мистецькі рухи 
в низці пострадянських країн з початку 1990-х ро-
ків. Низка Сорос-центрів — філій головного — бу-
ла розташована в найбільших містах України, вони 
брали активну участь у поточному мистецькому 
житті. Серед починань, які підтримувались, варто 
назвати розвиток мистецтва нових медіа. Центр на-
давав, зокрема, технічну допомогу. У ЦСМС худож-
ники могли працювати з досвідченими кураторами, 
отримувати консультації; для того, щоб нівелюва-
ти інформаційний розрив, провадилась освітня ді-
яльність, адже знання про contemporary art у наших 
митців подекуди були мінімальними.

Підтримка з боку Фонду допомогла молодим ху-
дожникам, що обрали своїм шляхом експеримент, 
нове для нашого середовища актуальне мистец-
тво, виявилась доволі суттєвою та намітила векто-
ри для подальшого розвитку. 

У 2000-х роках сумнівів у існуванні contemporary 
art в Україні вже не було — відкривались галереї, 
українські митці продавались на світових провід-
них аукціонах, регулярно проводились виставки. 
Але для Держави воно залишалось білою плямою. 
Система централізованого керування мистецтвом 
через держзамовлення, Спілку художників в умовах 

ринку, по-перше, була недієва, по-друге, зосереджу-
валась лише на звичних з радянського часу обра-
зотворчому та декоративно-ужитковому мистецтві. 
Стосовно актуального мистецтва державними ін-
ституціями не проводилось ані дослідницької, ані 
виставкової діяльності, хіба що в рамках колектив-
них виставок. Гостро постала проблема відсутності 
музею сучасного мистецтва, презентації українсько-
го мистецтва на світовому рівні. Питання створен-
ня масштабного музею сучасного мистецтва зали-
шається досі відкритим, але інституцію, що займа-
ється дослідженням українського сучасного мис-
тецтва та репрезентує його на міжнародному рівні, 
було створено в 2001 році у структурі Національної 
Академії мистецтв. Науково-дослідницька інсти-
туція отримала назву Інституту проблем сучасно-
го мистецтва та успішно функціонує до сьогодні. 
Вже в 2003 році саме ІПСМ отримав право пре-
зентації України на Венеційській бієнале, брав ак-
тивну участь у Першій Київській бієнале сучасного 
мистецтва. Він займається кураторською діяльні-
стю, долучаючи до проектів як метрів, так і молодих 
митців, співпрацює з українськими та іноземними 
інституціями. ІПСМ наразі виводить сучасне мис-
тецтво, досліджуючи та розвиваючи його, на рівень 
взаємодії з державою. 

Ще одна інституція, що не один рік відіграє одну 
з провідних ролей в популяризації сучасного мис-
тецтва в Україні, — Фонд Віктора Пінчука. Це не-
державний фонд, що почався з утворення приват-
ної колекції, а переріс у міжнародний Центр, котрий 
включає власне відкриту колекцію творів, дослід-
ницьку платформу, низку міжнародних мистецьких 
премій, регулярно проводить масштабні виставко-
ві проекти, зокрема презентуючи в Україні митців 
світового рівня. PinchukArtCentrе не лише підтри-
мує художників, що займаються сучасним мистец-
твом, за рахунок відчутної фінансової винагоро-
ди — премій переможцям, не лише надає потужні 
експозиційні зали, а ще й активно популяризує су-
часне мистецтво серед українців.

За рахунок мистецьких премій ще низка фун-
дацій активізують галузь сучасного мистецтва 
України, долучаючи молодих перспективних митців. 
Підсумкові виставки для номінантів таких премій 

стають важливими подіями в культурно-мистецько-
му житті, привертають увагу до новітніх мистецьких 
пошуків. Зокрема, це мистецька премія Щербенко 
арт-центра «Мухі» чи премія Казимира Малевича, 
заснована Польським інститутом в Україні. 

Більшість інституцій, що працюють з сучасним 
мистецтвом в Україні, здійснюють низку важливих 
функцій — фінансова підтримка митців-початків-
ців за рахунок грантів та премій, кураторська робо-
та, потужна інформаційна підтримка, популяриза-
ція для широкого загалу. Таким чином, роль інсти-
туцій для розвитку сучасного мистецтва в Україні 
на сьогодні важко переоцінити, адже саме завдяки 
їхній діяльності мистецький процес стає структу-
рованим та цілісним, а взаємодія з суспільством — 
програмною.

Катерина Гончар, мистецтвознавиця

PinchukArtCenter, авторка колажу: Катерина Гончар

Інститут проблем сучасного мистецтва, авторка колажу: Катерина Гончар
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«Швидше, вище, сильніше, більше, гучніше… 
комфортніше, легше, довше…», — закликають на-
писи латиною одразу при вході на виставку Андрія 
Сагайдаковського «Декорації. Ласкаво проси-
мо!» в Мистецькому Арсеналі (куратори: Соломія 
Савчук, Олександр Соловйов, Павло Гудімов). Вже 
перша зала зі словом «Культура» на стіні та тін-
ню від гімнастичного «козла», що падає на цю 
стіну, натякає нам, що нас запрошують до іроніч-
ної, можливо, веселої, а можливо — дещо сум-
ної мистецької (і не лише) гри. Власне, якщо слі-
дувати ідеям Гейзінґи, ми, люди, і не маємо інак-
ших варіантів, аніж грати. А задля того, щоб бути 
успішним у грі, у змаганні, треба вдосконалюва-
ти свою майстерність і робити вправи.

Тож уся експозиція надалі перемежована де-
що зношеним спортивним інвентарем та трена-
жерами з явно багатою історією, міні-футболом 
«в одні ворота», а також різноманітними схема-
ми-інструкціями до дитячих ігор, дбайливо ви-
веденими рукою автора на стінах у вкрай дохід-
ливій і наочній формі. Ділячись своїм дитячим 
досвідом, що може викликати в багатьох відчут-
тя впізнаваності, художник запрошує долучити-
ся до його історії не просто в якості реципієнта, 
а як співучасник, партнер по грі.

Гра передбачає порядок і правила, але все ж во-
на є проявом свободи. І ця свобода дається гляда-
чеві як у полі інтерпретацій, так і, значною мірою, 
в іронічних пропозиціях інтерактиву, що з’явля-
ються впродовж експозиції. Художник розмов-
ляє з нами через текстові підказки, ніби у квесті: 
«Зголоднів? Перекуси», — і натиск чарівної сяючої 
кнопки відкриває кулінарне розмаїття фотошпа-
лер радянського зразка, чиє багатство нагадує сьо-
годнішні привабливі стокові фото. Жодного при-
мусу, на противагу до болю знайомому: «…І ні-
яких якщо. Тарілка зупи і ложка з хлібом» — там 
само, поряд, живопис на килимку.

Живопис Сагайдаковсього — розмашистий, 
експресивний, вільний. При цьому — стриманий 
у кольоровій гамі, землистий, ніби вирощений 
з ґрунту (художник дійсно застосовує природні 
матеріали і працює з натуральними пігментами 
у своїй мистецькій «агрикультурі»). Роботи мит-
ця поглинають, затягують у свій світ напівпітьми 
і зловісної напівусмішки. Пригадую одну зі своїх 
перших зустрічей із його практикою — афорис-
тичне полотно «Без зупи нема обіду». Воно врі-
залося в пам’ять своєю іронічно-меланхолійною 
пронизливістю, ліричною брутальністю, прире-
ченою поезією повсякдення. 

ПАДІННЯ ЧЕТВЕРТОЇ СТІНИ:  
АНДРІЙ 
САГАЙДАКОВСЬКИЙ 
У МИСТЕЦЬКОМУ  
АРСЕНАЛІ

The Fall of the Fourth Wall: Andriy Sahai da
kovsky at Mystetskyi Arsenal 

The article addresses Andriy Sahaidakovsky’s 
retrospective exhibition at Mystetskyi Arsenal, en-
titled Scenery. Welcome! It explores how the works 
and the exposition choices at the exhibition reveal 
the artist’s leitmotif of play, and analyzes the strat-
egies of engaging the viewers in the project through 
a parallel with a theater play. Concrete examples of 
the artist’s statements lead to generalizations re-
garding his approach to art, based on mystifica-
tions, irony, and the penchant for tackling existen-
tial issues.

Author: Nataliia Matsenko, art scholar

Молода кров, 1996, килимок. олія, 150 х 206, Арт-центр Я Галерея, фото: Олександр Попенко

Зранку не топчіться по болоті, 2017–2018, килимок, олія, 162 х 215, 
Арт-центр Я Галерея, фото: Олександр Попенко
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Сагайдаковський — радше самітник, який 
не зловживає медійністю. Його присутність у ху-
дожньому просторі зазвичай вибіркова і делікатна. 
Тож коли масив робіт художника за останні три де-
сятиліття зібраний разом в одній масштабній бу-
дівлі Арсеналу, це справляє враження дійсно ваго-
ме. Та ця ретроспектива не обтяжена духом архів-
ності. Адже гра — це про рух, уяву і вигадливість. 
Тут панує атмосфера пошуку, утопії, очікування 
(дещо тривожного) та містифікації. «Завтра буде-
мо щасливі», — запевняють нас. Та чи варто йня-
ти віру? Втім, саме міфічне «завтра» — одна з ру-
шійних сил ненадійного «сьогодні». 

Виставка Сагайдаковсього недарма почина-
ється і супроводжується текстовими коментаря-
ми, адже текст загалом є важливою складовою 
творів художника. Власне, масштаб сприйняття, 
на рівень якого виводить нас Сагайдаковський, 
значною мірою задають екзистенційні питан-
ня, покликані злегка похитувати ґрунт під нога-
ми і змусити (а радше — запропонувати) замис-
литися про сутність буття: «Хто тримає небо?», 
«А де ви?»…

Структура виставки та стан, в який вона зану-
рює, нагадали мені ретроспективу Ансельма Кіфера 
у лондонській Royal Academy of Arts 2014 року, 
що також будувалася як історія, масштаб якої охо-
плював людське життя від народження до смерті 

і після неї. Із охопленням камерного і глобально-
го, приватного і загальнолюдського. Через міф, по-
езію і болісну дійсність. Провокативно, іронічно, 
але з незмінно серйозними темами.

У творах Сагайдаковського багато тілесності. 
Хоча при цьому їхні герої завжди ніби десь дале-
ко, у паралельному просторі, подібному до тутеш-
нього, але відмінного, тож і тілесність ця сприй-
мається дещо примарною. Роботи дивляться на те-
бе, слухають, сміються. Вони запитують про щось, 
щось констатують, повідомляють, щось замов-
чують, часто — дають поради і застерігають: 
«Дивись! Не заблукай»… «По воді не ходи» — 
ніби квінтесенція стереотипів і вимог, що лунають 
у бік «творця» з боку заземленого і прагматич-
ного соціуму. Усе це також звучить як певні пра-
вила великої неназваної гри. Не хотілося би впа-
дати в банальність і казати, що ця гра і є життям.

Полотна без підрамників та численні килим-
ки, «розіп’яті» на стінах, остаточно позбавляють 
експозицію відчуття офіційної музейності, нада-
ють їй неформального і майже побутового харак-
теру. Нерівні і необроблені краї килимків, роз-
різи та рвані наскрізні отвори надають роботам 
ще більшої живості на контрасті з величаво-ста-
тичним простором Арсеналу. «Пейзаж» із напи-
сом «Тихі верби над річкою» — ідилічна, здава-
лося б, сценка природи на килимку. Та килимок 

розрізаний навпіл. І разом із цим розрізом стає 
дискретним, фрагментованим образ дійсності, 
що підлягає сумніву і ревізії. Так само спрацьо-
вує «Прогризена скатертина» і зшита з килимо-
вих клаптиків «Трошки неба». Вони працюють 
як прориви у повсякденній реальності, порта-
ли, маленькі чорні діри, що затягують крізь себе 
в умовне мистецьке потойбіччя. Межа між дій-
сністю і умовністю мерехтить. «Четверта стіна» 
між сценою та глядацькою залою падає, декорації 
захоплюють реальність, поглинаючи аудиторію.

Виставка Сагайдаковського справді нагадує по-
становку, дія якої поступово розгортається не лише 
в часі, але й у просторі, чим далі, тим більше залу-
чаючи до участі глядача. Запрошуючи і заманюю-
чи в лабіринт із дзеркал, запитань і сенсів, будую-
чи драматургію і закінчуючи запрошенням на сце-
ну, запрошенням відчути себе зіркою, головним 
героєм постановки: в останньому залі чекає під-
ключена електрогітара поряд із величезним пор-
третом Джимі Гендрікса. Втомленому спортив-
ними вправами глядачеві пропонують перевести 
подих і зіграти завершальний акорд виставки: 
«Змучився? Відпочинь… Культурно ущипни…».

 
Автор: Наталія Маценко,  

мистецтвознавиця

Цитата, 1987, полотно, олія, 160 х 135,  
Колекція Павла Мартинова, фото: Олександр Попенко

А де поділися сирени?, 2009, килимок, олія, 133 х 197,  
Арт-центр Я Галерея, фото: Олександр Попенко

Види експозиції у Мистецькому арсеналі, фото: Олександр Попенко
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З моменту придбання твору мистецтва, — напри-
клад, картини або скульптури, — покупець отримує 
у фактичне володіння матеріальний предмет і може 
на власний розсуд ним користуватися та розпоряд-
жатися. Але чи можна ним володіти, коли йдеться 
про мистецтво перформансу? Більше того: чи є пер-
форманс з точки зору авторського права твором у тра-
диційному розумінні та як його захистити від копі-
ювання й публічного відтворення іншими особами? 

Як відомо, на сьогодні не існує єдиного узгодже-
ного культурологічного чи юридичного визначен-
ня перформансу. У нього може бути сценарій, а мо-
же і не бути (більш вдале визначення для перформан-
су, — власне коли він без сценарію, — акціонізм); 
перформанс може бути спланований та підготовле-
ний або, навпаки, бути (або здаватися) спонтанним; 
аналогічно, перформанс може бути трансльований 
у прямому ефірі, включати взаємодію з аудиторією — 
або відбуватися без участі аудиторії чи навіть само-
го митця. Проте, як правило, під перформансом ро-
зуміють дії митця і (або) залучених ним осіб відпо-
відно до певного сценарію, спрямовані (безпосеред-
ньо чи опосередковано) на взаємодію із глядачем. 
Перформанс може також складатися із сукупності 
танцювальних елементів (рухів і поз, що становлять 
хореографічний текст), розташованих у певній послі-
довності з метою створення цілісного хореографіч-
ного образу в рамках єдиної концепції, з накладен-
ням музичного супроводу або ж без нього. 

