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Вступне слово редактора 
Історія свідчить, що мистецтво завжди перебувало під патро-

нажем представників знаті. За сучасних форм державного устрою 
цю місію на себе покладає держава. Проте через наслідки світо-
вої фінансової кризи, посилені пандемією COVID-19, у багатьох 
країнах існує негласний курс на скорочення обсягів державної 
підтримки культури, і Україна не є винятком. Та попри всі склад-
нощі, обрана модель фінансування мистецтва з державного бю-
джету продовжує існувати. Отже, спростовує твердження, ніби 
субсидіювання культури її вбиває. Відтак, культурний масив від-
носиться до категорії суспільних благ і є своєрідним показником 
рівня життя цілої нації. 

Тож Інститут проблем сучасного мистецтва пропонує чита-
чеві, який бажає дізнатися більше про взаємодію держави і куль-
турного сектору, 5 (10) номер Арт-курсиву, створений редакцією 
упродовж останніх 6 місяців. В ньому ми розповімо про важли-
вість державної і приватної підтримки мистецтва в Україні і сві-
ті, наведемо приклади найбільш показових дій влади й приват-
них ініціатив, зокрема під час пандемії COVID-19. Крім того, на-
лежну увагу у 5 номері приділено сучасній проблемі відсутності 
в Україні мотиваційних важелів задля формування й розвитку та-
ких сучасних суспільних інститутів, як приватне колекціонуван-
ня витворів мистецтва й приватне меценатство. На цьому тлі на-
буває особливої значущості тема функціонування механізмів збе-
реження приватних колекцій у межах публічних музейних уста-
нов для забезпечення подальшої їх цілісності.

Іншою дискурсивною темою номеру є результати проекту 
«Візіократія» в рамках XIII платформи «Новітні спрямуван-
ня», що спонукає до осмислення теорії візуального сприйнят-
тя з урахуванням його сучасної специфіки. Відповідно акценту-
ється посилення інтересу до дискурсу «візуального повороту», 
який було обрано кураторською групою ІПСМ у нових реаліях 
глобальних змін буремного 2020-го, коли відбулося закономірне 
в цілому злиття досвіду віртуального і реального. У дискусійному 
коментарі до експозиції проекту «Візіократія» художники звер-
таються до теми ідентичності й штучності, власне до проблемати-
ки пам’яті / візуальності як маніпулятивного інструменту влади.

Окрім цього, у пропонованому виданні провідні представники 
мистецької спільноти діляться своїми спостереженнями й дум-
ками щодо співвідношення свободи й відповідальності культу-
ри, а також розповідають про механізми державного управлін-
ня в культурному секторі, про нові креативні видання й мистець-
кі конкурси. Ми продемонструємо вдалі приклади культурного 
менеджменту, окреслимо потенційні сценарії плідної політики 
щодо підвищення репутації українського мистецтва, його унікаль-
ності та актуальності, а відтак впізнаваності й авторитетної ваги.

Роксана Рублевська — головний редактор 
 видання ІПСМ «Арткурсив»
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Editor’s Introduction
History tells as that had art had always enjoyed the patronage of ar-

istocracy. Under the current government structure, this responsibil-
ity is assumed by the state. The global financial crisis, exacerbated 
by the COVID-19 pandemic, had pushed many countries to curtail 
the state support for culture, officially or unofficially, and Ukraine is 
no exception here. Despite all troubles though, the chosen model of fi-
nancing art from the state budget continues to exist, casually refuting 
the assumption that state subsidies kill culture. After all, cultural prod-
ucts are a public good, and could serve as an indicator of the whole 
nation’s standard of living.

Therefore, the Modern Art Research Institute is proud to present 
ARTCursive #5 (10), prepared over the course of the last 6 months. 
It would be of particular interest to the readers who want to find out 
more about the interactions between the state and the cultural in-
dustries. We will explore the important role of state and private sup-
port for art in Ukraine and abroad, and provide examples of the most 
emblematic initiatives of the government and private actors, includ-
ing those undertaken during the COVID-19 pandemic. Additionally, 
ARTCursive #5 touches on the important problem of the absence 
of mechanisms to encourage the formation and development of pri-
vate art collections and private art patronage as important modern 
social institutes in Ukraine. Within this context, the issue of mecha-
nisms that would preserve the integrity of private collections in state 
museums is of particular importance.

Another important theme under discussion in this issue are the re-
sults of the Visiocracy project under the aegis of the 13th Platform 
“New Directions,” which invited the participants to reflect on the the-
ory of visual perception within the framework of the most recent de-
velopments. Accordingly, we draw attention to the increased inter-
est in the “visual turn” discourse (the theme chosen by the Modern 
Art Research Institute’s curatorial group in light of the global chang-
es of the tumultuous year of 2020, when virtual and real experienc-
es quite predictably merged). In their commentary on the Visiocracy 
project’s exposition, the artists have addressed the issue of identity 
and artificiality, as well as the problem of memory and visuality as ma-
nipulative instruments of power.

Moreover, this issue includes the observations and reflections 
of the leading representatives of the art milieu on the interplay be-
tween freedom and responsibility in culture, explains the mechanisms 
of state management in the cultural sector, and introduces new publi-
cations and awards in arts.

We demonstrate success cases in cultural management and outline 
the possible scenarios for productive policies that could boost the pro-
file of Ukrainian art and underscore its uniqueness and relevance, thus 
improving its recognizability and cultural capital.

Roksana Rublevska, Editor-in-Chief of ARTCursive  
(published by Modern Art Research Institute)

Особлива подяка за допомогу у здійсненні проекту /  
With gratitude for their assistance in the implementation of this project to 

Дмитро Аверін / Dmytro Averin
Стелла Беньямінова / Stella Beniaminova
Ігор Власов / Igor Vlasov
Ігор Воронов / Igor Voronov
Артур Гармаш / Artur Garmash
Тамара та Олег Гороховськi / Tamara & Oleg Gorokhovskyi
Роман Давидов / Roman Davydov
Богдан Єсіпов / Bogdan Yesipov
Андрій Ісак / Andriy Isak
Борис Ложкін та Надія Шаломова / Borys Lozhkіn & Nadia Shalomova
Дмитро Ляховецький / Dmytro Liakhovetskyi
Сергій Махно / Sergiy Makhno
Ярема Міклош / Yarema Miklosh
Вячеслав Мішалов / Viacheslav Mishalov
Людмила та Андрій Пишні / Liudmyla & Andriy Pyshnyy
Прохорова Ганна / Prokhorova Ganna
Руслан Тимофєєв / Ruslan Tymofieiev
Дмитро Топачевський / Dmytro Topachevskyi
Світлана Трофимчук / Svitlana Trofymchuk
Максим Шкіль / Maksym Shkil
Наталія та Володимир Шпільфогель / Natalia & Volodymyr Spielvogel

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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Однією з головних характеристик інформації 
є образ. Ідея проекту «Візіократія» сформувалася 
навколо проблематики теорії візуального сприй-
няття, розробки якої відбулися у ХХ столітті. Сам 
факт бачення, як опції організму людини, є пред-
метом філософського аналізу впродовж розвитку 
цивілізації, проте ХХ століття, як час переоцінки 
цінностей, карколомних змін та потрясінь, а в на-
шому контексті — час появи «великого екрану», 
обумовило потребу зрозуміти теоретичні аспекти 
сприйняття візуальної інформації. Науково арти-
кульований «візуальний поворот», який став осно-
вою для «візуальних студій» в гуманітаристиці, до-
слідники розділяють принаймні на три хвилі: пер-
ша — зі становленням кінематографу і фотографії 
на початку ХХ століття, потім — 1960-і роки, з роз-
витком телебачення, і третя хвиля датується дру-
гою половиною 2000-х, з розповсюдженням мобіль-
них технологій та нових форм видовищності, таких, 
як віртуальна і доповнена реальність.

У концепції проекту «Візіократія» також є пев-
ний розподіл на декілька референтних точок: зре-
чення візуальності у практиках художників-аван-
гардистів, коли зображення опинилося під сумні-
вом, та візуальність як маніпулятивний інструмент 
сучасності. Динаміка і потужність змін 2020 ро-
ку виявили, зокрема, дуалістичність практики са-
моізоляції. З одного боку — людина, яка зреклася 
очного спілкування, отримала ексклюзивність і то-
тальність спілкування не лише з екраном, а й із мно-
жинністю проявів цифрового спілкування. З ін-
шого — увесь світ зменшився до розмірів гаджету, 

а сам комунікатор перетворився на подекуди єди-
не джерело продовження звичного способу життя: 
робота, навчання, дозвілля, спорт, стосунки. 