Фіксація перформансу як обов’язкова умова 
його охорони

Для охорони того чи іншого об’єкту авторським 
правом необхідно, щоб твір був оригінальним (ство-
реним творчою працею автора) та вираженим (зафік-
сованим) у матеріальній формі. Такою матеріальною 
формою стосовно перформансу можуть бути, напри-
клад, його відео- або звукозапис, фотографії, пись-
мовий звіт, детальні хореографічні інструкції, пряма 
трансляція або хореографія вистави тощо. Досить ча-
сто перформанс включає в себе інші складові, захи-
щені авторським правом, такі як музика, скульптура, 
фільм, картини чи фотографії. У такому разі перфор-
манс буде складним об’єктом, заснованим на сценарії, 
що включатиме в себе творчу працю автора (авторів) 
різного роду (літературний, музичний, хореографіч-
ний та інші твори осіб, які брали участь у створенні 
вистави як єдиного об’єкта) і характеризуватиметь-
ся цілісністю та взаємозалежністю форм, призначе-
них для виконання. 

 Водночас багато творів перформансу є концепту-
альними та не закріплюються у матеріальній формі. 
Відтак, оскільки авторське право не захищає ідеї, кон-
цепції, стилі, способи чи техніки, такий перформанс 

не вважатиметься твором, на який поширюється 
охорона авторським правом. Для прикладу — пер-
форманс Кріса Бурдена 1971 року «Постріл», в яко-
му ліва рука художника була прострелена (за допо-
могою асистента) з відстані близько п’яти метрів. 
Багато хто відзначав, що метою цієї роботи було при-
вернення уваги до війни у В’єтнамі та права амери-
канців носити зброю. Єдиний запис перформансу 
Бурдена — це серія фотографій, які, ймовірно, за-
хищаються авторським правом. Однак сам по собі 
перформанс Бурдена, як певне дійство, засноване 
на сценарії, навряд чи буде захищений авторським 
правом, оскільки автор вигадав та реалізував таку 
ідею, — постріл з близької відстані, — котра, на ща-
стя для голлівудських кінопродюсерів, не захища-
ється авторським правом. 

На відміну від Бурдена, інший відомий майстер пер-
формансу Тіно Сегал активно займається забезпечен-
ням охорони та захисту авторських прав на свої ро-
боти. Перфоманси Сегала супроводжуються деталь-
ними хореографічними інструкціями та вказівками, 
танцювальною партитурою, відеоінструкціями, як ма-
ють рухатися виконавці перформансу. Можливо, са-
ме через це роботи митця продаються за чималі кош-
ти. Наприклад, вартість перформансу «Поцілунок», 
у якому два танцюристи цілуються, відтворюючи по-
зи в однойменних творах Огюста Родена, Костянтина 
Бринкуша, Густава Клімта тощо, з правом здавання 
в оренду музеям складає від $ 85 000 до $ 145 000. 
Глядач, який вперше натрапляє на виконавців цьо-
го перформансу, спочатку сприймає їх за випадкову 
закохану пару і лише з часом починає вбачати хрес-
томатійні цитати з історії мистецтва, які Сегал пе-
реклав мовою пластики. На відміну від творів пер-
формансу багатьох інших авторів, роботи Сегала де-
монструються, як і інші експонати, в галереї чи музеї 
упродовж усього часу роботи виставки.

Нарешті, важливо розуміти, що авторське пра-
во захищає лише оригінальні елементи, втілені 
у творі, саму форму вираження, а не ідеї, що стоять 
за перформансом або передаються за його допомо-
гою. Згадаємо про всесвітньо відомий перформанс 
Марини Абрамович «В присутності митця» (2010) 
(англ. «The Art is Present») на виставці Музею су-
часного мистецтва (англ. Museum of Modern Art; 
MoMA) у Нью-Йорку. Мисткиня сиділа за столом, 
а відвідувачам музею було запропоновано сісти на-
впроти і дивитись на неї. Абрамович, у свою чергу, 
дивилася на них. Не було обмежень за часом (крім 
часу роботи музею), що визначали, скільки часу мо-
жуть сидіти відвідувачі музею, і Абрамович викону-
вала цю роботу щодня протягом всього часу робо-
ти виставки. Якщо навіть припустити, що весь твір 
Абрамович був записаний із деталізованою фіксацією 

МИСТЕЦТВО ПЕРФОРМАНСУ 

ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО: 
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contemporary art, and offers its analysis through 
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methods for performance fixation to ensure that it ac-
quired protected status, citing examples from global 
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Костянтин Бринкуш. Поцілунок
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всіх елементів, а відтак захищається авторським пра-
вом, навряд чи буде порушенням, якщо весь перфор-
манс відтвориться, але не буде повторюватися іншим 
виконавцем точно так само. Іншими словами, взає-
модія митця з аудиторією в музеї у спосіб, обраний 
Абрамович, є ідеєю мисткині, яка (ідея) авторським 
правом не охороняється. І лише у випадку, коли така 
взаємодія без дозволу авторки буде відтворена іншою 
особою у цілій та точній формі, вираженій у перфор-
мансі Абрамович, тобто скопійована з максимальною 
точністю, можна твердити, що відбулося порушення. 

Авторські права митців перформансу
Як відомо, фізична особа, яка своєю творчою пра-

цею створила твір, є його автором. З моменту ство-
рення твору автор наділяється немайновими та май-
новими авторськими правами. Серед особистих не-
майнових прав (англ. moral rights) виділяють право 
на авторство, право на ім’я, псевдонім, право на не-
доторканність твору тощо. Такі права є безстроко-
вими і невідчужуваними, позаяк забезпечують зв’я-
зок особистості автора з його твором. До майнових 
прав (англ. economic rights) належать: право автора 

використовувати твір на власний розсуд у будь-який 
спосіб, право дозволяти іншим особам використо-
вувати твір, а також право забороняти його викори-
стання. Ці права діють упродовж усього життя авто-
ра та, згідно із чинним українським законодавством, 
70 років після смерті автора, і можуть передавати-
ся (відчужуватися) на користь іншим особам. Всі ці 
права дозволяють автору отримувати економічний 
зиск, комерціалізувати створювані автором об’єкти 
авторського права.

Центральним питанням для митців, пов’язаних 
із мистецтвом перформансу, є питання про немайнове 
право автора — визнання за автором авторства на пер-
форманс. Відомо, що знерідка це питання є навіть важ-
ливішим, ніж використання будь-яких майнових прав 
інтелектуальної власності на перформанс. Якщо ори-
гінальність перформансу не визнається на арт-ринку, 
цьому митцю буде важко продати та повторно викона-
ти роботу як свою, особливо якщо вважається, що ін-
ший художник створив цю роботу першим. Більше то-
го, відомо, що перформанс часто буває швидкоплин-
ним, імпровізованим та не закріплюється у матері-
альній формі. Відтак для митців перформансу плагіат 

та відсутність авторського визнання становлять особ-
ливі загрози: ціла історія спланованого та підготов-
леного перформансу може залишатися (і зазвичай за-
лишається) невідомою, оскільки вона не записується 
або ж записується за допомогою неповної документа-
ції та анекдотичних спогадів.

Питання захисту перформансу є досить склад-
ним у контексті законодавства про авторське право. 
На сьогодні розгляд спірних щодо збереження/пору-
шення авторського права випадків покладено на су-
дові органи, які одначе, не володіючи спеціальними 
знаннями в галузі мистецтва, часто доходять рішен-
ня на основі власних суджень, заздалегідь упередже-
них. Тому, оскільки авторське право захищає оригі-
нальний твір лише у випадку його матеріального ви-
раження, щонайменше при створенні перформансу 
необхідно приділити особливу увагу його фіксації. 

Автор: Ганна Прохорова (Ganna Prokhorova), 
адвокат, радник Адвокатського бюро 

«Mamunya IP», арбітр Арбітражного суду 
з питань мистецтва (Court of Arbitration for Art) 
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Археологічний комплекс Трипілля-Кукутень — 
одна з найдавніших культур, сліди якої можна 
знайти на території України. Її унікальні архео-
логічні артефакти, в основному керамічні вироби, 
прикрашені орнаментами і розписом, датують-
ся 5000 і 3000 роками до н. е. Незвична естети-
ка цих виробів і загадкове призначення збуджу-
вали інтерес до їхніх древніх авторів ще з кінця 
XIX століття.

Залишки гігантських трипільських поселень, 
площею від 100 до 340 гектарів, де могли одночас-
но жити 10–15 тисяч осіб, знаходяться на терито-
рії Південно-Східної Європи — Румунії, Молдови 
та України. Сама назва цієї культурно-історичної 
спільності походить від двох основних місць пер-
шовідкриття — румунського села Кукутень і се-
лища Трипілля на Київщині. Говард Картер укра-
їнської археології — Вікентій Хвойка — відкрив 
перше невелике трипільське поселення на терито-
рії сучасної України в 1893–1894 роках на вулиці 
Кирилівській в Києві. Пізніше він продовжив роз-
копки в селах Київщини по береговій лінії Дніпра. 
Власне назва «Трипільська культура» вперше з’я-
вилася в науковій роботі Вікентія Хвойки після 
масштабних розкопок у Трипіллі. Археологічні 
об’єкти, знайдені Хвойкою, заклали основу ко-
лекції Київського музею старожитностей і мис-
тецтв, який пізніше розділився на Національний 
музей історії України та Національний художній 
музей України.

Сьогодні віднайдений матеріальний спадок 
трипільської культури знаходиться у збірках ве-
ликих музеїв України та світу, а також приват-
них колекціях. Послідовники Вікентія Хвойки 
продовжують досліджувати території поселень 
в Україні і Румунії. Однак сучасні шанувальни-
ки старожитностей та взагалі історії, вітчизня-
ної зокрема, зіткнулися з проблемами у цари-
ні захисту культурної та археологічної спадщи-
ни. Саме про це, на прохання редакції часопи-
су «Арткурсив», відбулася розмова зі Стеллою 
Беньяміновою — засновницею всеукраїнської 
благодійної фундації Stedley Art Foundation, го-
ловою наглядової ради БО «Благодійний фонд 
НХМУ», меценаткою, колекціонеркою, а також 
ініціаторкою створення спілки зі збереження 
та популяризації Трипільської культури Trypillia 
Heritage Association.

Чому у своїй культуроохоронній місії ви звер-
нулись до спадку саме цієї стародавньої куль-
тури?

Як ассирійка, народжена в Україні, я ніколи 
не мала можливості ознайомитись зі спадком 
своєї культури на ї ї рідній землі. Напевно саме 
це нереалізоване бажання спонукало мене за-
глибитись в історію країни, де я виросла та живу. 
У Трипільській культурі я побачила глибинний 
зв’язок України зі стародавнім світом. Саме ці зем-
лі, на яких ми сьогодні існуємо, обрали для сво-
їх поселень найперші в історії землероби. Саме 
сюди привів їх довгий шлях міграції з території 
Малої Азії. Наш обов’язок сьогодні — зберегти 
пам’ять про них, а також поділитись нею зі сві-
товою спільнотою, адже археологічне надбан-
ня будь-якої країни не є ї ї власністю, а належить 
усьому людству. 

Яким було ваше знайомство з Трипільською 
культурою?

Її для мене відкрив мій друг-колекціонер. 
Під час його візиту у виставковий простір Stedley 
Art Foundation він зауважив, що роботи сучасних 
українських художників Олександра Животкова 
та Олександра Сухоліта нагадали йому трипіль-
ську кераміку. Мене заінтригувала його ремарка, 
адже я цікавлюся паралелями між творчістю ху-
дожників ХХ–ХХІ століття та стародавнім мис-
тецтвом. Відомо, що Пабло Пікассо надихнуло 
африканське мистецтво, а Джакометті — скульп-
тура Давнього Єгипту. 

Знайомство зі старожитностями та історією 
варто розпочинати із відвідування музеїв та ви-
вчення літератури. Проте репрезентація культу-
ри Трипілля-Кукутень в українських музеях, ска-
жімо так, не викликала у мене захвату. На мою 
думку, трипільська кераміка варта етруських 
ваз, проте вона не має такого музею, як Вілла 
Джулія (Національний музей етруського мистец-
тва. — Ред.) у Римі. Людство закохане у мистецтво 
Давньої Греції, Месопотамії, Єгипту та Китаю — 
тому що воно представлене у численних вистав-
ках, виданнях та документальних фільмах.

Така несправедливість вплинула на ваше рі-
шення створити у 2019 році Trypillia Heritage 
Association?

Так. З 2011 року я займаюсь меценатською 
підтримкою Національного художнього музею 
України і добре розумію обставини, за яких зму-
шені функціонувати наші музеї. Свідомим укра-
їнцям не варто сподіватись на державу у питан-
нях культури. Ми самі повинні запропонува-
ти музейним співробітникам допомогу. Це було 

«TRYPILLIA HERITAGE 
ASSOCIATION». 
БЕСІДА З МЕЦЕНАТКОЮ 
СТЕЛЛОЮ БЕНЬЯМІНОВОЮ

Trypillia Heritage Association. A Conversation 
with the Art Patron Stella Beniaminova

The Cucuteni–Trypillia archeological complex 
is one of the oldest cultures to have been discov-
ered in Ukraine. Its unique archeological artifacts, 
primarily ornamented and painted ceramic works, 
date back to between 5000 and 3000 BCE. The un-
conventional aesthetic and mysterious applications 
of these works have been stirring a scholarly inter-
est in their ancient creators since the late 19th cen-
tury. ArtCursive sat down for a conversation with 
Stella Beniaminova, the founder of the national 
non-profit Stedley Art Foundation, the head of the 
Supervisory Board of the National Art Museum 
of Ukraine Charity, an art patron, art collector, 
and the initiator of the establishment of Trypillia 
Heritage Association for the preservation and pro-
motion of Cucuteni–Trypillia heritage.

Interviewed by Tatiana Voloshina

Стелла Беньямінова



29

artkursyv

нашим найпершим кроком: укласти меморанду-
ми про співпрацю з Національним історичним 
музеєм України та Національним художнім му-
зеєм. Зараз ми ведемо перемовини з Інститутом 
археології НАН України та Київським облас-
ним археологічним музеєм у селі Трипілля, ко-
трим також готові надати матеріальну допомо-
гу. Гадаю, найперший наш спільний проект ми 
реалізуємо з НМІУ: новий директор музею — 
Федір Андрощук — висококваліфікований істо-
рик та перспективний керівник. 

Які саме проекти планує підтримувати 
та ініціювати Trypillia Heritage Association?

У плані підтримки державних культурних ін-
ституцій ми хочемо ініціювати створення та впро-
вадження інноваційних програм. Ми маємо циф-
ровізувати музейні зібрання для широкого досту-
пу громадян та наукової спільноти. Необхідність 
цього доводить успішний приклад світових музе-
їв, наприклад, Рейксмузею в Амстердамі. 