Історія проекту «Новітні спрямування» — 
це більш ніж двадцятирічна історія його реалізації 
на різних майданчиках, а з 2011 року проект щоро-
ку відбувається в ІПСМ, послідовно втілюючи своє 
головне завдання — підтримки, розвитку та кому-
нікацій в сфері сучасного мистецтва. У 2020 році 
для проекту «Візіократія» всі учасники були віді-
брані за відкритим міжнародним конкурсом, що ста-
ло особливістю цьогорічної експозиції. Згідно зі вже 
окресленими змістовими точками концептуальної 
розробки, ми, кураторська група ІПСМ, побудува-
ли експозицію. Перша група проектів — це робо-
ти, що посилалися до «Чорного квадрату», серед 
яких серія Лідії Мороз «Медіа супрематизм»; фо-
топроект «Вмираюча зірка» Іллі Михайлуся, де ав-
тор звертається до ідей лучизму та супрематизму 
і пропонує свою інтерпретацію у аспекті роботи 
зі світлом та його властивостями спектрального 
поглинання; проект Максима Мазура, який роз-
мірковує про «ангела історії», розгорнутого в ми-
нуле, тоді як препарований методом колажування 
текст принесено в жертву; колективна робота Сергія 
Корнієвського, Едуарда Потапенкова та Людмили 
Раштанової «Я бачу Місяць, Місяць бачить мене», 
в якій художники працюють з амбівалентністю по-
няття «погляд» і ставлять питання: «дар бачити — 
це можливість насолоджуватись красою, що ото-
чує, чи погляд — спосіб обрати мету для маніпуля-
ції заради підкорення та володіння?» Згадуваний 

ВІЗІОКРАТІЯ:  
БАЧИТИ ОБРАЗОМ 
ХІІІ ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ 

ІНІЦІАТИВ «НОВІТНІ СПРЯМУВАННЯ»

VISIOCRACY: Seeing Together
The article analyzes the results of the 13th 

Platform “New Directions,” and explores the proj-
ect’s theme, Visiocracy, which invited the partici-
pants to reflect on the theory of visual perception 
within the framework of the most recent develop-
ments. We draw attention to the increased inter-
est in the “visual turn” (the theme chosen by the 
Modern Art Research Institute’s curatorial group) 
in light of the global changes of 2020, when virtu-
al and real experiences were forcibly merged to-
gether. The article also provides an overview of the 
Visiocracy project’s exposition, listing its themat-
ic components and the theoretical issues tackled 
by the artists: they have addressed the avant-gar-
de experiments of the early 20th century, the prob-
lem of identity and artificiality, the issue of memo-
ry and the problem of visuals as a manipulative in-
strument of power.

Author: Iryna Yatsyk, research fellow of the 
Department of Theory and History of Culture, art 
scholar

«Чорний квадрат» мав істотне релігійне наванта-
ження, і ряд проектів також можемо об’єднати з точ-
ки зору їх обертання навколо теми нової релігій-
ності: графіка із серії «#ДругеПришестя» Маріко 
Гельман; «Рукотворний образ злодіяння суспільства 
новітнього» Романа Домашича; релігійність в арха-
їчному прочитанні у Андрія Дудченка та «Золотий 
кут тиші» від художниць Ірени Тищенко й Тетяни 
Павлюк; серія «Образи» Руслана Лучка, де форма 
і зміст побудовані на співставленні семантики «об-
разу» як культового зображення в значенні «іко-
на» та образу в сенсі image поп-культури; об’єкт 
 «Пост-панк. Вихід» Юлії Кириченко. 

Тема особистості, ідентичності та штучно-
сті в об’єктиві Олександри Скляренко у проекті 
«Лялька/Doll»: «адже чи не найдраматичнішою оз-
накою часу стає тотальна самотність, втрата живо-
го спілкування, на зміну якому прийшла ерзац-ко-
мунікація в мережі інтернет… рятуючи від самот-
ності, ляльки програмують людей на подальшу 
ізоляцію, більше того — стають ознакою нового 
штучного світу, в якому дедалі складніше відріз-
няти штучне від справжнього». Дмитро Купріян 
в серії «HOMO» звертається до теми комуніка-
ційної властивості обличчя; нашарування зобра-
ження та сенсів бачимо в роботі Катерини Шиман 
«Палімпсест»; також до теми ідентичності в умовах 
нових медіа звертається Анжеліка Гончар проектом 
«Set». Тема пам’яті є центральною в роботах Юрія 
Денисенкова, а тема істини в епоху постправди — 
у Євгена Лісняка. Автори замислюються над точ-
кою пошуку рівноваги в той час, коли це неможливо. 

Нашарування зображень опрацьовують обидва ху-
дожники, проте у Євгена Лісняка монструозність 
зображення компілятивно нашаровується в ран-
домному порядку, а у Юрія Денисенкова нашару-
вання поступові, продиктовані плином часу, вони 
відкриваються шар за шаром, впродовж чого від-
бувається ревізія шарів тиньку, а насправді — то-
талітарного минулого. До проблем тоталітарного 
минулого і людини, яка втрапила в лещата історії, 
звертається і Юлія Савенко. «Червона Книга» — 
це своєрідний реєстр облич представників «зника-
ючого виду», портретів минулого на чистому золо-
тому тлі. Точкою входу до теми візуальності, як ма-
ніпулятивного інструменту влади, став мотив зо-
лотого кольору, який, в залежності від контексту, 
є символом розкоші, чистоти, сяяння і всього спек-
тру семантики золота в релігії. Золото — це і краса 
та досконалість, і символ сонця і влади, перш за все 
сакральної; «золотим віком» ми звемо епоху най-
більшого щастя, здебільшого ретроспективно, з усві-
домленням неможливості повторення.

«Візіократія» — колективний проект, який 
об’єднує 33 художні висловлювання щодо розши-
реного соціокультурного виднокола за допомогою 
образів. Це художня рефлексія на тему сучасності. 
Він строкатий, конфліктний, в його серці — сприй-
няття реальності, бачення та механізми рефлексії. 
Кожен з авторів представляє свою візію. Панування 
візії — це здатність впливати на події і явища, інко-
ли це туга за втратою цієї можливості та протисто-
яння з реальністю: втрата безпосередньої взаємо-
дії людини з оточуючим світом, як у відео «Явище» 

Олена Маричевська. «Пошук шляху», 2017

Дмитро Купріян. Із проекту «Людина/Homo», 2020Сергій Корнієвський, Едуард Потапенков, Людмила Раштанова. «Я бачу Місяць, Місяць бачить мене», 2020 Максим Мазур. «A.H. Akt», 2021
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Володимира Михайлова, проблема вибору особи-
стості в епоху постправди, і, зрештою, суцільний 
«інформаційний балаган», як у масштабній інста-
ляції «Пліткар» Богдани Пацюк. 

Протистояння, в сенсі драматургічної основи, 
знайшло відображення також у експозиції, де для її 
відвідувача контрастні лінії вибудовуються не лише 
за кураторським передвстановленням, але і за інди-
відуальним сприйняттям глядача. Конфлікт — у ос-
нові проекту «Візіократія»: він між минулим і май-
бутнім, між усамітненням вимушеним — і обраним 
за власним бажанням. Актуальним є екзистенці-
альний конфлікт, адаптаційні можливості люди-
ни в умовах, які ми навіть не встигаємо визначити. 
Відторгнення та ескапізм, як один із захисних меха-
нізмів зростаючої напруги, протистояння за різними 

категоріями, яке зрештою стає прикметою реаль-
ності: людина vs створений нею світ, встановлення 
контролю над яким є неможливим/хибним завдан-
ням. Влада тексту змінилася владою зображення, 
але попри критику цієї зміни та спроби вивільнен-
ня від неї опція «бачити образом» може надати 
омріяну свободу.

Автор: Ірина Яцик, кураторка, науковиця 
ІПСМ

Художники проекту «Візіократія»: Артем 
Андрійчук, Віктор Ареф’єв, Олександр Бугай, 
Ірина Ворона, Маріко Гельман, Анжеліка Гончар, 
Сергій Гулєвич, Юрій Денисенков, Роман Домашич, 
Андрій Дудченко, Єлизавета Жданова, Олена 

Каїнська, Юлія Кириченко, Євген Клименко, 
Тетяна Колесник, Анна Кострицька, Дмитро 
Купріян, Євген Лісняк, Руслан Лучко, Максим 
Мазур, Олена Маричевська, Володимир Михайлов, 
Ілля Михайлусь, Лідія Мороз, Богдана Пацюк, 
Юлія Савенко, Олександра Скляренко, Наталія 
Федоришин, Вероніка Чередниченко, Оксана 
Чепелик, Катерина Шиман, груповий проект Сергія 
Корнієвського, Едуарда Потапенкова та Людмили 
Раштанової, дует @shallow_wat і @some_static_
pictures (Тищенко Ірена та Павлюк Тетяна).

Куратори — Андрій Сидоренко та Ірина Яцик
Керівник проекту — Ігор Абрамович 
ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ — 
ABRAMOVYCH.ART, Art Huss, Chernozem, 

InArt, Makhno Art Foundation

Ілля Михайлусь. Із серії «Вмираюча зірка», 2020Ілля Михайлусь. Із серії «Вмираюча зірка», 2020

Маріко Гельман. Із серії #ДругеПришестя / #TheSecondComing
 «Св. Себастіан та одноріг, або Не торкатись обличчя!», 2020

Юлія Савенко. Проект «Червона книга», 2020Юлія Савенко. Проект «Червона книга», 2020

Руслан Лучко. Із серії «Образи», 2020

Анжеліка Гончар. Із проекту «Set», 2020

Віктор Ареф’єв. Із серії «Метро_2020», 2020 Віктор Ареф’єв. Із серії «Метро_2020», 2020
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«КУЛЬТУРА — 
ЦЕ ЗДАТНІСТЬ ЛЮДЕЙ 
З ТВОРЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
КОНСТРУКТИВНО ОБ’ЄДНУВАТИСЯ» 
БЕСІДА З МІНІСТРОМ КУЛЬТУРИ ОЛЕКСАНДРОМ ТКАЧЕНКОМ

У 2020-му році сімнадцятим за хронологі-
єю міністром культури та інформаційної полі-
тики України став Олександр Владиславович 
Ткаченко. За плечима Ткаченка — роки успіш-
ного менеджменту в медіаіндустрії. Журналіст 
за освітою, він працював у складі топ-менедж-
менту на УТ-1, Інтері та Новому каналі. В 2008 ро-
ці Ткаченко очолив правління групи компаній 
«1+1 медіа». В політику прийшов разом із пар-
тією «Слуга народу». Про складні взаємовід-
носини держави та культури з Олександром 
Ткаченком розмовляла постійна авторка Арт-
курсиву Катерина Гончар.

Що заважає порозумітися державі з культур-
ним сектором? Чому, на ваш погляд, митці зна-
ходяться в опозиції до держави й навіть не роз-
раховують на її підтримку?

Культурі дійсно не приділялось достатньо уваги 
досить тривалий час, проте наразі її фінансування 
збільшується. Зокрема, минулого року вперше на-
дали гранти інституційної підтримки Українським 
Інститутом Книги і УКФом у загальному обсязі 
близько 608,3 мільйонів гривень. Верховна Рада 
ухвалила в другому читанні і в цілому законопро-
ект №3851 «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України щодо державної підтримки культури, 
туризму і креативних індустрій». У законопроекті 
йдеться про звільнення від податку на прибуток під-
приємства доходи ФОП, а також про те, щоб не об-
кладати єдиним податком доходи у вигляді культур-
ного гранту. Також законопроект пропонує ввес-
ти знижену ставку ПДВ на рівні 7% на культурні 
послуги для того, щоб збільшити на них попит се-
ред населення України. Це досить суттєві кроки, 
на мій погляд, аби повернути довіру митців до дер-
жави. До того ж ми намагаємося співпрацювати 
з культурними діячами не тільки через Український 
Культурний Фонд. 

Наприклад? 
В 2021-му ми створювали виставку, присвяче-

ну 150-річчю нашої славетної поетеси — «Леся 
Українка. 150 імен», — та проект «Чорнобиль. 
Подорож» — до 35-річчя Чорнобильскої катастро-
фи. Проте існують і певні складнощі: державні куль-
турні установи, що непогано фінансуються, наразі 
не поспішають трансформуватися і співпрацюва-
ти з міжнародним співтовариством. Отже, наразі 
ми запроваджуємо KPI для закладів культури, аби 
підвищити рівень якості культурного продукту, як-
що можна так висловитися. 

Ви згадуєте про Український культурний 
фонд. У неформальному спілкуванні з мистецькою 

спільнотою я чула численні невдоволення роботою 
фонду після того, як з посади пішла Юлія Федів. 
Чи не зменшилось фінансування?

Фінансування збільшилось. У частини спільно-
ти є претензії до діяльності наглядової Ради, ад-
же при проведенні одного з конкурсів Наглядова 
Рада вчасно не пояснила, що вона не буде автома-
тично приймати рішення експертів, а тільки рішен-
ня власні, стосовно проектів, сума яких перевищує 
900 тисяч гривень. Мистецька спільнота запропо-
нувала низку змін, які вона вважає за потрібне зро-
бити в діяльності УКФ. Вже відреагували депутати, 
спільно розробили поправки в систему управління 
УКФ, що дозволять створити більш прозору проце-
дуру призначення членів Наглядової Ради й проце-
дуру відкликання Членів Наглядової Ради в разі по-
рушення принципів доброчесності. 

Ще одне важливе питання для української куль-
тури, котре залишається невирішеним з 1991 ро-
ку, — Музей сучасного мистецтва. Чи є якісь зру-
шення в цьому питанні?

Президент дав доручення напрацювати пропо-
зиції стосовно створення Музею сучасного мистец-
тва і ми працюємо у цьому напрямку. Більше того, 
можливо, нам вдасться створити державний Музей 
сучасного мистецтва — не лише в Києві, а й в Одесі. 

Яким є ваше ставлення до феномену «влади 
культури», котрий полягає у тому, що політич-
ний авторитет культурних діячів зростає і вони 
стають чиновниками? Зокрема — вам, як люди-
ні, котра прийшла з телебачення, бекграунд до-
помагає чи навпаки — заважає?

Є різні приклади — як приходять діячі культури, 
так і йдуть. Стосовно мене — важливо, що в мене був 
менеджерський досвід. Звісно, те, що я був дотич-
ний до зйомок фільмів чи серіалів, допомагає в то-
нальності комунікації спільнотою. Ми краще один 
одного розуміємо. Міністерство культури працює 
над тим, аби збільшити вагу культури не тільки в по-
літиці, а й в житті пересічного громадянина. Мова 
йде про підняття і зарплат, і фінансування, про за-
лучення до культурних практик якомога більше лю-
дей. Культура — це здатність людей з творчим по-
тенціалом конструктивно об’єднуватися. 

Що «конструктивного» чекає наразі візуаль-
не мистецтво в Україні? 

Художники звикли працювати в автономному ре-
жимі, але ми знаходимось в діалозі з ними. На все 
потрібен час. Ми розробили Закон «Про переміщен-
ня культурних цінностей», який юридично санк-
ціонує вивезення та ввезення культурних ціннос-
тей в Україну за певною процедурою, що дозволить 

“Culture Is All About People With Creative 
Potential Coming Together Productively.” A Con
ver sation with Minister of Culture Oleksandr 
Tkachenko

In 2020, Oleksandr Tkachenko, with his long 
years of successful management in the media in-
dustry, became the 17th Minister of Culture and 
Information Policy. A journalist by training, he was 
among the top management of UT-1, Inter and Novyi 
Kanal TV channels. In 2008, he became the direc-
tor of 1+1 Media Group. He entered politics with 
the Servant of the People party. Art-Cursive’s long-
time author Kateryna Honchar joined Oleksandr 
Tkachenko for a conversation about the complicat-
ed relationship between culture and the state.

митцям мати легальні доходи. А представникам 
арт-ринку — ефективніше працювати через галереї, 
аукціони, як це відбувається у цивілізованому світі.

Якщо ж ми говоримо про цивілізований світ, 
який має бути розвиток культурної диплома-
тії, інтеграції українського мистецтва зі сві-
товим, співпраця з закордонними інституція-
ми? Що планується і що наразі вже відбувається 
в цьому напрямку?

Навіть в умовах пандемії продовжуються спіль-
ні дії в організації виставок багатьох європейських 
країн в Україні та виставок українських музеїв за-
кордоном. 

А от, наприклад, бієнале сучасного мистец-
тва в Україні найближчим часом можлива, за під-
тримки держави?

Гадаю — так, але наразі триває прийом заявок 
на бієнале в Венеції. Ми зосередились на презента-
ції народних художніх промислів. Розглядаємо ко-
лаборацію з сучасними дизайнерами, артистами, 
щоб просувати та модернізувати крафт-індустрію 
та збільшувати її капіталізацію. 

В Україні велика кількість мистецьких вишів, 
де студенти скаржаться на відсутність модерні-
зації. Наприклад, відсутність факультету сучас-
ного мистецтва в НАОМА, адже серед студентів 
давно є запит на саме сучасні практики. Наскільки 
може посприяти модернізації Міністерство куль-
тури — чи це проблема освітян?

Якщо мова йде про мистецькі університети, 
то значна їхня кількість знаходиться у відомстві на-
шого Міністерства, і це та сфера, котра очевидно по-
требує рухів в напрямку осучаснення змісту навчан-
ня. В тому ж Київському національному універси-
теті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-
Карого необхідна новітня технологічна база. Хоча 
деякі заклади, зокрема Харківська державна ака-
демія дизайну і мистецтв, Львівська національна 
академія мистецтв, Національна музична академія 
в Києві продовжують готувати випускників високо-
го рівня, конкурентноспроможних на ринку праці.

А як щодо питання кадрової політики в само-
му Міністерстві культури? За роки Незалежності 
змінилось стільки його очільників. Як це познача-
ється на його роботі?

Роль особистості, звісно, ніхто не відміняв, 
але важливіші процеси, котрі можна було б запу-
стити незалежно від того, хто буде керівником 
Міністерства культури. Наприклад, створення Ради 
з питань креативної економіки, яка дозволила б роз-
робити зміни в різних системах — дизайні, народ-
них художніх промислах чи кінокластері. Так само 
як і дії, пов’язані з процесом Великої реставрації, 
діджиліталізазії Міністерства культури, процесом 
створення реєстрів культурної спадщини, рефор-
мами туристичної галузі.

Тобто, Велика реставрація все ж відбудеться? 
Ми дочекались того моменту, коли наші архітек-
турні культурні пам’ятки будуть відновлено?

Так, вона вже розпочалась. І деякі об’єкти будуть 
відреставровані до Річниці Незалежності. Ми маємо 
сотні запитів, адже 80% культурної спадщини по-
требує реставрації. І важливо додати, що це не ли-
ше процес збереження пам’яток, це й модернізація 
експозиції, створення відповідної інфраструктури. 
Залучення не лише державних коштів, а й меценат-
ської підтримки. Так само, як це відбувалось в бага-
тьох наших східноєвропейських колег, де цей про-
цес триває роками, і його не спинити.

Останнім часом в Україні практикується від-
криття приватних музеїв. Наскільки це перспек-
тивно?

По-перше, є певні вимоги до музеїв. І я б закли-
кав колег з недержавного сектору бути свідомими 
у своїх непростих рішеннях, адже створити музей 
звичайно можливо, але його утримувати і розвива-
ти — то неабиякий виклик.

І останнє питання, як до людини, котра при-
йшла з медіа, з комерційної сфери. Бюрократія 
в державній сфері відчувається? 