Також важливим питанням для нас є врегулю-
вання ситуації з «чорною археологією» в Україні. 
Сьогодні загострюється конфлікт між науковця-
ми-археологами і нелегальними копачами та ди-
лерами. Звісно, я категорично проти викопуван-
ня та перепродажу артефактів з нашої землі. 
Але особисто я, та навіть уся наша спілка не мо-
же зупинити цей процес. Цього не змогла зро-
бити держава за останні 29 років Незалежності. 
Нашій владі не вистачає мотивації та навіть ба-
жання це зробити. 

Ми не можемо заперечувати та продовжувати 
ігнорувати приватні збірки «чорних» старожит-
ностей. 

На мою думку, ми маємо піти шляхом еволюції, 
а не революції. Державі варто запропонувати ко-
лекціонерам вже на законодавчому рівні відкри-
ти свої сховища широкому загалу, створити все-
український реєстр, провести кожен у себе авто-
ритетну експертизу, адже я впевнена, що без по-
трібної експертної обізнаності вони зберігають 
насправді певну кількість підробок. Наша спіл-
ка має на меті заохочувати обговорення цих про-
блемних питань у соціумі, серед свідомих грома-
дян, яким не байдужа наша культура.

Саме такі небайдужі люди приєднались 
до Trypillia Heritage Association?

Саме так, наша спілка поєднала навколо ідеї 
захисту археологічної спадщини лікарів, юрис-
тів, керівників бізнесу та представників куль-
турного сектора. Це люди, яким набридло спо-
стерігати стагнацію культури в Україні. Ми про-
понуємо приєднатися всім, хто хоче стати спів-
учасником конструктивних процесів у нашій 
країні. Звертайтесь до сторінок Trypillia Heritage 
Association у соціальних мережах, і вам детально 
розкажуть про умови вступу та діяльність спілки.

Я хочу процитувати одного із найвпливовіших 
філософів кінця XX століття. Жак Дерріда ска-
зав, що для людини пошук витоків «це головна 
метафізична потреба, найпотужніша, невпинна 
і глибока». Ми живемо в час формування нового 
культурного коду сучасної України, і не повинні 
забувати про унікальність історичної спадщини 
цієї землі. Саме в глибинах залягання археоло-
гічних пластів ми можемо знайти той потужний 
фундамент, який дозволить нашій країні висто-
яти серед бурі рушійних сил історії. 

Бесіду вела: Тетяна Волошина

Розписний келих з рослиною. Друга пол. IV тис. до н. е. Трипільска культура. 
Зібрання Національного музею історії України

Жіноча схематизована статуетка.
Кін. IV — поч. ІІІ тис. до н. е. Трипільска культура. 

Зібрання Національного музею історії України

Біноклеподібна посудина із заглибленим орнаментом. Кінець V тис. до н. е. Трипільска культура. 
Зібрання Національного музею історії України
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Нещодавно в Центрі Сучасного Мистецтва 
М17 завершилася виставка Віктора Сидоренка 
«Несвоєчасне». Проект став першим після трива-
лого карантину і поставив під сумнів ілюзорну впевне-
ність, що мистецтво може бути несвоєчасним у часи 
глобальних змін. Митець запросив глядачів до неозо-
рого діалогу про час, пам’ять та до споглядання шля-
ху змін «транзитивного персонажа». 

Виставка Віктора Сидоренка «Несвоєчасне» 
проходила в Центрі Сучасного Мистецтва М17 
з 10 вересня по 18 жовтня. Кураторка — Наталія 
Шпитковська

 
Багато проектів Сидоренка тим чи іншим чи-

ном пов’язані з рухом у просторі та часі. У творчо-
сті художник досліджує, де саме існують обмежен-
ня між минулим і сучасним, де завершується те-
перішнє і настає майбутнє та чи існують такі межі 
взагалі. Несвоєчасне, за загальним поняттям, — 
те, що сьогодні можна лишити, те, що наразі «не-
актуальне». Що ж стосується задуму художника, 
«несвоєчасне», або «не в часі» — це те, що іс-
нує поза часом. Коли робиться фотознімок, разом 
з об’єктом, який опиняється перед камерою, фіксу-
ється і час; коли ж створюється живопис, об’єктом 
стає саме полотно, а часовий вимір зникає. Проект 
Сидоренка «Несвоєчасне» не тільки став наразі 
актуальним та дійсно «своєчасним», але й «теле-
портував» нас до невагомості простору без при-
сутності часу. 

 
Розмежування між пляжем і берегом
Ще 1983 року філософ Михайло Епштейн дослі-

джував у своєму есе, наскільки по-різному сприй-
мається нами крайка між морем і сушею. Епштейн 
звернув увагу на особливий «стан берега», де «ба-
читься фігура сторожа або порушника кордонів», 
де є напруга і небезпека. Майже за двадцять років, 
у 2003–2004-му, Віктор Сидоренко розпочинає ро-
боту над великим циклом полотен про кримські 
пляжі. Їхній натовп, штовханина, щільна скупче-
ність людських тіл на вузькому, не завжди присто-
сованому для відпочинку узбережжі сприймали-
ся як частина пейзажу, його невід’ємний атрибут: 
тут завжди літо і завжди канікули, а пляж — сво-
бода та свято. 

Час та геополітичні події вносять до контексту 
проекту Сидоренка свої корективи: у 2014-му ро-
ці, після анексії Криму, серія робіт митця отримує 

логічне завершення та сформовує свою остаточ-
ну назву. Як відзначив автор: «Крим, який втраче-
но, сприймався нами більше як пляж, аніж як бе-
рег». Перспектива сучасності ж зміщує фокус ува-
ги на «вододіл» соціуму та індивідуальності. 
«Персонаж» — герой творчості Сидоренка, який 
з роками «відривався» від конкретних конотацій 
минулого і уособлював собою теперішнє, зникає 
і «розчиняється» у натовпі й галасі пляжу. У серії 
«Пляж і берег» «людина як рефлексія доби» ре-
версується до колективного і вплітається у полот-
но контексту. Тут немає головного героя, який ви-
кристалізовує свою самоідентифікацію, тут є місце 
колективному, але не індивідуальному.

 Художник працював над серією близько 10 ро-
ків, кожного року доповнюючи її. Географічно до-
робок торкнувся не тільки кримського півострову, 
але й Венеції, Одеси, Центральної України. На ви-
ставці було представлено ескіз первісної ідеї ство-
рення 50-метрової панорами, яка мала бути ство-
рена за принципом фотопанорам ХІХ століття. 
Тоді, ще до існування телебачення та інтернету, 
на місцевих ярмарках кожен охочий міг побачити 
на власні очі види Єрусалима, Петербурга, Парижа 
чи Лондона. Задум Сидоренка вдалося втілити ча-
стково: було створено 25-метрову панораму, яка 
була виконана в авторській техніці «стирання». 
Саме ця техніка виконання може сама собою вва-
жатися метафорою навмисного стирання пам’яті 
та часу — теми, співзвучної проекту того ж авто-
ра «Амнезія», де знову ж таки фігурує те ж саме 
«стирання». 

 
Плин часу та його відсутність 
Завдяки унікальній авторській техніці полотна 

Сидоренка існують поза часом. Переміщуючись 
у часовий «вакуум», вони одночасно перебувають 
тут і зараз, і в минулому і в майбутньому. Віктор 
вперше звернувся до такої техніки близько 20 ро-
ків тому. Тоді залишились досить відомі роботи 
художника, створені за радянських часів, які вже 
втратили свою актуальність, і він мав намір їх зни-
щити. Але у процесі знищення вони отримали дру-
ге життя та увійшли до циклу «Цитохронізми». 
Серія «несвоєчасних» починалася саме з нього, 
вперше виставленого в Українському домі 1994 ро-
ку. А перший проект з назвою «Несвоєчасні» було 
згодом показано у «Карась Галереї», а потім в га-
лереї «Модернізм» у Сан-Франциско.

«НЕСВОЄЧАСНЕ» 
ВІКТОРА СИДОРЕНКА 

Viсtor Sydorenko’s Untimely
Viсtor Sydorenko’s exhibition at M17 

Contemporary Art Center, entitled Untimely, ended 
on October 18. The first project after a lengthy quar-
antine, it questioned the illusory certainty that art in 
the time of global changes may be untimely. The art-
ist invited his viewers into a sweeping dialogue about 
time and memory, and encouraged them to follow 
the trajectory of changes of his “transitive character.”

Authors: Nataliia Shpytkovska, Yuliia Bukus, 
Yevheniia Havrylenko

Проект Віктора Сидоренка «Несвоєчасне», ЦСМ М17

Віктор Сидоренко. З серії «Un-Timely», 2019
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Авторська техніка полягає в тому, що на по чат-
ковому етапі роботи пишуться майже тра ди ційним 
способом. Потім художник їх витирає і додає новий 
шар, написи, контури і акценти, дає їм «інше звучан-
ня». Кожна робота вимагає зосередженої тільки на ній 
уваги, особливого ставлення і, звичайно ж, часу. Після 
того, як робота руйнується, розпадається на складові, 
на полотні все одно залишається зображення. Таким 
чином, є реальність в теперішньому часі, і є мікро-слід 
тієї реальної структури, яка стає тимчасовою. Полотно 
«приходить» з минулого, або на таке воно може пе-
ретворитись за 500 років. Художник таким чином має 
намір показати, як виглядатиме робота з плином часу. 
Так виникла й серія «Ультра-сі» — роботи, що відо-
бражають тему часу, розпочату ще в «Цитохронізмах», 
а тепер продовжену і в «Несвоєчасному».

«Стирання» — також про темпоральність у на-
шому житті. «Пам’ять про хороші моменти — річ 
крихка, — зазначає автор. — Все тимчасово, все 
мине і зміниться. Люди продовжують жити як за-
звичай, але щось глобально вже змінилося і не бу-
де відчуватися таким, як раніше».

Коли робота піддається «стиранню», лишається 
лише 40 % від початкового полотна. Професіоналізм 
Сидоренка навертає його до «допрацювання», хо-
ча навіть сам автор вважає за потрібне лишати про-
стір недомовленості, простір для траєкторії гля-
дацького сприйняття, споглядання через призму 
власного досвіду.

Куди крокує Персонаж?
На перший погляд здається, що «транзитив-

ний персонаж» — сучасна людина, яка прямує 
з минулого у майбутнє — не має жодного відно-
шення до серії «Несвоєчасне», однак ці дві те-
ми існують паралельно. Над образом «людини, 
яка знаходиться в пошуку своєї ідентифікації» 
автор почав працювати близько чверті сторіччя 
тому. Тоді ж виникли і роботи, які піддавалися 
«стиранню», і пізніше були включені до живо-
писних серій митця. 

«Персонаж» Сидоренка весь час трансфор-
мується, в залежності від політичних та глобаль-
них змін, — крокує з посттоталітарного часу 

до ринкового, переживає дві революції, увесь час 
еволюціонуючи-революціонуючи в собі. Його об-
раз став натхненням для філософа Олексія Босенка, 
який у рамках виставки Сидоренка в М17 предста-
вив нову книгу «Вільна атональність».

«Персонаж» у новому періоді глобальних змін, 
новій сучасності, що розпочалася за умов всесвіт-
ньої пандемії, підтверджує те, що він є транзитив-
ним, а його образ — постійно актуальним.

Так само, як «транзитивний персонаж», так і сю-
жети проекту «Несвоєчасне» не існують у певно-
му часі, але спрямовують глядача до ностальгічних 
спогадів, до споглядання безтурботного відпочин-
ку, що існує як оаза посеред сучасності, сповненої 
постійної боротьби та пристосування до радикаль-
них змін. Як нагадування про саме життя посеред 
існування — та про те, що «не варто боятися стати 
неактуальним, несвоєчасним: варто боятися не бу-
ти живим».

Наталія Шпитковська,
Юлія Букус, 

Євгенія Гавриленко

Проект Віктора Сидоренка «Несвоєчасне», ЦСМ М17

Фрагмент проекту «Пляж і берег» Віктора Сидоренка Роботи з проекту «Несвоєчасне», ЦСМ М17

Відкриття виставки В. Сидоренка в ЦСМ М17

25-метрова панорама «Пляж і берег» у ЦСМ М17

Наталія Шпитковська, Андрій Адамовський та Віктор Сидоренко 
на відкритті виставки «Несвоєчасне» у ЦСМ М17
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Фотограф, засновник платформи і школи концеп-
туальної та арт-фотографії MYPH (Mykolaiv Young 
Photographers) Сергій Мельниченко розповідає 
про історію її створення та організацію навчаль-
ного процесу за умов нинішньої пандемії.

— Сергію, ви вже понад 10 років присвячуєте себе 
фотомистецтву. Звідки з’явився потяг до куратор-
ства? Як виникла ідея створити власну школу, влас-
ний осередок, власне ком’юніті? 

У 2018 році, після повернення з Китаю, де я пра-
цював танцівником та фотографував у вільний час, 
я відчув новий творчий поштовх. Вирішив прове-
сти artist-talk у рідному Миколаєві, оскільки від-
чував інтерес до моєї постаті серед молодих людей. 
Спробував розробити авторський курс, до якого 
вже за кілька днів після анонсу долучилося чима-
ло шанувальників і просто зацікавлених — я дуже 
зрадів цьому факту. Поступово розпланував більш 
тривалу програму й запросив викладачів, які чита-
ють лекції з історії фотографії. 

— «Школа»: це умовне позначення всього колек-
тиву, всієї установи — чи це власне учні, об’єднані на-
вчальним простором?

Ми, звичайно, маємо постійне приміщення. І вод-
ночас готуємо до відкриття нову галерею — під час 
пандемії цей процес ускладнився. Водночас я маю 
партнерів, які на взаємовигідних умовах (або навіть 
безкоштовно) надають нам простір для корокотри-
валих проектів. До того ж, велика кількість органі-
заторів приваблює більшу кількість зацікавлених. 
Загалом одначе я проти пристосування до умов «не-
галерейних» стін, бо вважаю за необхідне продума-
ти концепцію, експозицію, яка підкреслить значу-
щість мистецтва. Важливо, що наші учні мають змогу 
демонструватися не лише у Миколаєві, а й поза йо-
го межами — у Харкові, Києві, навіть за кордоном. 
MYPH має предметом роботи не лише колектив, 
а й школу, напрям, спільні дослідження.

— Чи вплинула пандемія на учбовий процес? На які 
показники можна посилатись? 

Та все чудово! Школа завжди працювала в режимі 
онлайн-офлайн. Містяни відвідують заняття, іншу 
частину студентів — з усіх міст України, ба навіть 
з інших країн — ми підключаємо по Zoom. До ре-
чі, як і запрошених викладачів, котрі позбавлені ви-
трат на квитки й на проживання у Миколаєві. Усе 
це впливає й на остаточну вартість навчання, ста-
більно-демократичну, на мою думку. Ми круто адап-
тувалися — урізноманітнили онлайн-курс та заці-
кавили учнів доступністю знань. 

— То чи стане Миколаїв новою фотостолицею? 
Здається, ваша «просунута» платформа прокрес-
лює нові тренди… 

Тут декілька варіантів. Більшість нових учнів 
приходять до нас із певними знаннями, прихо-
дять вже освіченими та обізнаними людьми, з гар-
ним візуальним смаком. Наше завдання — погли-
бити їхні знання та досвід, які вони отримали, на-
вчаючись у інших, зокрема на проекті Bird in Flight, 
або у Chekachkov Photo Academy. Часто митці шука-
ють підтримку: «хочу почути про ваш досвід та по-
ділитися своїм». Початківцям не вистачає не стіль-
ки академічних понять, скільки банального — ста-
ти частиною арт-тусовки. І це дійсно важливо, бо 
оточення впливає на твій світогляд. Ми — філія 
фотографії, розповсюджувачі контенту. Моя при-
ватна ініціатива підтримує регіональні осередки, 
і поки що наша команда лише готується до реалі-
зації маштабних проектів. Я пишаюся колегами — 
наприклад, одеситами з Odessa Photo Days на чолі 
з Катериною Радченко.

— Розкажіть про співпрацю з провідними фотодія-
чами регіонів. Чи існує між вами культурний обмін?

Якраз плануємо з Ігорем Чекачковим та Романом 
Пятковкою спільний проект у Yermilov Center 
у Харкові. Між нами немає конкуренції, бо ж ми 
робимо добру справу на користь молодих авто-
рів. Кожен з нас ділиться зі студентами особистим 
унікальним досвідом — я завжди наголошувати-
му на цьому.

— Як працювати з початківцями? Чи підтримує-
те ви майбутніх колег після навчання у школі?

Колектив MYPH — вихованці нашої школи, 
яких я представляю, — поступово перетворюєть-
ся на ком’юніті без прив’язки до міста. Наприклад, 
до участі на цьогорічний Photo Kyiv я запросив 
не лише миколаївців, а й інших студентів з усієї кра-
їни. Підтримую всіх учнів та спостерігаю за їх роз-
витком та навіть суперництвом, адже кожен гід-
ний перемоги.

— Уявімо, що до вас звернувся молодий фотохудож-
ник. Він шукає освітні можливості. Чим може прива-
бити ваша школа?

Колись до нас потрапила дівчина, яка фотогра-
фувала лише на телефон. Майже на старті навчання 
її роботи було відібрано кураторами на виставко-
вий проект у Польщі. Це неабияк стимулювало сту-
дентку, вона придбала свою першу камеру та поча-
ла вдосконалюватися у новій техніці. Усе залежить 

МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ  

ФОТОГРАФІЇ 
The Mykolaiv Branch of Photography
The photographer and founder of the MYPH 

(Mykolaiv Young Photographers) platform and 
school of conceptual and art photography Sergey 
Melnitchenko describes the history of the school’s 
establishment and the organization of the teaching 
process during the pandemic. 

Interviewed by Viktoria Kulikova, journalist and 
art director of ABRAMOVYCH.ART platform for 
contemporary art

Сергій Мельниченко, фото: Валерій Ведута
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від людини та її прагнень. Багатьом доводиться по-
яснювати, що продаж фотографії — нелегка справа, 
я до цього йшов десь 10 років. Та насамперед фото-
графування для мене — це кайф.

— Які плани на майбутнє? Співпраця з амбітни-
ми зарубіжними кураторами, відкриття нового про-
стору тощо? 

Усе перераховане є в планах! Через карантин на-
разі відтерміновано ярмарок за участю моїх студен-
ток у Тбілісі, експозицію у Відні. Але ми продовжує-
мо шукати нові виставкові можливості за кордоном. 
А ще хочемо запросити на майбутній курс виклада-
ча з Європи… Зараз з командою перебудували сайт, 
звернули увагу на розробку нової онлайн-стратегії 

власне школи. Останній час я працюю над оновлен-
ням старого формату, а також над просуваням осо-
бистого бренду. Шукаю фінанси та гранти для роз-
витку школи через соціальні мережі, використовую 
інструменти PR. 

— Наостанок — про вартість навчання. Як сфор-
мувати цінову політику школи фотографії, врахову-
ючи відносно слабкий інтерес до мистецтва загалом 
у провінційному місті? 

Насправді я відстежую ціни інших навчальних 
закладів. Досліджую програми, години роботи, рі-
вень викладачів та порівнюю з власними показни-
ками. Наш прайс більш ніж доступний за усіма па-
раметрами.

Бесіду вела: Вікторія Кулікова, 
журналіст, арт-директор платформи сучасного 

мистецтва ABRAMOVYCH.ART 

Колектив школи MYPH (фото надане Сергієм Мельниченком)

МІЖ ВОГНЕМ ТА ВОГНЕМ — УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЗАРАЗ, Відень, Австрія THIS IS NOT A DIPLOMA EXHIBITION, Познань, Польща
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Олег Тістол, чиє професійне становлення відбу-
валося синхронно з перебудовою, а далі — з роз-
будовою культурного простору вже незалежної 
України, завжди добре відчував пульсацію часу, 
був сприйнятливим до соціополітичних транс-
формацій та подувів вітру свободи. Ще з юності 
для художника прагнення незалежності — ледь 
не життєве кредо. 

І цього року, на честь власного ювілею, що за да-
тами майже збігається з Днем Незалежності, Тістол, 
із властивими йому іронією та розмахом, втілив 
це кредо у масштабному ретроспективному про-
екті «60 років Незалежності». Це своєрідний ма-
ніфест, присвячений ідеям самостійності мислен-
ня, творчої автономності, державного сувереніте-
ту і, в першу чергу, — особистої свободи, які спо-
відує та всіляко пропагує автор.

Першим місцем презентації виставки став 
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків 
у Луцьку, далі вона рушила до Львова, де експо-
нувалася у виставкових залах Музею модернізму 
Львівської національної галереї мистецтв імені 
Б. Г. Возницького. Тістол наголошував, що і луць-
кий, і львівський покази мали для нього велике 
значення, бо Луцьк митець відвідав уперше і от-
римав геть позитивні враження, а Львів взагалі 
давно і добре йому знайомий, пов’язаний із без-
ліччю студентських спогадів. Через відмінність 
виставкових просторів луцький і львівський варі-
ант експозиції суттєво різнилися, тож і увесь про-
ект сприймався інакше, але його зміст загалом ли-
шався майже незмінним.

Виставка містила живопис, малюнки, офорти 
і навіть гобелен, створений за зразком легендар-
ного «Возз’єднання» — етапної роботи Тістола 
1988 року. Проект охоплює всі періоди творчо-
сті художника — від часів навчання до сього-
дні. Там можна побачити і знайомі всім медита-
тивні «Гори», і утопічний «Проект українських 
грошей», і екзотичну «Нацгеографію» та паль-
ми з циклу «Ю.Бе.Ка.», і різноманітні експери-
ментальні натюрморти та портрети кількаріч-
ної давнини, і роботи з найновішої серії з тіня-
ми — «нарбутівські» за рішенням і «уорхолів-
ські» за настроєм. Ексклюзивом проекту стали 
також ранні пейзажі, написані наприкінці 1970-х 
під час навчання в РХСШ, і камерна графіка, ство-
рена в період студентства в художній академії 
у Львові на початку 1980-х. Ці роботи досі ніде 
не експонувалися і стали несподіваним, чуттєвим 
і делікатним доповненням контрастної та «роз-
логої» експозиції. Схильний до парадоксальних 
поєднань і деконструкції шаблонів у своїх тво-
рах, Тістол дотримується аналогічних принципів 
і в експозиційних рішеннях. Мініатюрна графіка 
сусідить з кількаметровими полотнами, збалан-
совані вивірені композиції — з навмисним скуп-
ченням робіт, що, ніби випадково залишені, сто-
ять собі на підлозі. Спонтанні рішення щодо того, 
щоб розмістити полотна із зображеннями стіль-
ців на батареях центрального опалення, або зро-
бити з автопортрета своєрідний імпровізований 
вітраж на вікні — ідуть у роботу. Усе підкреслено 
демонструє живість процесу і свідчить про його 
незавершеність: пошук триває.

За два роки до «60 років Незалежності» у Львові 
відбулася «напівперсональна» презентація робіт 
Тістола — спільна з Миколою Маценком виставка 

«60 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ — ЦЕ НЕПРОСТО». 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

ОЛЕГА ТІСТОЛА 
У ЛУЦЬКУ ТА ЛЬВОВІ

“60 Years of Independence Is No Mean Feat.” 
Oleg Tistol’s Solo Project in Lutsk and Lviv

The article describes Oleg Tistol’s retrospective ex-
hibition 60 Years of Independence, presented at the 
Korsak Museum of Contemporary Ukrainian Art in 
Lutsk and at the B. H. Voznytskyi Lviv National Art 
Gallery’s Museum of Modernism. It reveals how the 
artist’s works from the last 40 years, from early draw-
ings to the most recent paintings, as well as his collab-
orations with other artists, highlight a crucial concept 
in his art: the idea of independence in its many dimen-
sions. It also focuses on the transformations in his art 
language and permanent experiments that can also be 
treated as a sign of his desire for independence: of cli-
chés, of the accepted image, and of the approaches that 
he had already worked through.

Author: Nataliia Matsenko, art scholar

Фрагмент експозиції у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків
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«Нацпром» (2018, галерея «Дзиґа»), згодом по-
казана також у Черкаському обласному художньо-
му музеї. Виставка презентувала спільні напрацю-
вання митців в рамках створеної ними програми 
«Нацпром», що існує з середини 1990-х дотепер. 
Ця програма орієнтована на аналіз проблем іден-
тичності, інтерпретації історичного досвіду та його 
інкорпорації в актуальні культурні процеси. У рам-
ках проголошених «Нацпромом» ідей творчість 
обох митців тим чи іншим чином розгортається 
і при створенні сольних проектів. Своєю метою 
ще на ранніх етапах Незалежності художники про-
голосили дослідження національних стереотипів, 
зафіксованих у предметному середовищі, і писали: 
«Наша програма створення мікромоделі україн-
ської культури в європейському та світовому кон-
тексті здається нам вчасною». Безумовно своєчас-
ні в середині 1990-х, проголошені «Нацпромом» 
завдання не втратили своєї актуальності й на трид-
цятому році державної незалежності. Тож і у своє-
му новому персональному проекті Тістол послі-
довно продовжує попередню стратегію, залучаю-
чи до свого арсеналу нові засоби і теми.

Попередня персональна виставка художни-
ка у київській Dymchuk Gallery (2013) мала назву 
«М 1:2» і транслювала ідею автора, що вся його 
творчість — ескізи, котрі передбачають подаль-
ше втілення у більшому масштабі. Розвиваючи цю 
ідею, Тістол займається ревізією наявних ескізів 
і втілює деякі з них у формах, релевантних поточ-
ному моменту — як-от власне у виставці «60 років 
Незалежності». Для Тістола, переконаного опти-
міста, спрямованого думками в бік майбутнього, 
завдання обернутися назад задля аналізу попе-
редніх напрацювань — виклик не з простих. Але він 

здійснив цей ретроспективний жест задля форму-
вання майбутньої перспективи, називаючи проект 
«імітацією звіту про минуле, що насправді є мож-
ливістю скласти плани на майбутнє». 

Після семирічної перерви у сольних презента-
ціях робіт Тістола цей проект прочинив глядачеві 
дещо з того нового матеріалу, що зібрався в май-
стерні художника протягом останнього часу, і дав 
змогу отримати бодай фрагментарне, але об’ємне 
уявлення про практику митця загалом, вектор ру-
ху і ті трансформації, яких вона зазнавала. А та-
ких трансформацій було чимало — Тістол ніко-
ли не зупиняється у своїх експериментах, щора-
зу випробовуючи нові концептуальні й естетич-
ні ходи, чи, навіть використовуючи уже відточені 
прийоми, знаходить для них нове застосування. 

Адже, крім потенційних зовнішніх залежно-
стей від «школи», сторонньої думки, ресурсів, 
глядацьких чи інституційних запитів etc., кож-
ному художнику загрожує ще й залежність від са-
мого себе — небезпека потрапити у пастку влас-
них відпрацьованих прийомів чи створеного об-
разу, що здатна спинити процес пошуку і роз-
витку. І так само, як іще наприкінці 1980-х Тістол 
разом із Костянином «Вінні» Рєуновим боровся 
«за красу стереотипу» у «Межі зусиль національ-
ного постеклектизму», так сьогодні він перебуває 
у постійній боротьбі за незалежність від шабло-
нів і звичок, деконструюючи власну попередню 
творчість і формулюючи наново свою мистець-
ку ідентичність. Як сказав сам автор на відкрит-
ті виставки у Львові: «60 років Незалежності — 
це непросто».

Наталія Маценко, мистецтвознавиця 

Фрагмент експозиції у Музеї сучасного українського мистецтва КорсаківФрагмент експозиції у Музеї модернізму Львівської національної 
галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького
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Столиці України нині не бракує музеїв. На за-
пит «музеї Києва» пошуковики видають десят-
ки адрес — музеї художні, меморіальні, історичні. 
Нині триває дискусія хіба щодо створення музею 
сучасного мистецтва, втім, і його відсутність ча-
стково компенсують зали інших музеїв. Складно 
уявити собі, що минуло заледве 120 років відтоді, 
коли у Києві постав перший міський музей, відомий 
під назвою Київський художньо-промисловий і на-
уковий музей імператора Миколи Олександровича. 
Його сіра будівля з класичним трикутним фрон-
тоном та могутніми фігурами левів біля входу на-
гадує кращі взірці тогочасної європейської музей-
ної архітектури та була покликана стати візитів-
кою культурного Києва. Колекція музею була роз-
маїтою — від археологічних знахідок з території 
України до народних промислів. Як відомо, одним 
з ініціаторів заснування цього музею став відомий 
колекціонер та меценат Богдан Ханенко (1849–
1917). Відчуваючи брак активного культурного жит-
тя у Києві, він узявся до справи, що за участі інших 
небайдужих містян, зокрема його дружини Варвари 
Ханенко (у дівоцтві Терещенко) та представників 
цілої родини Терещенків, за кілька років увінча-
лася зведенням будівлі та першою масштабною ар-
хеологічною виставкою (1899). Неоціненним став 
і внесок Богдана та Варвари Ханенків у формування 
колекції новоствореного музею. На її основі упро-
довж ХХ століття постали колекції кількох музеїв — 
нинішнього Національного музею історії України, 
Національного музею українського народного деко-
ративного мистецтва та Національного художньо-
го музею України. Остання сьогодні розміщується 
власне в будівлі першого міського музею.