Вона надзвичайно ускладнює всі процеси. 
Бюрократичні процедури, неповороткість в проце-
сі прийняття рішень — звісно, цього в приватному 
секторі я не бачив. Але започаткування тих самих 
грантів дозволяє дивитися вперед з певним оптиміз-
мом. Для якісних результатів є всі умови. Потрібна 
лише чітка системи промоції, але ми це зробимо.

Бесіду вела: Катерина Гончар

Міністр культури та інформаційної політики України — Олександр Ткаченко
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М17SculpturePrize — це перша в Україні профе-
сійна премія, що спрямована на розвиток та під-
тримку митців, які займаються практиками триви-
мірного мистецтва. Цього року відбулася виставка 
перших номінантів на премію 2021, тема цьогоріч-
ної премії «Коріння та пилок» запропонувала мит-
цям дослідити, що для них є глобальним. Ініціатор 
премії — фонд колекціонера Андрія Адамовського 
Adamovskiy Foundation. M17SculpturePrize спрово-
кував нові дискусії у мистецьких колах, на це і було 
розраховано. Очікувати беззастережного прийнят-
тя з боку загалу годі було й чекати — хоча в цілому 
чогось шокуючого в практиках тривимірного мис-
тецтва відносно світового контексту ми не відкри-
ли. Просто зрушили з місця. Майже всі з 12 номі-
нантів, що презентували свої об’єкти, є мультиме-
дійними митцями. В цьому, мабуть, і полягає секрет. 
Адже об’єкти реалізують мистецькі ідеї не в кла-
сичний спосіб. Класичний в розумінні локального 
контексту України. Коментарі «Невже це скульпту-
ра?» були найприємнішими, адже тоді ставало яс-
но, що ми на шляху руйнування академічного мі-
фу про сучасну скульптуру.

Ми побудували експозицію, що розпочалася 
з об’єкту «Залізна завіса» Влада Голдаковського — 
вона порушила тему інформаційного вакууму та фі-
зичної неволі в умовах політичних ігор. Влад вважає, 
що «залізна завіса» повторилася, тепер уже набув-
ши форми всесвітньої паніки. Переможець цього-
річної премії Михайло Алексеєнко запропонував 
дуже цілісний проект «Кришталева мрія», в яко-
му дослідив «крихкість» сподівань та віри у світ-
ле майбутнє цілого покоління через естетику побу-
тових предметів — сервізного кришталю, що сво-
го часу був неймовірною цінністю та роками сто-
яв у сервантах ознакою розкішного життя, чекаючи 
своєї «важливої» події, яка в багатьох сім’ях так 
і не відбулася. Михайло побудував з елементів сер-
візу, як з модулів, вершину будівлі в стилі сталін-
ського ампіру — ознаку періоду тоталітарного ре-
жиму. Міжнародне журі відзначило цей твір як та-
кий, де поєднуються актуальна ідея, форма, робо-
та з соціальним контекстом. 

Загалом тема переосмислення радянського мину-
лого стала ключовою в багатьох творах: наприклад, 
інсталяція «Зорепад» авторства Даніла Галкіна 
розкриває процес декомунізації та «перевдяган-
ня» з одної політичної символіки в іншу. Митець 
підкреслює потребу в належній музеєфікації арте-
фактів попередніх епох та сподівається, що суспіль-
ство більш свідомо підходитиме до формування на-
ціональної ідентифікації. Адже час циклічний, все 
повторюється — як у житті людей, так і в історії, 
тому важливо зберігати цілісність сприйняття се-
бе вчора, сьогодні і завтра, що підкреслено і в про-
екті Тараса Поповича «Лабіринт часу», де худож-
ник пропонує глядачу (за допомогою веб-камер 

та моніторів) прогулятися з самим собою у часі 
у дзеркальному лабіринті. Андрій Кириченко пре-
зентував свій проект «Книги», де роздумує на тему 
того, що ми є книги, частина єдиної історії спільного 
часу. Ті самі слова навколо тих самих подій, просто 
з різними підтекстами. Цій ідеї резонує світлова ін-
сталяція Василя Грубляка «Егрегор»: як проголо-
шує нею митець, що згуртованішим та чисельнішим 
є суспільство, яке віддає свою енергію, то сильні-
шим і довговічнішим буде егрегор. Архітектура як ін-
струмент, як метод переосмислення минулого ста-
ла в нагоді не тільки Алексеєнку, а й Марті Дяченко 
та Даніїлу Шуміхіну. Твір Дяченка «Літаючий ос-
трів» звертається до ландшафту як до матеріалу, 
до матерії, що зберігає в собі інформацію про ми-
нуле. Бо деякі архітектурні задуми й проекти зали-
шаються незавершеними, інші — руйнуються, но-
ві ж постають поряд, і такий динамічний рух є оз-
накою творення історії, а ці артефакти — можли-
вістю її вивчення. Даніїл Шуміхін в своєму творі 
«Нестійкі зв’язки з майбутнім в даних умовах» 
теж вивчає епоху через архітектуру, адже усунен-
ня надмірностей в радянський період було не тіль-
ки в архітектурі, але й пронизувало все життя лю-
дей, як філософія буття. Шуміхін зводить монумент 
невтіленим проектам, що їх було усунуто через над-
мірність в естетиці. 

До речі, предмет як такий, факт його існування, 
його історія, його взаємозв’язок з іншими об’єкта-
ми теж є певною закономірністю в деяких творах 
проекту M17SculpturePrize. Наприклад, Катерина 
Бучацька в своїй роботі «Preset» теж звертаєть-
ся до аналізу історії, її динамічності, відсутності 
постійної пам’яті. У світі, де ми існуємо сьогодні, 
присутня пряма спадкоємність дій та людей, і те, 
як ми наразі розуміємо минуле, залежить від на-
ших дій. Через предмети, через нашарування істо-
рії, через текст ми визначаємо теперішнє. 

До предмету як до модуля, до структури, але вже 
до предметів рослинного світу, звертається Анна 
Тарадіна. У своїй інсталяції «Гербарій» вона про-
понує новий метод дослідження та карбування 
пам’яті, і через відтворення різних рослин в нежи-
вих матеріалах (бетон, свинець) відкриває гру в жи-
ве та неживе. Василина Буряник в роботі «Сльози, 
що твердіють, та кров, яка не згортається» пору-
шує тему смерті й фізичного знищення під час вій-
ни. Через метафоричні образи мисткиня говорить 
про власні переживання щодо військової ситуації 
в країні та її трагічної сутності. Процеси в акваріу-
мах ілюструють стан мовчазного відчаю та контек-
стуальної безпорадності. Те, що має бути динаміч-
ним — завмирає, і навпаки. 

А проект «Не/втручання, або об’єкт з натури» ав-
торства Богдана Локатира та Маргарити Журунової 
відкриває останню тему в експозиції — тему істо-
рії, що також лежить у межах природних ресурсів. 

Робота на міжнародному симпозіумі ленд-арту 
Могриця з крейдовим кар’єром надає митцям мож-
ливість працювати з історичним природним плас-
том, спостерігати красу ландшафту й експеримен-
тувати з практиками ленд-арту та тривимірного 
мистецтва. 

M17SculpturePrize дає нове уявлення про сучас-
ну скульптуру, інсталяцію, ленд-арт, і цей процес 
визначається насамперед відкриттям нових імен 
і сприянням розвитку тривимірного мистецтва 
в Україні, дослідженням світових практик, що пов’я-
зані з об’ємом та простором. Чимало важить також 
супровід проекту — дискусійний форум «Reforming 

the Space»; цьогоріч ми запрошували декількох спі-
керів з різних країн світу та пропонували поговори-
ти про об’єкти тривимірного мистецтва в умовах де-
політизації, його аспекти у громадському простірі 
та на інші теми. Виступали такі експерти, як кура-
торка The Line (Великобританія), ленд-артистка 
Тетяна Премінгер (Ізраїль), кураторка скульптур-
ної квадринале в Ризі Крістіана Каркліна та інші. 
Підкреслю, що премія є частиною програми вели-
кого проекту М17SculptureProject, котрий був запо-
чаткований ЦСМ М17 кілька років тому та метою 
якого є розвиток і презентація тривимірного мис-
тецтва й поглиблення досліджень у зазначеній сфері. 

Нагадаю, що ми брали участь у проекті KyivArtWeek, 
проводили міжнародний проект за участі міжна-
родного митця Жауме Пленси (Іспанія), запро-
шували на перший форум кураторів таких експо-
зиційних просторів і установ, як Йоркширський 
скульптурний парк, Мюнстерський скульптурний 
парк, фундація Маріо Мерц в Турині, Sculpture 
in the Сity, Лондон. 

Автор: Катерина Рай, арт-кураторка, 
мистецтвознавиця

М17SculptureProject: 
НОВЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СУЧАСНУ 

СКУЛЬПТУРУ
М17SculptureProject: New Vision of Con tem-

porary Sculpture
М17SculpturePrize is the first Ukrainian profes-

sional award aiming to support the artists working 
in the field of three-dimensional art. An exhibition 
of the award’s first nominees opened in 2021. The 
theme of this year’s award, “Roots and Pollen,” invit-
ed the artists to explore the interplay of the globalized 
and the rooted in them. The award was initiated by 
Adamovskiy Foundation, established by the art col-
lector Andrii Adamovskiy. M17SculpturePrize offers 
a new perspective on contemporary sculpture, instal-
lations and landscape art; with that goal in mind, it 
is of paramount importance to discover new names 
and support the development of three-dimensional 
art in Ukraine while exploring the global trends in 
voluminous and spatial arts. The project has an im-
portant discussion component, namely, “Reforming 
the Space” Forum. This year, we have invited several 
speakers from different countries to discuss three-di-
mensional art objects during depolitization, three-di-
mensional art and public spaces, and other themes. 
These year’s experts included the curator The Line 
(London), the landscape artist Tanya Preminger 
(Israel), and the curator of Sculpture Quadrennial 
Riga 2020 Kristiāna Kārkliņa.