У промові 1904 року на честь освячення 
Київського художньо-промислового і науково-
го музею Богдан Ханенко висловив своє бачення 
ролі такого закладу взагалі: «Музей должен быть 
не только собранием древностей и образцов, но, как 
указывает само его название, он должен быть жили-
щем муз, т. е. должен одновременно быть и школою, 
и храмом, священным местом, куда должны стекать-
ся все для изучения прекрасного и поклонения кра-
соте, чтобы потом, в жизни, понимать и любить кра-
соту». Цей вислів є своєрідним епіграфом до історії 
ще одного київського музею, існуванням якого ми 
завдячуємо Богдану та Варварі Ханенкам. Він збе-
рігає майже 26 тисяч творів світового мистецтва — 
від спадщини Давнього Єгипту до творів сучасних 
митців — та відомий сьогодні як Національний му-
зей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. 

У колекції Музею Ханенків представлені унікаль-
ні всесвітньовідомі пам’ятки, як-от чотири енкаус-
тичні ікони VI–VII століть, визнані шедеври і тво-
ри видатних майстрів — «Натюрморт зі збивачем 
для шоколаду» Хуана де Сурбарана (1649), модел-
ло пензля Рубенса «Бог ріки Шельди, Кібела та бо-
гиня Антверпена», офорти Рембрандта, Альбрехта 
Дюрера, Луки Лейденського, Франсіско Гойї, пер-
шорядні збірки європейського та азійського деко-
ративного мистецтва, іранської мініатюри, китай-
ського живопису у сувоях, японської ксилографії 
(Утаґава Кунісада, Хокусай, Кітаґава Утамаро), збір-
ка археології й мистецтва Єгипту, Греції і Риму та ін.

Ядром сучасної колекції Музею до сьогодні є ху-
дожнє зібрання засновників — подружжя Ханенків. 
Його історія сягає подорожі щойно одружених 
Богдана і Варвари до Італії (вочевидь, близько 

МУЗЕЙ 
ХАНЕНКІВ. 
МАГІЯ ІМЕН

The Khanenko Museum. The Magic of Names
The article describes the exposition of the 

National Bohdan and Varvara Khanenko Museum 
of Fine Art, showcasing the largest collections of 
European, Asian and ancient art in the country. 
Founded in 1919, the museum is based on the art 
collection of Bohdan and Varvara Khanenko, the 
renowned Ukrainian collectors and patrons of art 
of the late 19th through the early 20th century. The 
museum is located in the center of Kyiv, in two late 
19th century manors on Tereshchenkivska Str. that 
are themselves important historical and architec-
tural landmarks. Khanenko’s historical mansion 
houses the permanent exhibition of European fine, 
decorative and applied arts of the 14th through the 
18th century. The museum’s holdings include more 
than 25,000 objects, with its permanent exhibition 
collecting approximately 1,000 select works.

Author: Kateryna Chuyeva, Director General 
of the Khanenko Museum, curator of its Ancient 
Egyptian, Greek and Roman collection

Богдан Ханенко (1849–1917), фото з Наукового архіву  
Музею Ханенків

Варвара Ханенко (1852–1922), фото з Наукового архіву  
Музею Ханенків
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1874 року). Як згадував Богдан Ханенко, це були 
«щасливі, світлі дні», коли «все посміхалося навко-
ло». Одну з картин, придбану під час цієї мандрів-
ки, — «Дівчину з мертвою пташкою» італійця 
Чезаре Фракассіні (ХІХ ст.) — до сьогодні можна 
побачити в експозиції музею. Колекція, що її Богдан 
та Варвара збирали понад 40 років, згідно з волею 
власників мала довічно розміщуватися в їхньому бу-
динку — №15 на вулиці Терещенківській у Києві — 
та стати доступною для публіки. Виконанням від-
повідного заповіту Богдана Ханенка щодо його 

частини колекції, а водночас і долею своєї частини 
зібрання довелося опікуватися Варварі Ханенко. 
Вона відмовилася виїздити за кордон попри рево-
люцію та війну, що розгорталася на її очах, і в груд-
ні 1918 року написала заяву до щойно створеної 
Української академії наук з пропозицією передати 
колекцію УАН. Однак передача не відбулася, а вже 
за півроку музей був оголошений державною влас-
ністю (націоналізований) декретом більшовицько-
го уряду від 23 червня 1919 року. Саме від цієї дати 
понад століття й відраховувалося «заснування» 

музею, певний час навіть після повернення до йо-
го назви імен Ханенків у 1999 році. 

З огляду на рівень колекції, ще з 1920-х років му-
зей почали порівнювати з Ермітажем, що підноси-
ло його в очах відвідувачів (та надовго закріпило 
уявлення про Ермітаж як взірець), проте не захи-
щало ні від реквізицій, ні від ситуацій, коли шедев-
ри з «київського Ермітажу» відправлялися на ви-
ставку до Ермітажу «справжнього» та просто… 
не поверталися звідти, як це сталося з унікальни-
ми «ханенківськими» творами іранської торевти-
ки. Бронзовий ширванський водолій XIII століття 
осів у Ермітажі після реквізицій Госторгу, срібна 
сасанідська чаша VI століття виявилася «подаро-
ваною» Ермітажу після того, як низка творів іран-
ського мистецтва, переданих на виставку у 1935 ро-
ці, «затрималися» до 1950-х років — Ермітаж на-
магався залишити їх собі. Жоден радянський музей 
не мав рівнятися з музеями Москви і Ленінграда, 
де в уповні імперських традиціях продовжували 
концентрувати все найцінніше. 

З історією музею пов’язані імена видатних фахів-
ців, що докладалися як до вивчення музейної колек-
ції, так і до її захисту — від розпорошення по різ-
них установах, вилучення творів на продаж тощо. 
Мистецтвознавець Георгій Лукомський на запро-
шення Варвари Ханенко упорядкував першу експо-
зицію музею. Ініціативу перетворення приватної 
колекції на музей підтримували Георгій Нарбут, 
Микола Біляшівський, Агатангел Кримський та ін-
ші українські митці й науковці. 

Першим директором музею став професор 
Микола Макаренко (1877–1938) — археолог, пам’ят-
коохоронець, досвідчений музейник. Людина-
легенда. Принципи і переконання майже одразу зро-
били його «ворогом» в очах більшовицької влади. 
Своєю незгодою з вироком унікальній пам’ятці — 
Михайлівському собору, котрий мав бути знесений 
задля розбудови нового урядового кварталу, Микола 
Макаренко фактично підписав вирок самому собі 
та був знищений радянською репресивною маши-
ною. Музей Ханенків завдячує Миколі Макаренку 
поверненням з Москви до Києва 90 ящиків з тво-
рами з колекції Ханенків, що їх 1915 року Богдан 
Ханенко мусив евакуювати з Києва. Декотрі з осо-
бливо цінних евакуйованих творів все ж встигли 
«загубитися» та були повернені пізніше за участі 
професора Сергія Гілярова, як-от твір Алессандро 
Маньяско «Похорон ченця-траппіста», на який 
претендував московський Музей красних мистецтв 
імені О. С. Пушкіна. 

Сергій Гіляров у 1920-х роках налагодив систе-
матичну науково-дослідну роботу музею та засну-
вав при ньому аспірантуру. Також саме він атри-
бутував Кранаху диптих «Адам» і «Єва», знайде-
ний у Києві і переданий до Музею мистецтв ВУАН 
(назва Музею Ханенків в другій половині 1920-х), 
та намагався урятувати його, як і інші шедеври 

Майстерня Хуана Батісти Мартінеса дель Масо (1612–1667). Інфанта Маргарита Австрійська (1651–1673),  
Друга половина 17 століття. З колекції Богдана та Варвари Ханенків
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музею, від реквізицій Госторгу для продажу за кор-
дон. Залишався у Києві упродовж 1941–1943 років, 
під час окупації продовжував працювати в музеї. 
Після війни був заарештований та 1946 року помер 
у Лук’янівській в’язниці.

Драматичність історії колекції сягнула апогею 
у 1941–1943 роках, коли нацистською владою з музею 
було вивезено, за повоєнними підрахунками, понад 
24 тисячі творів. Станом на сьогодні музею вдалося 
віднайти і повернути за державної та приватної під-
тримки лише 3 картини, зокрема твір французько-
го художника XVIII століття П’єра Гудро «Закохані 
(Блудний син з блудницею)», розшуки тривають.

Музей нині розміщується у двох історичних будів-
лях — будинку Ханенків на вулиці Терещенківській 
15 та у будинку Сахновських (Терещенківська 17). 

Будинок Ханенків з його стилізованими «го-
тичними», «ренесансовими», «бароковими», 
«рокайльними» інтер’єрами, що стали ошатним 
обрамленням для тільки-но ще заснованої ко-
лекції, без перебільшення — унікальна пам’ятка. 
До його оформлення долучилися, зокрема, Вільгельм 
Котарбінський та Михаїл Врубель. Попри усі втра-
ти та зміни ХХ століття, він до сьогодні зберігає 
свою особливу затишну атмосферу. Нині в домі 
Ханенків — музейна експозиція європейського 
мистецтва. 

На внутрішніх фасадах будівлі з боку двору 
можна побачити яскраві мозаїки роботи Василя 

Овчиннікова (1907–1978) — художника та багато-
річного директора музею. Він перебував на посаді 
з 1936 до 1978 року. Ні пролетарське походження, 
ні його роль в забезпеченні евакуації колекції музею 
1941 року та відкритті музею першим у повоєнно-
му Києві не врятували художника від переслідуван-
ня з боку влади. Його живописний триптих «Бабин 
Яр» (1946) був засуджений та підлягав знищенню. 
Твір зберігся завдяки Михайлові Дерегусу — разом 
з іншими творами, які мали бути знищені, робота 
Василя Овчиннікова на довгі десятиліття була схо-
вана у підвалах будівлі першого київського місько-
го музею — тодішнього Державного музею укра-
їнського мистецтва. 

Однак, попри утиски, Василь Овчинніков лишив-
ся на посаді директора Київського музею західного 
та східного мистецтва (назва Музею Ханенків з 1936 
до 1999 року). Було проведено інвентаризацію ко-
лекції; втрати, понесені музеєм під час війни, було 
підраховано та заактовано. Музей встиг за розна-
рядкою прийняти, задокументувати, відреставру-
вати та за рознарядкою ж повернути новоутвореній 
НДР частину колекції Дрезденської картинної га-
лереї (близько 97 тисяч одиниць) і нарешті потро-
ху повернувся до умовно мирного радянського жит-
тя. Протягом 1960–1970-х років Василь Овчинніков 
створює свої мозаїки у дворі музею. Деякі з них бу-
ли взяті на облік як експонати основного фонду. 
Сьогодні музейні мозаїки Овчиннікова є однією 

з привабливих для туристів визначних пам’яток міста.
Друга будівля музею, — прибутковий будинок ро-

дичів Терещенків, Сахновських, по Терещенківській 
17, — в радянський час був перетворений на ко-
мунальні квартири, а 1986 року переданий музею. 
Якийсь час на другому поверсі, окрім його фондів, 
розташовувалися також фонди музею «О. С. Пушкін 
і декабристи на Україні», що 1998 року став філі-
єю Музею історії Києва та переїхав до іншого при-
міщення. Як і дім Ханенків, будинок Сахновських 
є пам’яткою архітектури. Його автентичні інтер’єри 
не збереглися, що почасти компенсується цікави-
ми історичними фактами щодо мешканців. Так, 
у 1870–1880-х роках в одній з квартир мешкав відо-
мий інженер Олександр Бородін, котрий 1880 ро-
ку вперше у Києві «провів телефон» — з першого 
на другий поверх будинку. Після тривалих ремонт-
но-реставраційних робіт у 2006 році в будівлі від-
крилася музейна експозиція мистецтва Азії. 

Сьогодні музей приділяє багато уваги інклюзії, 
серед іншого — розробив перший в Україні музей-
ний сайт відповідно до стандартів доступності, екс-
периментує з освітніми та виставковими форматами, 
зокрема і з сучасним мистецтвом (виставка 2020 ро-
ку «Матвій Вайсберг в Музеї Ханенків» була номі-
нована на здобуття Шевченківської премії). Уся му-
зейна робота тісно пов’язана з науковими розвідка-
ми, з експертним дослідженням колекцій, що, у свою 
чергу, відчутно змінює усталене «обличчя» музею.

Алессандро Маньяско (1667–1749). Похорон ченця-траппіста, 1725–1730-ті рокиЧезаре Фракассіні (1838–1869). Дівчина з мертвою пташкою, з колекції Богдана та Варвари Ханенків.
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Так, близько століття візитівкою Музею Ханенків 
був живописний портрет інфанти Маргарити, 
що від часів Ханенків вважався оригінальним тво-
ром великого Веласкеса. Придбаний Богданом 
Ханенком 1912 року, портрет став знаковим для му-
зею, вабив відвідувачів та надихав кілька поколінь 
київських художників. Магія імені, посилена «за-
лізною завісою» та неможливістю повноцінного 
дослідження твору в радянські часи, діяла фак-
тично до початку нинішнього століття попри не-
втішний (і від 1960-х років майже невідомий київ-
ській аудиторії, включно з самими музейниками) 
вердикт щонайменше одного дослідника творчо-
сті Веласкеса, Хосе Лопеса-Рея, щодо авторства 

портрету. Три крапки в історії поставила нова 
атрибуція портрета інфанти Маргарити з колекції 
музею Прадо, «підготовчим портретом» до яко-
го радянські дослідники вважали київський пояс-
ний портрет. Ім’я Веласкеса на етикетці портрета 
в Прадо змінилося іменем його талановитого уч-
ня і наступника на посаді придворного художни-
ка — Хуана Батісти дель Масо. «Ханенківський» 
портрет після тривалих дискусій та досліджень був 
атрибутований майстерні дель Масо та датований 
другою половиною XVII століття.

Сьогодні атрибуції творів перевіряються 
та уточнюються дослідниками музею до кожної пу-
блікації — чи то в рамках виставки, чи то в рамках 

допису для соціальних мереж. Музей налаго-
див систематичну роботу з техніко-технологіч-
ного дослідження творів спільно з фахівцями 
з Національного науково-дослідного реставра-
ційного центру України та Бюро науково-техніч-
ної експертизи Арт-Лаб. Активно досліджується 
й історія музею та його колекції. Магія недотор-
канних «великих імен» поступається магії нау-
кового пізнання, нових відкриттів та процесу від-
новлення інституційної пам’яті.

Автор: Катерина Чуєва, генеральна директорка 
Музею Ханенків, кураторка колекції мистецтва 

Давнього Єгипту, Греції та Риму

Василь Овчинніков за роботою над мозаїками,  
фото з Наукового архіву Музею Ханенків

«Єва» Лукаса Кранаха Старшого в експозиції Музеї Ханенків, 1928 або 1929 рік, фото з Наукового архіву Музею Ханенків
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Віктор Марущенко пішов з життя 29 вересня 
2020 року. Без перебільшення, для всіх, хто його 
знав, це стало особистою втратою. Видатний фото-
граф, який «прагнув дивитися на фотографію погля-
дом сучасного художника» (Валерій Милосердов), 
людина з «неймовірним зарядом вітальної енер-
гії та цікавості до життя» (Олександр Глядєлов), 
він поєднував у собі гостро-критичне сприйняття 
дійсності і творче, конструктивне ставлення до неї, 
особливий талант спілкування, чутливе розуміння 
іншої людини і виважену, відповідальну позицію 
щодо самого себе. Великої втрати зазнала й укра-
їнська культура. Адже попри об’єктивні процеси 
суспільного та історичного розвитку, що незрід-
ка здаються невблаганними та жорстокими, куль-
турний поступ та й саме існування культури за-
лежить від позиції та діяльності окремих людей, 
від того, що вони створюють і залишають по со-
бі. Віктор Марущенко залишив величезний фото-
архів, де зафіксовано історію нашої країни з кінця 
1970-х до 2000-х років «в особах та подіях», кіль-
ка видатних фотопроектів, котрі отримали сві-
тове визнання, та унікальну «Школу фотографії 
Віктора Марущенка», крізь яку з часу її заснування 
у 2004-му пройшли десятки молодих людей, котрі 
завдяки їй не просто зрозуміли, чим є фотографія, 
а й змінили своє ставлення до мистецтва, світу, са-
мого життя. «Серед шкіл, які я знаю в Україні, — 
це, мабуть, єдина, що вчить не лише натискати 
на кноп ки і крутити діафрагму з витримкою, а й мис-
лити широко, дивитися вглиб. Це не про техніч-
ні параметри, а про те, що має говорити фотогра-
фія», — розповідає вихованець школи Макс Левін. 
Невипадково чи не на всіх своїх лекціях Віктор 
Марущенко наголошував: «Найважливішим є те, 
що ти хочеш сказати. Висловлювання — головна 
умова сучасного фото…»

Для самого ж Марущенка світ фотографії був го-
ловною справою життя. Він народився 1946 року 
в Новосибірську, де батьки опинилися за евакуації, 
у 1951-му родина повернулася до Києва. Тут він отри-
мав технічну освіту, працював інженером. Свій пер-
ший фотоапарат придбав на початку 1970-х. Як роз-
повідав сам майстер, серйозний інтерес до фотоспра-
ви виник через бажання бути вільним, окрім того, 
професія фотографа надавала можливість подоро-
жувати, спілкуватися з цікавими людьми і знімати 
все, що захочеться. Задля отримання професійних 
знань у 1979 році він вступив до школи фотографії 
при Інституті підвищення кваліфікації журналістів, 
яку ще у 1971-му в Києві заснувала легендарна фо-
токореспондентка «Известий» в Україні Ірина Пап 
(1917–1985). Упродовж 1981–1991 років із посвідчен-
ням «Советской культуры» він об’їздив півкраїни, 
знімав різноманітні мистецькі події та видатних лю-
дей. З 1983 року його роботи починають експону-
ватися на фотовиставках, організованих Спілкою 
журналістів СРСР — у Вільнюсі, Каунасі, Москві, 
Кишиневі; з перебудови працював у газеті «День», 
потім — як вільний фотограф. Марущенко стає ві-
домим у країні фотохудожником, творчість яко-
го пронизують кілька наскрізних тем, до яких він 
буде повертатися протягом багатьох років. Серед 
них — «театр та його автори», яка почала складати-
ся з кінця 1970-х років, зафіксувавши для нащадків 
видатних митців української сцени — О. Данченка 
і Д. Лідера, Б. Ступку і В. Дальського, М. Крамаря, 
С. Олексенка, М. Герасименко, М. Задніпровського, 
молодих А. Роговцеву, Л. Кадочнікову, А. Хостікоєва, 
Б. Бенюка, Н. Сумську, Г. Гладія та ін. Невипадково 
його перша персональна виставка, що відбулася 
у Кишиневі 1987-го року, називалася «Театральні 
фотографії». У 2019-му Театр ім. І. Франка ку-
пив у художника частину присвяченого театру 

ВІКТОР МАРУЩЕНКО: 
ЖИТТЯ КРІЗЬ ФОТОГРАФІЮ, 

ФОТОГРАФІЯ 
КРІЗЬ ЖИТТЯ

Victor Marushchenko: Life Through Photo
graphy, Photography Through Life

The article addresses the works of the renowned 
photographer Victor Marushchenko, who died on 
September 29, 2020 after a long illness. It would be 
no exaggeration to say that his death was a personal 
tragedy to everybody who knew him. The Ukrainian 
photographer Victor Marushchenko participated in 
more than 60 solo and group exhibitions of photog-
raphy in Switzerland, Germany, France, the USA, 
Canada, Brazil, Chili, Slovakia, Russia, and Ukraine. 
He participated in the 2001 Venice Biennale and in 
the 2004 São Paulo Art Biennial. Marushchenko’s 
photographs can be seen in museums, galleries and 
private collections. The works of this great master 
of social documentary photography occupy a prom-
inent position in the art culture of our era. Victor 
Marushchenko had left a large photographic archive 
that documents our country’s history from the late 
1970s through the 2000s “in events and figures,” 
several outstanding photographic projects of world-
wide acclaim, and the unique Victor Marushchenko’s 
School of Photography. Since the school’s foundation 
in 2004, it has opened its doors to dozens of young 
people, helping them to understand what photogra-
phy could do, and changing their perspective on art.

Author: Halyna Skliarenko, PhD in Art History

Віктор Марущенко
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фотоархіву та видав альбом «Віктор Марущенко. 
Франківці. Миттєвості». У передмові до нього теа-
трознавець В. Жежера зазначив, що обличчя Театру 
імені Франка 1980–1990 років створили троє худож-
ників — Данченко, Лідер і Марущенко. 

У величезному архіві майстра є портрети музикан-
тів і художників, політиків і науковців. Різні за ком-
позиційними прийомами, постановочні чи суто ре-
портажні, вони несуть у собі особливу магію автор-
ського бачення, вміння не просто схопити мить, 
а й розкрити глибину та неповторність людської ін-
дивідуальності. Сьогодні вони мають не лише суто 
художню, а й історичну цінність.

Від середини 1970-х особливе місце серед його 
світлин посіли й «образи повсякдення», що зафік-
сували фрагменти епохи, котра згасає. Як писав фо-
тограф В. Милосердов, Віктор Марущенко став од-
ним з небагатьох, хто за радянських часів звернув 
увагу на повсякденне життя звичайних людей, зу-
мів розповісти з пошаною та любов’ю про їхню бу-
денну працю. Те, що було до душі, що турбувало 
фотографа, він знімав для себе, для власного архі-
ву, не маючи надії побачити коли-небудь ці світли-
ни на виставці. На фото авторства Марущенка — 
сцени на вулицях українських міст, сіл та містечок, 
«прикрашені» агітаційними плакатами, небагатий 
побут, невибагливі народні гуляння, школярі та кол-
госпники, люди на відпочинку. Особливу інтонацію 
фотографіям Марущенка надає те, що С. Зонтаг на-
зивала «етикою бачення»: без офіційного пафосу, 
з бажанням «пробитися» до людини в її унікаль-
ності та справжності. І тут крізь цілком натурні, 
документальні знімки художника, зовні позбавле-
ні будь-якого протесту та соціальної критики, ра-
зом з правдою життя проступає та «неофіційна» 
оптика, той власний погляд на світ, що здатний роз-
кривати у найпростіших сюжетах місткі й глибокі 

змісти. Згодом у творчості художника дедалі більше 
місце займає саме соціальна фотографія, яка й визна-
чить спрямування його етапних для українського 
візуального мистецтва проектів 1980–2000-х років.

Серед них, перш за все, величезна Чорнобильська 
серія, що була розпочата вже за тиждень після ви-
буху: перший її знімок датований 8 травня 1986 ро-
ку. Глибоко вражений людською трагедією, Віктор 
Марущенко і тут залишився вірним собі: світлини, 
що детально відтворюють розвиток подій (спорож-
ніле місто, наляканих біженців, натомлених лікві-
даторів, колючий дріт навколо «зони»), є тактовни-
ми, простими та щирими. Чи не найвідоміше фото 
цих днів — «Чорнобиль. Травень 1986» з хлопчи-
ком, що сидить, схиливши голову серед зібраних 
речей. Його обличчя ми не бачимо, та все зрозумі-
ло і так… До Чорнобиля Марущенко приїздитиме 
й надалі, знімаючи те, що тут відбувалося: тих, хто 
самовільно повернувся додому, спустошені вулиці 
та будинки колишнього містечка Прип’ять. В одно-
му з інтерв’ю, формулюючи свою фахову позицію, 
Віктор Марущенко скаже: «Можна зробити фото-
графію як крик або удар, фотографію як шепіт або на-
віть як брутальну лайку… Але нормальне людське 
спілкування складається з простих фраз, що ска-
зані спокійним голосом. Саме так люди говорять 
про щось важливе».

З 1987 року «Чорнобильська серія» В. Марущенка 
експонувалася в Україні та за кордоном. 
У 1989–1990 роках він жив та працював у Швейцарії 
та Німеччині, де відбулися його персональні вистав-
ки. У 1990-му Марущенко став єдиним фотографом 
з України, чиї роботи увійшли до великої виставки 
«A Hundred Photographers of Eastern Europe», що екс-
понувалася в Musee de I’Elysee у Лозанні. Потім бу-
ли виставки (персональні та групові) у Німеччині, 
Франції, Канаді, США, Словаччині, Чилі, Канаді. 

Перша персональна під назвою «Ретроспектива. 
1976–1996» відбулася в Україні лише у 1996-му ро-
ці — в Києві, у Будинку художника. У 2001-му його 
чорнобильські фото показали на 49-й Венеційській 
бієнале у проекті куратора Харольда Зеемана «Плато 
людства». У 1997-му в Берні у видавництві «Benteli 
Verlag» вийшов фотоальбом «Віктор Марущенко. 
Україна. Фотографії». Серед інших тут були пред-
ставлені й унікальні портрети художниці Марії 
Приймаченко, з якою дружив і яку упродовж ро-
ків знімав майстер, а також камерна та надзвичай-
но людяна серія «Креничі» про зникаюче село 
під Києвом. Його історію він переповів як поетичну 
притчу про «інший час», що тут, в центрі Європи, 
наче зберігся ще з ХІХ століття.

Також серед його фотосерій — «Берлінська 
стіна» (1991), де знищення кордону між Східним 
та Західним Берліном постає одночасно і як части-
на особистих людських доль, і як символічна істо-
рична подія, котра, як сподівалися тоді, зруйнує ме-
жі та загорожі, якими тоталітарні ідеології розділя-
ли світ. І зовсім інша за своїм настроєм та образним 
звучанням фотосерія «Троєщина» (2010), де ху-
дожник розкрив тему людської самотності у вели-
кому місті… Або «Вибори» (2010), в якій так про-
низливо пролунала чи не найактуальніша сьогодні 
в Україні тема — голоси окремих «простих людей», 
що залишаються непочутими владою. 

Окремої уваги заслуговує і сам творчий метод 
майстра, котрий склався у його роботі ще з радян-
ських часів. На відміну від звичного тоді дистанці-
ювання фотографа від об’єкту зйомки, Марущенко 
зблизька вивчав те, що мав знімати. А тому його фо-
тосерії не були миттєвою репортажною фіксацією, 
а створювалися через близький контакт з людьми, 
яких він знімав, коли виникала довіра та фотокаме-
ра ставала засобом спілкування.

Чорнобиль. Травень, 1986З серії «Креничі», сер. 1980-х — поч. 1990-х
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З серії «Троєщина», 2010

З серії «Троєщина», 2010

З серії «Берлінська стіна», 1991
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На початку 2000-х Марущенко був запрошений 
до участі у підготовці документального фільму відо-
мого австрійського режисера Михаеля Главоггера 
«Смерть робітника». Фільм був присвячений зник-
ненню ручної праці в сучасному світі, що драматич-
но позначається на житті людей. Фільм складався 
з п’ятьох історій про роботу у ХХІ столітті, дія яких 
відбувається в Індонезії, Нігерії, Пакистані, Китаї 
та на території Донбасу. Завершений у 2005-му, 
фільм був нагороджений сімома міжнародними пре-
міями. Сюжет про Донбас мав назву «Герої», роз-
повідав про те, як на початку ХХІ століття, в цен-
трі Європи люди змушені ручними примітивними 
засобами під загрозою загибелі добувати вугілля 
з покинутих шахт, аби хоч якось заробити на життя. 

Зроблені у селищах та містечках Донбасу світ-
лини Марущенка переросли у велику серію, пра-
цюючи над якою майстер перейнявся проблемами 
людей, відкинутих суспільством на маргінеси іс-
нування. Йому вдалося встановити таку атмосфе-
ру довіри та взаєморозуміння, коли люди вже наче 
не звертають увагу та фотоапарат, поводять себе 
природно та невимушено. А тому отримані знім-
ки вражають суворою правдивістю, тою перекон-
ливою достовірністю, що й визначає неспростовну 
якість їхньої документальності. Однак, попри мото-
рошну правду життя шахтарських містечок, худож-
ник показав і несподівану поетичність донбаських 
ландшафтів, які ніби перегукуються із картинами 
Пітера Брейгеля, і фізичну красу шахтарів у «чор-
них забоях», і надію в очах молодих жінок, що так 
страшно гибіють у небезпечних «копанках» і мрі-
ють про красу та любов. 

У 2004 році «шахтарська серія» стала основою 
проекту «Донбас — країна мрій», створеного кура-
тором Єжи Юнухом та представленого на бієнале 
сучасного мистецтва у Сан-Паулу. Проект було ви-
знано одним із 27-х найкращих з-поміж 135-х інди-
відуальних мистецьких проектів бієнале. У 2005-му 
він експонувався в Чилі в Музеї сучасного мистец-
тва Сантьяго.