Author: Kateryna Ray, art curator, art scholar

Василь Грубляк. «Егрегор»Катерина Бучатська. «Preset»

Марта Дяченко. «Літаючий острів»

Михайло Алексеєнко. «Кришталева мрія»Даніїл Шуміхін. «Нестабільні зв’язки з майбутнім у даних умовах»
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Попри те, що без творів Анатолія Степаненка 
з кінця 1980-х не обходилася чи не кожна презен-
тація нового українського мистецтва, та й він сам 
не раз виступав ініціатором великих художніх про-
ектів, у колі вітчизняних митців він залишається 
«окремою фігурою». Більше того, у величезному 
доробку художника (сотні графічних аркушів, кар-
тини, просторові об’єкти та інсталяції, перформан-
си, фільми, вірші та авторські тексти), у різні ро-
ки частково представленому на персональних ви-
ставках у Києві, Базелі, Тріері, Цюриху, Тбілісі, 
Кракові та інших світових культурних столицях, 
і досі є жодного разу не експоновані роботи. Між 
тим, деякі з них за своїми художніми значеннями 
й змістом не просто «виходять за межі окремої ав-
торської біо графії», а й відбивають важливі риси 
світобачення епохи та показові тенденції часу. Тим 
більше, що розпочатий у 1970-х творчий шлях ху-
дожника прокреслив і останнє радянське десяти-
ліття «су спільного застою», і різноманіття твор-
чих пошуків перебудови, і нові спрямування доби 
Незалежності.

Окреме місце належить фотосерії «Глибока 
синь». Вона склалася у другій половині 1980-х, на зла-
мі епох, з його передчуттями, ваганнями, непевні-
стю… Сьогодні, з відстані часу, ця серія Анатолія 
Степаненка виглядає як поетичний образ доби, 
де суб’єктивні авторські візії тісно переплелися 
із тодішніми загальними емоційно-психологічни-
ми настроями. На світлинах — портрети близь-
ких художнику людей, інтер’єри львівських та ки-
ївських помешкань, присмеркові вулиці, відблиск 
дощу на асфальті, а ще — та атмосфера «зачарова-
ного часу», що застиг в очікуванні невідомих змін, 
які вже невдовзі повністю «переформатують» звич-
ні тоді виміри життя. Серія була знята на засвічену 
(звідси — синій колір) плівку 5 мм подвійною екс-
позицією, що зразу ж виводило фото за межі про-
стої фіксації, переносило у простір мистецтва, біль-
ше того — мистецтва «іншого», сповненого таєм-
ниці, метафоричності, багатозначності. Ця поетика 
стане визначальною для художника, об’єднає йо-
го різноманітну творчість, в якій складно перети-
наються між собою реальні враження, особистісні 
переживання, авторські фантазії та гостре відчут-
тя швидкоплинного часу.

Звернення ж до фотографії для А. Степаненка бу-
ло невипадковим. У 1984 році, вже після закінчен-
ня Львівського інституту декоративно-ужиткового 

мистецтва, поміж заняттями графікою, живописом, 
вітражем та безнадійними спробами «вписатися» 
у структуру тодішнього художнього життя, він за-
хопився кінематографом. Тоді ж був написаний сце-
нарій фільму «Абетка для сновидця», і хоча фільм 
залишився нездійсненим, він відкрив можливість 
вступити до вищих режисерсько-сценарних кур-
сів у Москві (1984–1986). «Таїни кінематографу», 
зокрема — зображення на плівці, відкривалися ху-
дожником і через фотографію. Чи не звідси «кіне-
матографічність» серії «Глибока синь», чиї візу-
альні мотиви пізніше перейдуть до його інсталяцій 
1990–2000-х років: драматична гра світла й темря-
ви, примхливі деформації простору, сліди, відбит-
ки, тіні. Тоді ж, у 1980-ті, він переносить на фото 
свої перформанси («Двері», 1989), позначені ти-
ми ж рисами перехідності, сюрреалістичності, див-
ного міксту реального і вигаданого.

Після закінчення курсів у Києві на кіностудії 
ім. О. Довженка та у Росії Степаненко зняв кілька 
фільмів, про які, поряд зі стрічками М. Іллієнка, 
Д. Томашпольського, О. Балагури кінознавці писа-
тимуть як про початок нового постмодерністсько-
го українського кіно, з особливою грою образами 
та змістами, авторською інтерпретацією літератур-
ної класики, інтересом до демонологічних моти-
вів, метафізичності, загадковості… Серед них — 
«Місяць уповні» (1986) за мотивами новели Юрія 
Шевчука «Пані Сотниківна», «Годинникар та кур-
ка» (1987) за п’єсою Івана Кочерги «Майстри часу», 
авторське відео «Колаж» (1992) та «Підземні тан-
ці» (1998). У них, разом зі Степаненком, брали участь 
такі відомі вітчизняні кінематографісти, як сцена-
рист Валентин Єжов (автор «Балади про солдата» 
та «Сибиріади») та актор Юрі Ярвет, що свого ча-
су зіграв Короля Ліра у славетній екранізації драми 
Шекспіра режисером Г. Козинцевим. Однак для ши-
рокого глядача фільми А. Степаненка залишилися 
майже невідомими, у масовий прокат вони не по-
трапили. Але визнання фаховою спільнотою було 
беззастережне: він увійшов до професійного кола 
кінематографістів. Про враження від його фільмів 
критик В. Войтенко писав: «… Степаненків кіноде-
бют — тридцятихвилинний ігровий фільм “Місяць 
уповні” … обпік український кіноекран, здавалося, 
давно забутим, бо забороненим, мистецьким проме-
нем. Він заповнив ту нішу, яка означається “дисква-
ліфікованою” категорією “Мистецтво для мистец-
тва”. І саме цей “авангардово-незрозумілий” фільм 

не лише декілька років творчо живив студентський 
загал Київського кінофакультету, дебютні (і не тіль-
ки!) намагання кіностудії імені О. П. Довженка, 
а й передав (…) передчуття ще неосмисленого, на-
віть непередбачуваного тоді вибуху національ-
ної свідомості. (…) … той перший фільм Анатолія 
Степаненка, як i його двохсерійна повнометражна 
стрічка “Годинникар і курка” (…) Івана Кочерги — 
концепційне переосмислення». У 1990-му персо-
нальна виставка художника відбулася під прапором 
Міжнародного кінофестивалю «Молодість» у київ-
ському Будинку кіно, та й надалі його роботи не раз 
експонуватимуться на «кінематографічних» вистав-
ках, як зокрема у 2011 році — у київському кіноте-
атрі «Жовтень», де разом з ним були представле-
ні твори С. Параджанова, Ю. Іллєнка, О. Левченка, 
І. Подольчака, С. Маслобойщикова та ін. 

Якщо кінематографічний досвід Анатолія 
Степаненка завершився у 1990-х, то фотографіч-
ний продовжувався й надалі. У 1995 році, в гале-
реї «Бланк-арт» на Андріївському узвозі в Києві, 
на своїй персональній виставці він представив про-
ект «Трансмутація» із зафіксованими на фотоплів-
ці розмальованими оголеними жіночими торсами. 
Проект відсилав глядача до архаїчних ритуальних 

практик, таємничих послань, що ніби несуть у со-
бі потік недиференційованої первісної інформації, 
вигаданої чи відчутої художником. Показово, що, 
як і у попередніх фотоспробах, Степаненко не об-
межується прямою фіксацією боді-артових об’єк-
тів. Його світлини не стільки «відбивають» дій-
сність чи певний об’єкт, скільки продукують нову 
візуальність, існують саме в контексті мистецтва, 
розгортаючи «інші версії репрезентації зображен-
ня» (А. Руайє). 

Досить несподіваною у творчості художника ста-
ла створена ним разом з Олександром Бабаком фо-
тосерія «Пустка» (2012). Вона виникла під час ман-
дрівок покинутими селами Полтавщини. Враження 
виявилися драматичними: знелюднені села, зруй-
новані будинки, захаращені обійстя. Показовими 
виявилися і знайдені у пустках «фрагменти оформ-
лення інтер’єрів», де поряд з репродукціями картин 
І. Шишкіна та І. Крамського своє місце знайшли на-
мальований дзеркально на грубці американський 
прапор та портрет Юлії Тимошенко. У цих світли-
нах, тепер через соціально-критичні візії, чутливий 
до настроїв часу художник вдався до нової поети-
ки, де складно поєдналися відвертий драматизм 
і прихована іронія, вміння побачити у реальному 

символічне. Серія була широко представлена у ви-
ставковому проекті до 200-річчя з дня народжен-
ня Т. Г. Шевченка «У нашім раї» (2012, куратори Г. 
Скляренко, В. Сахарук), на новому історичному зла-
мі зафіксувавши драму українського села, про яку 
свого часу писав поет…

Колись, аналізуючи зміни у фотографії та візу-
альному мисленні, що почалися з перебудови, Віктор 
Марущенко підкреслював ту велику роль, яку віді-
грали в цьому процесі художники. Адже значною 
мірою саме завдяки їм зникали традиційні кордо-
ни між фото як фіксацією та фото як мистецтвом, 
тобто вигадкою, авторською образною конструк-
цією, що не просто ставила під сумнів звичні вимі-
ри візуальності, а й наповнювала її новими образа-
ми, більш чуттєвим та метафоричним сприйняттям 
зображення. Фотороботи Анатолія Степаненка по-
стають сьогодні як частина цієї живої історії, що ві-
добразили час і зміни у мові його презентації, де са-
ме світлинам належить виняткова «здібність пере-
творювати навіть найменш значимі предмети на по-
тужні тригери уяви» (Шарлотта Коттон).

Автор: Галина Скляренко, кандидат 
мистецтвознавства

«ГЛИБОКА СИНЬ»  
АНАТОЛІЯ СТЕПАНЕНКА

Anatoliy Stepanenko’s “Deep Blue” 
Anatoliy Stepanenko’s colossal body of work, 

which includes hundreds of graphic artworks, paint-
ings, spatial objects, installations, performances, 
films, poems and texts, had been exhibited through 
the years at solo shows in Kyiv, Basel, Trier, Zurich, 
Tbilisi, Kraków and other cultural centers around 
the globe, but some of the works were never seen 
to this day. This is all the more startling given that 
the artistic meanings, contents and implications of 
some of those not only “transcend the boundaries 
of one artist’s biography” but reflect the important 
peculiarities of the worldview of the era and the 
emblematic trends of the artist’s time. Importantly, 
Stepanenko’s career as an artist, which began in the 
1970s, encompasses the last decade of the USSR, 
known as “the social stagnation,” the diverse cre-
ative experiments of the Perestroika, and the new 
directions taken after Ukraine gained indepen-
dence. The photographic series “Deep Blue,” which 
the present article focuses on, holds a special place 
in his oeuvre

Author: Halyna Skliarenko, PhD in Art Studies
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У січні 2021 року сталася знакова подія — ката-
лог-резоне Макса Бекманна, що налічує 843 творів 
(картини художника з 1899 по 1950 рік, численні ма-
люнки і декілька скульптур), став доступний на спе-
ціальному сайті https://www.beckmann-gemaelde.
org, створеному під керівництвом Гамбурзької 
картинної галереї. Поява першого онлайн-катало-
гу у 2021 році обумовлена тим, що через 70 років 
після смерті художника (Бекманн помер 27 груд-
ня 1950 року) його твори перестали бути об’єктом 
авторського права і перейшли до категорії суспіль-
ного надбання.

Використання популярних творів мистецтва 
та дозвіл автора 

Про існування суспільного надбання чув май-
же кожен. Загалом до суспільного надбання нале-
жить та частина інтелектуальної спадщини людства, 
вільний доступ до якої мають усі члени суспільства 
і на яку не поширюється правова охорона, передба-
чена авторським правом. 

Чимало дизайнерів зі світовим ім’ям часто звер-
таються до відомих та популярних шедеврів. Твори 
мистецтва стають трендом та використовуються 
у колекціях дизайнерів по всьому світі. Наприклад, 
Dolce & Gabbana та Alexander McQueen у своїх ко-
лекціях звертаються до епохи Відродження, колек-
ції Yves Sent Laurent збагачені чудовими принтами 
за мотивами картин Піта Мондріана, вишукані при-
краси колекцій Frey Wille створені за мотивами ро-
біт Клода Моне, Густава Клімта та Альфонса Мухи. 
Зображення творів мистецтва часто прикрашають 
і одяг українських дизайнерів. Згадаймо, принаймні, 
останню колекцію комбінезонів бренду «Overall» 
Анастасії Браткової у колаборації з сучасними укра-
їнськими художниками, що вмить завоювала попу-
лярність у вибагливого споживача. 

З появою інтернету та початком суцільної діджи-
талізації, зокрема й творів мистецтва, може склас-
тися помилкова думка про те, що класичні та попу-
лярні твори живопису, скульптури, фотографії тощо 
належать усім і що їх безперешкодно та без випла-
ти відповідної авторської винагороди можна вико-
ристовувати, особливо коли такі твори (їх зображен-
ня) знаходяться у вільному доступі онлайн. 

Однак популярність твору і його присутність 
онлайн не означає, що твір перебуває у суспільно-
му надбанні та його можна вільно й безкоштовно 
використовувати. У картин, скульптур, фотогра-
фій, персонажів мультфільмів є свій автор — фі-
зична особа, яка своєю творчою працею створи-
ла твір і через це набула відповідних немайнових 
(право на ім’я, псевдонім, право на недоторканність 
твору, збереження його цілісності) та майнових ав-
торських прав (право на використання твору та ви-
ключне право на дозвіл або заборону використання 
твору іншими особами). 

Щоб використовувати чужу творчість, необ-
хідно придбати у автора виключні майнові автор-
ські права або взяти ліцензію (тимчасовий дозвіл) 
на використання твору. Згодом автор може прода-
ти свої майнові авторські права, наприклад, дизай-
нерській студії або будинку мод, музею, кіностудії 
або видавництву. 

Після смерті автора його майнові авторські пра-
ва здебільшого переходять до спадкоємців, і ліцен-
зію на використання творів померлого автора по-
трібно здобувати у них. А ще через кілька десятків 
років твір стає суспільним надбанням і може віль-
но використовуватися усіма охочими. 

Термін дії авторських прав та перехід у кате-
горію суспільного надбання

Призначенням суспільного надбання (англ. — 
public domain) є забезпечення вільного обміну знан-
нями, коли суспільство має можливість використо-
вувати результати інтелектуальної діяльності, що пе-
ребувають у вільному доступі, зокрема й для ство-
рення нових об’єктів. Зрештою, суспільне надбання 
приносить і економічну користь: нові бізнес-моделі 
можуть бути створені на основі творів, не забезпе-
чених охороною (наприклад, Google Books). Відтак 
суспільне надбання відіграє центральну роль у осві-
ті, науці, культурній спадщині і дозволяє країнам 
активізувати творчу, освітню та інноваційну діяль-
ність шляхом забезпечення доступу до інформації, 
знань та культурної спадщини.

За загальним правилом виключне майнове ав-
торське право на твір діє упродовж усього жит-
тя автора і 70 років після його смерті, починаючи 
з 1 січня року, наступного за роком смерті авто-
ра. Після припинення дії виключного права, тобто 
якщо після смерті автора минуло 70 років, як зга-
дувалося вище, твір мистецтва, як оприлюднений, 
так і не оприлюднений, переходить у категорію 
суспільного надбання. Це означає, що даний твір 
може вільно використовуватися будь-якою осо-
бою без чийогось дозволу і без виплати авторської 
винагороди. При цьому не повинні порушувати-
ся особисті немайнові права автора, тобто не по-
винно присвоюватися авторство на твір, спотво-
рюватися ім’я автора, не повинна порушуватися 
цілісність твору.

Так, наприклад, стосовно картини Олександра 
Мурашка, яка зберігається в Національному ху-
дожньому музеї України в Києві, термін дії автор-
ського майнового права на твір закінчився. Відтак, 
з огляду на правову природу суспільного надбан-
ня, ніхто, зокрема й музей, не володіє виключним 
правом дозволяти або забороняти фотографуван-
ня, відтворення та розповсюдження репродукцій 
цього твору. Музей, насамперед, є власником (збе-
рігачем) матеріального носія твору — самої карти-
ни, гравюри, скульптури тощо, котрий відповідає 

за охорону, зберігання та використання музейних 
предметів. На цьому повноваження музею мають 
бути вичерпані.

У цьому контексті варто згадати, що відповід-
но до українського законодавства авторське пра-
во і право власності на матеріальний об’єкт, в яко-
му втілено твір, не залежать одне від одного; відчу-
ження матеріального об’єкта, в якому втілено твір, 
не означає відчуження авторського права, і навпаки 
(ч. 1 ст. 12 Закону України «Про авторське пра-
во і суміжні права»). Наприклад, особа, придбав-
ши картину, скульптуру тощо, стає їхнім власни-
ком, проте не набуває авторських прав на такі тво-
ри, якщо це не було передбачено відповідним дого-
вором між автором-продавцем та покупцем твору 
мистецтва. У такому випадку саме автор надавати-
ме дозвіл на відтворення твору, його копіювання, 
репродукцію тощо.

З цього вбачається, що будь-хто за власним ба-
жанням може вільно, без необхідності отримання 
якихось дозволів, використовувати твір, що перей-
шов у категорію суспільного надбання, оригінал 
якого зберігається в музеї, чи буде то виготовлен-
ня нової колекції одягу з принтами відомої карти-
ни або виробництво керамічних виробів, іншої су-
венірної продукції тощо.

Авторське право та музейне застереження
Водночас в Україні на підзаконному рівні 

закріплене положення, за яким виготовлення 

образотворчої, друкованої, сувенірної продукції 
з використанням зображень музейних предметів 
здійснюється відповідно до вимог законодавства 
у сфері авторського права та з письмового дозволу 
музеїв, у яких вони зберігаються (п. 46 Положення 
про Музейний фонд України, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 20 лип-
ня 2000 року № 1147). За цією нормою видається, 
що навіть якщо твір вже не охороняється автор-
ським правом та знаходиться у суспільному над-
банні, а отже може вільно використовуватися усіма 
охочими, останні зобов’язані отримувати письмо-
вий дозвіл музею на таке використання. На наш по-
гляд, таке «музейне застереження» є перебільшен-
ням, оскільки, безумовно, після закінчення термі-
ну дії авторського права на твір та з переходом у ка-
тегорію суспільного надбання твір стає вільним 
для використання іншими особами. Принагідно 
треба зазначити, що, крім згаданого музейного за-
стереження, в українському законодавстві немає 
жодного документа, який регламентував би права 
та обов’язки, а також порядок і умови надання му-
зеями дозволу на відтворення предметів, що збері-
гаються в їхніх колекціях, санкції за неотримання 
письмового дозволу музею. 