Творчість Віктора Марущенка, видатного май-
стра документальної соціальної фотографії, є части-
ною художньої культури нашого часу. Адже саме фо-
тограф за самою природою своєї діяльності «прире-
чений» вдивлятися у оточуючий його світ, акценту-
ючи в ньому те, на що варто дивитися і що ми маємо 
право спостерігати. Віктор Марущенко не просто 
зафіксував на своїх світлинах людей та події, а по-
казав те важливе, що примушує нас знову і знову 
вдивлятися в них, прагнучи зрозуміти світ, життя 
та самих себе.

Галина Скляренко,
 кандидат мистецтвознавства

Композитор Валентин Сильвестров, 1985Сценограф Данило Лідер, 1987

Донецька обл., Торез, 2003

Луганська обл., Хрустальний, 2002
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Пандемія змінила поведінку всіх учасників 
ринку і змусила багатьох підприємців адаптува-
ти свої бізнес-процеси під нові умови. Перехід 
у цифровий простір для багатьох сфер виявився 
єдиною можливістю вижити і продовжити роз-
вивати свій бізнес, а для деяких — навіть вийти 
на новий рівень взаємодії з аудиторією і запро-
понувати кардинально новий продукт.

В цілому ж нові технології і онлайн-послуги по-
слідовно трансформують арт-індустрію упродовж 
останнього десятиліття. Наприклад, Британський 
музей Tate був одним з перших, хто, оцінивши, 
як стрімко розширюється потенціал цифрових 
комунікацій, виробив для себе онлайн-страте-
гію на 2010–2012 роки. За цей час музей вдався 
до ефективних заходів щодо охоплення нової ауди-
торії: повністю переробив сайт, зробив оцифров-
ку колекції і представив ї ї онлайн, а також додав 
нові моделі навчання, орієнтовані на творчість, 

соціальну взаємодію, гру й активну співучасть. 
Одним з основних положень даної стратегії мож-
на назвати діджитальну відкритість, прозорість 
і взаємодію з аудиторією. Нововведення виявило-
ся настільки успішним, що далі з’явилася Цифрова 
стратегія Tate на 2013–2015 роки, в якій музей від-
крито проголосив: «Ми розглядаємо діяльність 
цифрового співтовариства як основну для досяг-
нення місії організації по залученню аудиторії 
до мистецтва» і зробив ставку на соціальні ме-
режі, блогінг, відео-ролики та різні інтерактив-
ні практики досліджень і кураторства. Завдяки 
залученню нової аудиторії музею вдалося впро-
вадити і нові форми фандрайзингу, платних на-
вчальних курсів, електронних книг і публікацій.

За Tate одразу ж пішли й інші великі інсти-
туції, виставкові простори і галереї. Всі гравці 
на арт-ринку почали вводити нові форми електрон-
ної комунікації і збільшувати свою присутність 

ЗІТКНЕННЯ З (ОНЛАЙН)  

РЕАЛЬНІСТЮ: 

ДОСВІД PHOTO KYIV 2020

A Clash with the (Online) Reality: the Case of 
Photo Kyiv 2020

The pandemic has changed the behavior of all 
market participants and forced many entrepreneurs 
to adapt their business processes to the new condi-
tions. For many industries, digitalization was the only 
way to survive and continue to expand their business.

Photo Kyiv has followed the path of creating a 
virtual 3D space with a navigation option for its vis-
itors. The article shares the insider’s look at the or-
ganization of the fair in the online format, and de-
scribes the advantages and disadvantages of choos-
ing the 3D option.

Author: Anna Savitska, the cofounder and art di-
rector of the Photo Kyiv art fair 

Євген Самученко. «Білий профіль»

Білак Юрій. «Гуцули поза часом»
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«в онлайні». Швидше за все адаптувалися галереї, 
які стали створювати платформи, об’єднуватися 
й організовувати виставки в режимі онлайн. І як-
що спочатку йшлося про найпростіше — про пе-
ренесення частини функцій в онлайн, то згодом 
почали з’являтися 3D-виставки зі вбудованими 
можливостями комунікації.

Ярмарки ж при цьому залишалися осторонь, 
не поспішаючи переводити «в онлайн» свої про-
стори і позбавляти себе такої важливої соціаль-
ної складової, як численні церемонії відкриття, 
вечірки, концерти, знайомство з художниками 
і реальне спілкування з галеристами. Велика кіль-
кість регулярних ярмарків, поява ярмарків-сате-
літів і їхня насичена програма призвели навіть 
до появи нового терміну — «fairtigue» (гра слів, 

у перекладі — втома від ярмарків). При цьому 
ті ж самі ярмарки не могли собі дозволити геть 
ігнорувати нові технології і онлайн-формати: та-
ким чином з’явилися сайти з онлайн-каталогами, 
створювалися додатки з картами стендів, додат-
ковими комунікаційними можливостями, а та-
кож з повним оцифруванням фізичної ярмарки 
і створенням її 3D-версії.

Все однак сильно змінилося з початку 2020 ро-
ку, коли з приходом пандемії був скасований Art 
Basel Hong Kong, і ярмарок запропонував всім 
учасникам онлайн-зали, які дозволили колекціо-
нерам переглядати роботи, здійснювати пошук 
по галереях, художниках і засобах масової інфор-
мації, а також безпосередньо зв’язуватися з від-
ділом продажів галереї. У перші дні онлайн-зали 

були доступні тільки для VIP-персон, власників 
карток, і тільки потім відкриті для широкого за-
галу. По суті, в цих онлайн-залах, крім всієї на-
явної на сайті інформації про роботу, можна бу-
ло ще подивитися твір мистецтва в інтер’єрі і оці-
нити його розмір.

Після усвідомлення досить туманних перспек-
тив організації фізичних заходів всі ярмарки роз-
ділилися на дві групи: представники однієї піш-
ли шляхом оцифровки каталогу і створення окре-
мих онлайн-кабінетів / залів для перегляду робіт 
(Art Basel, Frieze London і Masters, Photo London). 
Інші ж, менш численна група, наважилися на ство-
рення справжнього 3D-простору, яким можна гу-
ляти, підходити і розглядати роботи (Art Jakarta, 
Photo Basel, Photo Kyiv).

Юрій Данченко. Ботсвана, дорога між Маун та Леру Ла Тау, фото з приватного літака, 2013
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Димитрій Богачук. «Етрета»

Лера Допірчук. «Стрибок у порожнечу»
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Ярмарок Photo Kyiv, котрий існує від 2017 ро-
ку, отримав інтерактивну онлайн-платформу, роз-
робкою якої займалася молода компанія Pangram 
на чолі з Катериною Рай і Сергієм Ніжинським.

Як арт-директор ярмарку з дня його заснування, 
провівши спільно зі своєю колегою і бізнес-парт-
нером Іванною Бертран (співзасновник і керую-
чий директор ярмарку) три фізичні ярмарки Photo 
Kyiv, я можу сказати, що обсяг роботи щодо орга-
нізації заходу у віртуальному просторі був не мен-
шим, аніж при організації реального ярмарку. В ре-
зультаті Photo Kyiv 2020 відбувається у віртуаль-
ному 3D-просторі з 2-го по 20-те грудня.

Цього року ярмарок пішов і на інші принци-
пові нововведення: запросив до участі фотогра-
фів, яких відбирала спеціальна експертна комісія 
з шести арт-експертів, що дозволило зберегти ви-
сокий рівень робіт. Відсутність фізичних кордонів 
дала можливість запросити до участі авторів з різ-
них країн, які за досить невеликий за світовими 

нормами внесок змогли показати свої роботи 
«не виходячи з дому», не подорожуючи з робо-
тами в Україну і не оплачуючи їхнє перевезення 
та оформлення. Це була одна з найбільш високо 
оцінених переваг онлайн-формату, адже витрати 
учасників набагато скоротилися.

Як і з минулими Photo Kyiv, соціальні мережі взя-
ли на себе основну функцію поширення інформа-
ції, однак у цьому році довелося попрацювати з по-
ясненням функціоналу використання платформи 
ярмарку, особливостей його роботи на комп’ютері. 
Серед інших переваг онлайн-формату постала мож-
ливість організації великої, безмежної (в прямому 
і переносному сенсах) освітньої програми (в цьому 
році вона була реалізована за підтримки Посольства 
Швейцарії в Україні та Посольства Федеративної 
Республіки Німеччини в Україні), яка включає в се-
бе презентації проектів учасників, артист-токи, 
дискусійні панелі та онлайн-екскурсії. Також було 
показано три спецпроекти: «Жінки в мистецтві» 

(під кураторством Кароль Глозе-Пиду); проект 
Організації українських жінок-фотографів (кура-
тор Анна Мельникова); «Чорнобиль» — пам’яті 
Віктора Марущенка (куратори Марина Полякова 
та Валерій Милосердов). 

Природно, як і з будь-яким інноваційним про-
дуктом, у процесі запуску було виявлено багато 
складнощів, пов’язаних з навігацією й інтерфей-
сом. За попередніми відгуками відвідувачів мож-
на зробити висновок, що 3D-формат значно ціка-
віший для молодого покоління. Але й для більш 
досвідчених колекціонерів, які стають свідоми-
ми переваг нових технологій для порядкування 
колекцією, пошуку нових творів в умовах обме-
женого пересування світом, наразі вже немис-
лимо залишатися осторонь процесу «оцифров-
ки» ярмарків. 

Анна Савицька, співзасновник і арт-директор 
ярмарку Photo Kyiv

Кортні Рой. «Ідеальна Жінка Секретар» 

Роман Мінін. Із серії «Харківський заповідник», цифровий друк на 
самоклеючій плівці, аерозольна фарба, 140 х 140 см, 2020

Роджер Грасас. «Дорога на Багдад», Саудівська Аравія

Олена Сапонова. «Зростання» з серії «Місце»,  
фотодрук на папері металік, накочення на екобонд, 100 х 85,8 см, 2020
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«Найдорожча картина у світі може бути під-
робкою?»1 або «Єдиний автопортрет художника 
Вінсента ван Гога, який він написав під час психіч-
ного захворювання, виявився справжнім!»2 — та-
кі гучні заяви змушують задуматись про місце ав-
тентичності у мистецтві. 

«Справжність» (автентичність) є «душею твору 
мистецтва», набором тих унікальних якостей, яки-
ми свідчить про себе твір, властивостей, що визна-
чають його історичну та ринкову вартість, а також 
пов’язують цей об’єкт із творчістю певного автора. 
Вона є одним з елементів, який окреслює місце ху-
дожнього об’єкта на арт-ринку і навіть може вирі-
шити долю експертів-мистецтвознавців, арт-диле-
рів, критиків, мистецьких фундацій, галерей та низ-
ки інших структур у сфері мистецтва.

З питанням автентичності твору тісно пов’язаний 
і провенанс роботи: адже якісний провенанс тво-
ру мистецтва може істотно вплинути на художню 
та/або культурну цінність самого твору. Ця якість 
оцінюється за ступенем достовірності походження 
твору, контекстом його створення та подальшого іс-
нування, статусом колишніх власників і докумен-
тації, що супроводжує твір мистецтва — сертифі-
кати автентичності, документи, за якими відстежу-
ється історія передачі твору від власника до власни-
ка, висновки експертів, наукові дослідження тощо.

1 https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/nov/20/artistic-

license-experts-doubt-leonardo-da-vinci-painted-450m-salvator-mundi

2 https://bit.ly/35MF3QH

Відомо, що деякі твори мистецтва супроводжу-
ються сертифікатами автентичності від художника, 
від фундації (фонду) чи іншої інституції, що пов’я-
зана із художником. Такий сертифікат зазвичай дає 
змогу власнику арт-об’єкта переконатись у його ав-
тентичності та є важливим для подальшого розпо-
рядження твором мистецтва. Разом з тим, обов’язок 
видавати цей документ при наданні права розпоря-
дження арт-об’єктом (продажуі, даруванні, супро-
водженні на аукціон тощо) відсутнє в законодавстві 
майже всіх країн світу. Ба більше — немає і загаль-
но-нормативного юридичного визначення сертифі-
кату автентичності. А відтак, з юридичної точки зо-
ру той чи той конкретний документ не є правоуста-
новлюючим та не створює для особи, яка його вида-
ла, та особи, яка його отримала, правових наслідків. 

Винятком є закон штату Каліфорнія у США 
«California Sale of Fine Prints Act» (The Farr Act), 
де сертифікат автентичності визначається як опис 
художнього об’єкту, котрий арт-дилер має прода-
ти, обміняти або передати. Кожен сертифікат по-
винен містити твердження: «Цим підтверджено, 
що вся інформація та наведені твердження є правди-
вими»3. Згідно із вказаним законом, сертифікат ав-
тентичності має містити ім’я митця, опис техніки 
виконання твору, опис матеріалів та інші відомості. 
Закон також визначає порядок видання сертифікату 
автентичності на твір, а недотримання вимог зако-
ну може призвести до цивільної відповідальності, 

3 http://www.ifar.org/statute.php?docid=1185293785

СЕРТИФІКАТ 
АВТЕНТИЧНОСТІ НА ТВІР: 
ШМАТ ПАПЕРУ ЧИ ГАРАНТІЯ 
ОРИГІНАЛЬНОСТІ ТВОРУ?

A Certificate of Authenticity for an Artwork: 
a Piece of Paper, or a Guarantee of the Work’s 
Authenticity?

The authenticity is “the very soul of art,” defin-
ing the art object’s place on the art market and pos-
sibly even sealing the fate of its participants. The ar-
ticle underscores the importance of verifying the 
work’s provenance and analyzes the role that the cer-
tificate of authenticity plays in this process. The au-
thor draws the conclusion that, in the absence of le-
gal regulations of the field of certificates of authentic-
ity, its presence is no guarantee of the work’s status. 
The conclusion is accompanied by telling examples 
from the practices of acclaimed international galler-
ies and even the largest auction houses.

Authors: Ganna Prokhorova, Yelyzaveta Markova

Жан Мішель Баскія. Dustheads, 1982,  
продана на аукціоні Christie’s за $ 48,843,750

Картина-підробка, приписувана авторству Марка Ротко

Вінсент ван Гог. Автопортрет, 1889
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включаючи компенсацію вартості твору та навіть 
відшкодування збитків.

Разом з тим, за відсутності законодавчого регу-
лювання у переважній більшості країн учасники 
арт-ринку можуть самі визначити, яка інформація 
має бути представлена у сертифікаті автентичності. 
Так, наприклад, документ може містити дані про рік 
створення роботи, про матеріал, з якого створено 
арт-об’єкт, зазначати жанр та авторську техніку, 
розмір полотна (для картин), короткий опис твору, 
підпис митця чи галериста, а також включати будь-
які інші відомості, що дозволять якомога вичерпні-
ше визначити автентичність твору. Звичайно, як-
що питання отримання сертифікату автентично сті 
не є складним під час придбання творів сучасних 
митців, то для визначення «справжності» робіт ав-
торів, які померли, отримання сертифікату автен-
тичності набуває особливої актуальності.