Автор: Ганна Прохорова (Ganna Prokhorova), 
адвокат, радник Адвокатського Бюро «Мамуня 
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СУСПІЛЬНЕ НАДБАННЯ 
ЯК ЗАПОРУКА 
ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

Public Domain as the Guarantee of the Work’s 
Free Use

The article explains the concept of public domain 
and its importance in education, science and cultural 
heritage. It is important to understand that the works 
that have entered the public domain are freely available 
to be used by any person without recompensing the 
author(s) or obtaining their permission. Collections 
of many world-famous fashion houses embrace this 
principle, engaging with recognizable and popular 
art masterpieces for which the copyright had already 
expired. Nevertheless, Ukrainian museum legisla-
tion contains contradictory articles regarding muse-
ums granting permission to use works from their col-
lections, especially when said works had already en-
tered the public domain.

Author: Ganna Prokhorova, attorney-at-law, 
council at Mamunya IP, an arbitrator at the Court 
of Arbitration for Art (CAfA)

Браслет Donna бренду Freywille за мотивами 
полотен Клода Моне. 

Фото з сайту freywille.com

Комбінезон із принтом Романа Мініна («Генератор Донецького 
метро»). Бренд Overall. Фото з сайту overall.kiev.ua

Комбінезони Overall з принтами українськиї художників. 
Фото з сайту overall.kiev.ua

Піт Мондріан. «Композиція з червоним, синім та жовтим», 1930 
Фото з сайту medium.com

Олександр Мурашко. «Благовіщення» 
Фото з сайту shev.kyivcity.gov.ua

Макс Бекманн. Сімейне фото, 1920  
Фото з сайту moma.org

Макс Бекманн. Селфпортрет, 1937  
Фото: Ганна Прохорова, січень 2019

Сукня Yves Saint Laurent за мотивами 
полотен Піта Мондріана

Лялька Барбі у сукні Yves Saint 
Laurent за мотивами полотен 

Піта Мондріана 
Фото з сайту barbie.mattel.com

«Півень» від Пабло Пікассо (зліва)  
та сукня YSL (справа)

Плаття з колекції Dior (2007) 
з принтом «Велика хвиля 

Канаґави»

Кацусіка Хокусай. «Велика хвиля Канаґави» (1829–1832)  
Фото з сайту metmuseum.org
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Масштабний виставковий проект «Сучасна 
Архаїка» у Національному центрі «Український 
дім» презентує кураторський погляд на творчість 
відомого українського митця з Донбасу Петра 
Антипа. Вислів «сучасна архаїка» як поєднання 
контрастних понять — квінтесенція його творчо-
сті. «Архаїка» за визначенням — щось стародавнє, 
точка ретроспекції (минуле), котра органічно спів-
відноситься у його роботах із точками референції 
(теперішнє) та антиципації (майбутнє). Ідея ци-
клічного часу з його постійним оновленням є фун-
даментом постіндустріальної епохи, тому філософ-
сько-мистецьке бачення художника — надактуальне. 

«Сучасна Архаїка» — це рефлексія над індивіду-
альною концепцією часопростору та світоглядними 
позиціями майстра, котрі послідовно розкривають-
ся у його малюнках, живописних полотнах, скульп-
турі та архітектурних проектах. Концептуально екс-
позиційний простір (а це близько 2500 кв. м. площ 
Українського дому) організовано у такий спосіб, 

щоб простежити еволюцію творчих ідей Петра 
Антипа — від графічних ескізів до втілення його 
формальних і композиційних прийомів у монумен-
тально-архітектурних комплексах. 

Особливим для розуміння єства і творчості Петра 
Антипа є зал «Думки». Власне, тут — те джерело, 
що розкриває самобутній авторський код мислення, 
сприйняття світу митця і унаочнює пошуки ство-
рення композицій та образів. Споглядаючи пред-
ставлені тут твори (ретроспективну колекцію ма-
лої пластики, графіки та начерків-роздумів), розу-
мієш, що саме багатогранна особистість художника 
і є тією лабораторією, де ставляться експеримен-
ти, виводяться теореми і навіть пишуться закони. 

Добре розуміючи, що всі види мистецтва побу-
довані за одними й тими самими законами гармо-
нії, художник з однаковою майстерністю розв’я-
зує різноманітні завдання у 2-х та 3-х просторах. 
Рисунок є його вчителем, «наріжним каменем» влас-
ної творчості та формування особистості майстра, 

через який він пізнає світ форми, закони рівнова-
ги та красу звичайних речей. Невипадково значна 
частина експозиції — малюнки, графічні ескізи, 
які створюються майже 24 години на добу. І якщо 
в Антипа під рукою немає блокнота, то композиції 
з’являються на чеках, паперових скатертинах, сер-
ветках… Ці пошуки-імпровізації — щира харак-
теристика внутрішнього свідомого й підсвідомо-
го автора. Об’єм інформації у просторі «Думок…» 
яскраво засвідчує, що для автора бути художником 
вісім робочих годин на добу неможливо, адже це — 
щохвилинна праця упродовж життя. 

У творчій біографії Петра Антипа окремий розділ 
займає архітектура, що унаочнює імпровізований 
простір «Архітектурного бюро». За понад 30 років 
роботи в архітектурній царині митцем було ство-
рено доволі багато: реконструйовано площі та пар-
ки, встановлено пам’ятники та реалізовано ряд про-
ектів фонтанів — улюбленої сфери творчості серед 
архітектурно-монументальних об’єктів. 

Архітектура стає результатом тих пошуків мит-
ця, що попередньо відбувалися в живопису та, пе-
редусім, у скульптурі. Невипадково Антип наго-
лошує, що архітектура та скульптура споріднені: 
«Скульптура — це лабораторія для архітектора. 
Скульптор як науковець розробляє форму, котру 
в майбутньому архітектор застосовує при будуванні 
архітектурних об’єктів». У такий спосіб скульптура 
перетворюється на архітектурний об’єкт, що володіє 
внутрішнім простором, до якого потрапляє людина. 
Створюючи форму, автор одночасно створює про-
стір. Звідси — цілісність втілення авторської кон-
цепції мистецтва Антипа, яка базується на вивчен-
ні природи й трансформації її законів у лаконічних 
та простих формах мистецького вислову. Тож архі-
тектурні проекти митця завжди ідеально вписані 
у ландшафт середовища. 

Як і в скульптурі, автор будує образ на співвідно-
шенні геометричних мас чи на контрастному зістав-
ленні чітких об’ємів із плавними, текучими форма-
ми (так форма «піраміди» співіснує з «курганом»). 
Проте в архітектурі визначальним стає й чергуван-
ня різних сучасних матеріалів, котрі створюють ак-
центи та певну ритміку (наприклад, важких і лег-
ких скляних мас). Власне, мистецтво архітектури 
у творчості Антипа ніби перманентно шукає межі 
самого себе, розширюючи варіанти застосування 
тих чи інших інструментів і технологій. 

Решту залів характеризують умовні назви: 
«Неоміф», «Степ», «Час» і «Простір» — власне, ті 
категорії, які становлять підґрунтя всієї Антипової 
творчості. Присутній у його творах ефект позача-
совості та позапросторовості наближає його до мі-
фологічного мислення — того, яке було притаман-
не прототипам авторових персонажів: могутнім 
скіфам і звитяжним амазонкам. Свідомість митця 
перетоплює те, що становить його життєвий та ін-
телектуальний бекграунд, віддаючи данину мис-
тецькому авангардно-модерністському надбанню 
першої третини XX ст. Недарма лейтмотивом біль-
шості творів Антипа стає низка античних і автохтон-
них міфів, змальованих у «Мельпомені» Геродота. 
Звідси — присутня у його роботах цілком логіч-
на низка образів (від «Чудо-Жінки», «Актеона», 
«Лаокоона», «Ахілла та Хірона» до славнозвісних 
Мамаїв) та еклектичний шал злиття природи й лю-
дини, чуттєвості антропоморфних форм і впорядко-
ваності сакральної геометрії, стихії та архітектоніки.

Естетичний взірець для Петра Антипа — лако-
нічний, епічний за своїм характером степовий ланд-
шафт із гранітними валунами та архетип кам’яної 
баби. Саме тому з’являється ще один самостійний, 
самодостатній образ — камінь, котрий у полотнах 
і скульптурах митця набуває майже сакрального 

значення. Антипа цікавлять формотворчі принци-
пи ідеопластичної скульптури — умовність, мону-
ментальність зображуваного та максимальне спро-
щення форми аж до геометризації натури. Своїм 
завданням він проголошує ретрансляцію тієї енер-
гетичної зарядженості, якою наповнені мовчазні 
охоронці Півдня та Сходу України. Кульмінацією 
такого «діалогу культур» стає «Пам’ятник каме-
ню» (2003) — авторська «кам’яна баба» XXI ст. 