Серед інших видів правового регулювання, 
у Нью-Йорку аукціонний дім чи художня галерея 
зобов’язані засвідчити роботи, котрі вони прода-
ють, як автентичні шляхом сертифікації через кон-
сенсус експертів у конкретній галузі. Як визнача-
ється статус експерта? Іноді це залежить від уряду. 
Наприклад, у Франції спадкоємців або представ-
ників художника визначають як законних автен-
тифікаторів завдяки їхнім знанням про творчість 
художника. Вчені з науковими ступенями відомих 
наукових закладів, працівники аукціонних домів 
також можуть вважатись експертами.

Вочевидь, за відсутності законодавчого регу-
лювання сертифікату автентичності його наяв-
ність щодо твору мистецтва ще не дає гарантій 
того, що перед вами оригінальна робота. Відомо, 
що твори мистецтва є одними з найпоширеніших 
«жертв» зловмисників, які здатні не лише повто-
рити неперевершений стиль митця, але й підро-
бити провенанс роботи та, власне, сам сертифікат 
автентичності на твір. Окрім цього, варто згадати 
про складність визначення автентичності і сами-
ми експертами: брак документальних відомостей 
про «життя» картини, брак відповідного техніч-
ного забезпечення та експертних кадрів не лише 

затягують та здорожчують процес визначення ав-
тентичності, але й призводять експертів до хибних 
висновків щодо унікальності твору. Через це відо-
мі випадки, коли власники картин подавали позов 
проти окремих експертів та організацій, якими бу-
ло видано сертифікати автентичності. Наприклад, 
у США у справі Fertilla v. Knoedler Gallery, LLC пози-
вач подав до суду на галерею, яка засвідчила справж-
ність купленого позивачем твору, що згодом виявив-
ся підробкою. Також відомі випадки, коли позов був 
поданий за «анулювання» автентифікатором сер-
тифікату, що знецінило вартість колекції позивача 
(Basquiat Heriveaux v. Christie’s, Inc.).

В Україні, як і у багатьох, на жаль, інших державах, 
відсутнє регулювання надання сертифіката автен-
тичності на твір, а також не затверджено його стан-
дартну форму. З огляду на світову практику, за от-
риманням такого сертифікату можна звернутись 

безпосередньо до митця, галереї або аукціонного 
дому, де було придбано твір, до музеїв та галерей, 
які пропонують послуги щодо визначення автентич-
ності твору, а також до окремих експертів-мистец-
твознавців, які користуються авторитетом на укра-
їнському або міжнародному арт-ринку. В окремих 
випадках автентичність твору мистецтва може бу-
ти встановлена і шляхом офіційної мистецтвознав-
чої експертизи.

Автори: Ганна Прохорова (Ganna Prokhorova), 
адвокат, радник Адвокатського бюро 

«Mamunya IP», арбітр Арбітражного суду 
з питань мистецтва (Court of Arbitration for Art) 

(Гаага, Нідерланди); Єлизавета Маркова 
(Yelyzaveta Markova), юрист 

Перша сторінка позову Fertilla vs Knoedler Gallery стосовно 
картини-підробки, приписуваної авторству Марка Ротко

Жан Мішель Баскія. Без назви, 1982 Торги на аукціоні Sothebys, Нью-ЙоркАукціонний будинок Sotheby’s, Нью-Йорк

Приклад сертифікату автентичності на фотографічну роботу
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Відзначаючи два десятиліття з моменту ста
новлення Waone, 17 листопада український ху
дожник Володимир Манжос випускає Worlds 
of Phantasmagoria Vol.1 як всебічне дослідження 
своєї творчості у монохромній палітрі. Книга, ви
дана накладом лише 1500 примірників, містить 
добірку кураторських текстів та хронологічно 
впорядкованих зображень чорнобілих робіт 
Waone на стінах, полотні та папері, що супрово
джуються описами від самого художника.

Другий том Worlds of Phantasmagoria очі
кується у кінці 2021 або на початку 2022 року. 
Видання охопить роботи, створені у кольорі в пе
ріод між 2004 та 2020 роками, від перших малюн
ків на папері та полотні до масштабних муралів. 
Твори, як і в першому виданні, будуть хроноло
гічно впорядковані.

Роботи українського митця Володимира 
Манжоса, більше відомого під псевдонімом Waone 
Interesni Kazki, добре знані по всьому світу. Вони 
впізнавані за своїм унікальним стилем, що поєд-
нує деталізованість книжкової ілюстрації та мо-
нументальність вуличного живопису. При цьому 
художник не обмежується одним жанром, активно 
реалізуючи свої задуми у живопису, графіці, кера-
міці, скульптурах, іноді переводячи роботи у вір-
туальний вимір за допомогою новітніх технологій. 

Його фантасмагорії сплітаються через ігри з про-
стором і фізикою, через альтернативні реальності 
та сюрреалістичні образи.

Зберігаючи ідентичність вуличного художника 
(Манжос починав як мураліст), теми для творчо-
сті йому загалом диктує сама локація. Публічний 
простір визначає контекстуальність мистецтва 
Манжоса, тож у роботах на стінах часто візуалізу-
ються локальні культурні сенси. Крім апропріації 
місцевих атрибутів і значень, у роботі над мурала-
ми також необхідно зважати на умови: це може бу-
ти спекотна Мексика, Індія з її високою вологістю 
або ж засніжена Франція. Нові місця щоразу ви-
магають ретельної підготовки та непростих тех-
нологічних рішень.

Істотно, що творчість Waone — це наочний при-
клад переходу мистецтва з вулиць до галерейних 
просторів. Його персональна виставкова історія 
(Ліон, Мілан, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, знову 
Мілан та Рим) вкотре доводить, що майстерність 
існує поза категоріями маргінального та інститу-
ціонального. Твори художника на полотні, які він 
насправді почав створювати ще багато років тому, 
та індор-стінописи стали його глобальною візитів-
кою, так само як і мурали. Крім того, Манжос ак-
тивно працює з керамікою та іншими матеріалами. 
Його психоделічні керамічні скульптури — це екс-
перименти з виведення притаманних художнику 

АРТ-БУК «WORLDS OF PHANTASMAGORIA»: 
ПОЛОН ТВОРЧОСТІ 

WAONE 

INTERESNI KAZKI
Worlds of Phantasmagoria Art Book: In Thrall 

to Waone Interesni Kazki’s Art
Celebrating the 20-year anniversary of Waone’s 

establishment, the Ukrainian artist Volodymyr 
Manzhos has released Worlds of Phantasmagoria, 
Vol. 1 on November 17. It is a comprehensive over-
view of his monochrome works. Manzhos’ works 
have a unique recognizable style that combines the 
detail-oriented approach of book illustrations with 
the monumentality of street art. The hardcover edi-
tion compiles curators’ texts and reproductions of 
Waone’s black-and-white works on walls, canvas 
and paper, arranged chronologically and accom-
panied by the artist’s descriptions. It has the print 
run of 1,500 copies. 

The next book will include all color works creat-
ed between 2004 and 2020, starting with the first 
drawings on paper and encompassing paintings on 
canvas and large murals. Similarly to Volume 1, the 
works will be arranged chronologically. Worlds of 
Phantasmagoria, Vol. 2 is scheduled to appear in late 
2021 or early 2022.

Authors: Andrii Miroshnychenko, Anna Avetova

Apple of Discord, туш, акрил, полотно, 400 х 600 см, 2020
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візуальних образів у тривимірний простір, фізич-
не втілення неможливих моделей. Так автор дослі-
джує матеріальну виразність своєї уяви. 

Свобода Володимира Манжоса — у його гіп-
нотичній фантазії та силі генерувати безліч архе-
типних кодів. Вона спонукає дивуватися відчуттю 
співприсутності у паралельних всесвітах, де діють 
радикально відмінні від земних закони та прави-
ла. Художнику вдається уможливити досвід тако-
го метафізичного виміру, за якого в глядача не ви-
никає жодних сумнівів у реальності та цілісності 
зображуваного краєвиду. Позачасовість та дина-
мічність подій обумовлюють сновидність того, 
що споглядається. За допомогою своєрідного «пе-
ретікання» елементів, видовження та пластично-
сті тіл персонажів вибудовується хитра й мінлива 
реальність. Кожна деталь у творі ніби має леген-
дарну історію та своє фаталістичне призначення, 
кожна істота — свою долю і філософію.

Володимир Манжос зацікавився мистецтвом 
з раннього віку, адже зростав із батьком, який ко-
лекціонував українське мистецтво та рідкісні пра-
вославні ікони. Книги були іншою обсесією май-
бутнього художника, він міг годинами гортати їхні 
сторінки та споглядати ілюстрації з природничих 

журналів. Володимир брав уроки малювання 
та живопису, але йому так і не вдалося отримати 
офіційну художню освіту. Лише після закінчен-
ня ВУЗу, не пов’язаного з мистецтвом, він усвідо-
мив, наскільки життєво необхідною є для нього 
творчість. Отже, 2000 року він взяв собі нікнейм 
Waone, а пізніше у 2005 разом з Олексієм АЕС во-
ни створили мистецький дует «Interesni Kazki».

Наступну декаду дует подорожував всією пла-
нетою, малюючи мурали просто неба та експону-
ючи свої роботи у галереях Північної та Південної 
Америки, Африки, Європи, Австралії. У 2016 році 
вони створили разом свою останню роботу. Дует 
припинив своє існування, а художники розпоча-
ли сольні кар’єри. Маючи у портфоліо десятки мас-
штабних муралів в багатьох країнах світу, Манжос 
нарешті здобувся можливості втілити одну зі сво-
їх давніх мрій — намалювати чорно-білий мурал. 

Як великий шанувальник старовинних гравюр, 
український художник плекав задум великого мо-
нохромного твору більше 4-х років. Нагода випа-
ла у штаті Керала, що у південній частині Індії. 
Працюючи під палючим тропічним сонцем, Waone 
витворив детальний сюрреалістичний розпис, по-
значений стурбованістю про глобальні кліматичні 

зміни. Застосовуючи ту саму техніку, що й для сво-
їх паперових малюнків, які він створював роками, 
Володимир Манжос виконав направду вражаючу 
масштабну роботу. За допомогою незліченних, різ-
них завтовшки й завдовжки ліній художник створив 
неповторні текстури, глибину та світловий ефект. 
Він зобразив ірраціональні декорації, наповне-
ні символічними прихованими повідомленнями.

Творчий метод Манжоса — розчинення в про-
цесі, а не фокусування на результаті. Формула ство-
рення починається з замальовок: весь потік думок, 
котрі вловлює свідомість, автор переносить на па-
пір. Потім з цього потоку виринають конкрет-
ні образи, з яких і складається загальна компози-
ція. Після цього художник переходить до етапу 
опрацювання деталей, іноді зовсім мініатюрних, 
а відтак трудомістких. Він сприймає свою справу 
як шлях до досконалості. Вправляючись у різних 
форматах і медіумах, Манжос відкриває для гля-
дачів своєрідні точки входу до інших світів. У цих 
світах є місце шаманам і велетням, воїнам і демо-
нам, мудрецям-книголюбам і космічним істотам. 
Тут вирують божественні енергії, літають крилаті 
створіння та б’ють блискавками з долонь чаклуни. 
Магія виступає універсальною силою у множинних 

Edge of Time, туш, папір, 35 x 50 см, 2013
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Fish Pattern, 2008 
Галерея «Лавра», Київ, Україна
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всесвітах художника, вона відкриває портали та від-
находить сакральні знання, викликає сяючі кіль-
ця або стовпи диму; зі знаків і заклять пророста-
ють пагони чарівних квітів та народжуються ал-
хімічні речовини. 

Натепер Володимир Манжос працює над сері-
єю енциклопедичних видань про свою творчість 
«Worlds of Phantasmagoria», яку він задумав у де-
кількох томах. Перший з них, опублікований восе-
ни 2020 року, включив у себе розташовані за хро-
нологією чорно-білі роботи: починаючи від пер-
ших малюнків на папері та полотні до масштаб-
них муралів. 

Наративи Waone охоплюють безліч унікальних 
персонажів, що почуваються дуже затишно в по-
тойбіччі ірреальних декорацій, вони сплітаються 
та ворогують, женуться одне за одним або ж тво-
рять магічні ритуали. У всіх потенційних взаємоді-
ях всі вони діють спільно, залишаючись при цьому 
докорінно відмінними як у зовнішньому вигляді, 
так і в енергіях, котрі несуть у собі. Тут є і байду-
жі гігантські комахи або окремішні людські ноги, 
що поспіхом кудись біжать, і агресивні живі чере-
пи, і спраглі до знань чоловіки, і відчайдушні пта-
хоподібні воїни. Міфічність усіх цих небачених 
персонажів провокує глядача вигадувати історію 
та місію кожному зі створінь, долучатися до візу-
альної розповіді та розвідок, хто є хто.

При цьому твори Манжоса надзвичайно прав-
диві анатомічно. Він багато часу приділив вивчен-
ню будови тіла людини, тож його істоти зазвичай 
антропоморфні, але незмінно з певними модифіка-
ціями та особливостями. До прикладу, досить ча-
сто на роботах можна побачити безликі фігури — 
вони уособлюють галактичних богів, що існують 
ніби «з іншого боку» і керують галактикою. Вони 
панують над існуванням поза битвами та чвара-
ми, понад винаходами та справедливістю. Серед 
інших архетипних образів є войовничі кочівники 
та затяті бібліофіли, стражі та крадії, герої та в’яз-
ні, музики та мандрівники. 

Ще один антропологічний мотив мистецтва 
Waone — людська свідомість. Він багаторазово 
застосовує метафору ув’язненого розуму, коли го-
ворить про обмеження людської свідомості, яких 
вона зазнає через безперервний суспільний вплив 
ідеологій, вірувань, філософії, реклами та пропа-
ганди. Його численні візуальні образи мозку чи го-
лови у конотації з книгами або дверима — мані-
фестація пізнавальної сили людського інтелекту, 
але разом з тим показові і клітки, які символізу-
ють психологічні обмеження та неспроможність 
вийти за межі власного сприйняття.

Автори:  
Андрій Мірошниченко, Ганна Аветова

Amorphous Dreamscape (фрагмент), туш, полотно, 2020

Matter: Changing States, мурал, 2016, Керала, Індія
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Як це не парадоксально, але правда полягає 
в тому, що життя наслідує мистецтво куди 
більше, аніж мистецтво копіює життя.

Оскар Уайльд

Paradoxically though it may seem, it is none 
the less true that life imitates art far more than 
art imitates life.

Oscar Wilde