Пластична форма у творчості Антипа — це зав-
жди шлях до метафізики. Власне, як і її відсутність… 
Напруженість стосунків між позитивним і негатив-
ним просторами, активний ритм його двовимірних 
і тривимірних композицій, войовничі образи та сю-
жети, як-от у скульптурі «Скіфська Діана» (2016) 
чи полотні «2014» (2021), позначають новий етап 
у творчості майстра, пов’язаний із вимушеною мі-
грацією до Києва 2014 року. Війна внесла нову ди-
наміку в скульптурні роботи, агресивні відтінки 
червоного у живопис. Проте в них не побачиш на-
туралістичних жахів чи психологізму. Попри осо-
бисті переживання, мета митця — продемонстру-
вати глядачеві, що історія рухається спіраллю. Він, 
як і герої його творів, відчуває себе частиною при-
роди й Всесвіту та вірить у космологічно відтворю-
ване призначення людини, здатної підтримувати 
зв’язок між мирським і божественним. У сучасно-
му контексті його твори є чинником національної 
самоідентифікації й одночасно культурної єдності 
людства, і у цій дуальності створюють виразне, са-
мобутнє українське мистецтво за доби цивілізацій-
ної глобалізації.

Автори: Марина Стрельцова  
та Ольга Собкович, мистецтвознавиці,  

кураторки виставки «Сучасна Архаїка»

ЗАНУРЕННЯ У ФІЛОСОФІЮ МИТЦЯ: 
ВИСТАВКА 

«СУЧАСНА АРХАЇКА» 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

A Deep Dive into the Artist’s Philosophy: 
the exhibition The Contemporary Archaic at the 
“Ukrainian House” National Center

The article reveals the concept and exposition 
strategy of The Contemporary Archaic art project, 
which explores the creative legacy and individual 
artistic manner of Petro Antyp, a Ukrainian artist 
from Donbas. It explores the fundamental philosoph-
ical, cultural and aesthetic categories (time, space, 
neo-mythology, etc.) that the artist tackles in graph-
ic art, paintings, sculptures and numerous architec-
tural projects. Through their analysis of his choic-
es in imagery and composition, as well as his plastic 
and spatial thought, the authors of the article explain 
the meaning of the term “the contemporary archaic.”

Authors: Maryna Streltsova and Olha Sobkovych, 
art scholars and curators of the exhibition 
The Contemporary Archaic

Скульптура «Єдність».  
Стопкадр фільму «Петро Антип. Сучасна Архаїка»

Книга «Велика казка про маленького хлопчика»,  
Петро Антип, видавництво «Наш Формат», 2021 рік

Відкриття виставки «Сучасна Архаїка»,  
18.03.2021 Національний центр «Український дім»

Живопис «2014 рік»

Український дім. «Петро Антип. Сучасна Архаїка»

Стопкадр фільму «Петро Антип. Сучасна Архаїка» 
(режисер Станіслав Литвинов, оператор Михайло Шелест)

«Петро Антип. Сучасна Архаїка». Банер проекту

Малюнок «Юдіф». 
З експозиції «Думки» виставки Петра Антипа
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В містечку Шаргород на Вінниччині пройшла 
перша частина довгоочікуваної мистецької рези-
денції міжнародного симпозіуму сучасного мистец-
тва BIRUCHIY, організована Спілкою Дослідників 
Сучасного Мистецтва — СДСМ. Протягом двох 
тижнів митці жили і працювали на території ко-
лишнього цукрового заводу «Шаргород Рафінад» 
(за радянських часів — «Сосновецький цукровий 
завод»), заснованого ще у 1858 році князем Романом 
Станіславом Адамом Сангушком. Потужне вироб-
ництво тривало у період розквіту УРСР, коли завод 
виробляв до 1000 тонн цукру на добу і тут працю-
вало понад 100 осіб. Наразі завод не працює вже 
понад 30 років, і на його місці, за ініціативи місце-
вого підприємця Григорія Саулка та московсько-
го бізнесмена і вченого шаргородського походжен-
ня Олександра Погорєльського, засновано центр 
сучасного мистецтва та споруджено невеличкий 
еко-готель.

Шаргород — містечко у Вінницькій області, 
невеличке, втім із багатим історичним бекґраун-
дом, майданчик зустрічі та гармонійного співіс-
нування різних культур, де практично на одному 
перехресті знаходяться католицький костел, пра-
вославний храм та старовинна синагога. Проект 
«Бірючого» був спрямований саме на цей розмаї-
тий контекст і отримав красномовну назву «Хава 

Нагіла» (з івриту — «Радіймо»), котра окрім від-
силки до локальної історії та культового музично-
го твору слугує життєствердним закликом від мит-
ців у теперішні непрості часи. 

Саме тут 2006-го року було проведено пер-
ший пленер сучасного мистецтва «Арт-містечко 
Шаргород», що об’єднав митців з України та Росії 
і справив вагомий вплив на подальший розвиток 
українського мистецтва. Наступного року, 2007-го, 
було проведено Архітектурний симпозіум «АРХ-
Шаргород». І ось, рівно по 16 роках, художники 
повернулись у «місце сили», об’єднані чи не най-
потужнішою резиденцією сучасного мистецтва 
BIRUCHIY, що цьогоріч так само святкує 16 років 
від дати заснування. Після того, як в Шаргороді ста-
ли гостювати і працювати художники, тут з’явила-
ся ще одна культурна пам’ятка — «Пам’ятник но-
вому пам’ятнику» авторства Жанни Кадирової — 
гордість місцевих, могутній символ плинності ча-
сів, ідеалів та героїв і перманентності мистецтва. 

«Була ідея запросити саме тих українських 
митців, що брали участь у проектах “Бірючого” 
у різні роки і в Шаргороді», — розповідає комісар 
Міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва 
BIRUCHIY Геннадій Козуб».

Назву «Hava Nagila» — «Радіймо» — проект 
отримав з легкої руки Сергія Браткова (Харків); 

АРТ-РЕЗИДЕНЦІЯ 
BIRUCHIY-ШАРГОРОД: 

«І ЩО ДАЛІ»?
BIRUCHIY-SHARHOROD Art Residence. 

What’s Next?
A new location of the international symposium of 

contemporary art BIRUCHIY appeared on the cul-
tural map of Ukraine. Sharhorod (Vinnytsia region, 
Ukraine) is a small town in central Ukraine known 
for its cultural diversity and rich cultural heritage. 
Contemporary Ukrainian artists, some of whom 
have been participating in these art festivals since 
their very beginning in 2006, took part in this year’s 
BIRUCHIY art residency, which marks its 16th anni-
versary. The title of the project, Hava Nagila, refers 
to a famous Jewish folk song, a symbol of celebra-
tions despite economic and social crises or pandem-
ics. The artists reflected on this concept in their mul-
timedia artworks, videos, VJing, paintings, graphic 
art, art objects and installations.

Authors: Olena Speranska, Nataliia Matsenko

але власне ця концепція знайшла тут прояв завдя-
ки глибинному контексту місця і часу. Шаргород 
є місцем перетину різних культур, мов і національ-
ностей. Тут збереглися пам’ятки архітектури кінця 
ХVI століття абсолютно різних культур: замок Яна 
Замойського; велика синагога з потаємним ходом 
1589 року; католицький костел Святого Флоріана 
Шарого та православний монастир з собором св. 
Миколи Мирлікійського 1719 року. У світі небагато 
місць із такою потужною культурною спадщиною, 
і тому це місце стало відправним пунктом для мит-
ців у пошуках і реалізації якісно нового «позитив-
ного» проекту. 

Сергій Братков створив роботу «Hava Nagila 
Sharogrod» — червоно-чорний прапор, модифіка-
цію графічного шестикутника, що крізь роки височі-
тиме як символ нової містифікації місця. Залучивши 
до роботи Володимира Буднікова (Київ), Олексія 
Сая (Київ) та інших учасників резиденції, Братков 
зняв нове іронічне відео, присвячене ймовірному 
сюжету крадіжки на колишньому цукровому заводі. 

Ксенія Гнилицька (Київ), скориставшись пота-
ємним ходом, в образі «Ксенії Київської» з горища 
Шаргородської синагоги привітала знайомих укра-
їнських митців у новому відео. В живопису ластів-
ка, що пролітає повз даху старенької будівлі в далекі 

теплі краї, створена так само реалістично, як і по-
лотна авторки 2006-го року, а ширяюча в космосі 
зупинка з невідомими пасажирами в масках є сар-
кастичним відображенням сьогодення. Ще одні-
єю роботою авторки є живопис на уламкові дво-
тавру — частини залізничної колії, що використо-
вували на виробництві, із зображенням фасаду са-
мого цукрового заводу. 

Володимир Будніков (Київ), надихнувшись місце-
вим колоритом, створив живописну серію «Шаргород. 
Синагога», а його ж пензля «Полювання» означило 
проекцію білої тіні на частину сонця/ока — голов-
ного язичницького символу життя. 

Шаргород. Синагога

Шаргород. Синагога всередині Ксенія Гнилицька. «Містечковий привіт», відео, 3-22 хв., 2021

Учасники проєкту BIRUCHIYSHARHOROD 2021

Сергій Братков. «Hava Nagila Sharogrod», 2021Володимир Будніков. З серії «Шаргород. Синагога», 
полотно, олія, 2021
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«Фасади Шаргорода» 2006-го року арт-гру-
пи «Нацпром» (Олег Тістол (Київ) та Микола 
Маценко (Київ-Черкаси)) заграли новими фарба-
ми та сенсами крізь час і простір. Так, фото-зобра-
ження фасадів стародавніх місцевих будівель кон-
трастували з «Образами» Влади Ралко (Київ), яка 
поєднала сюжети з невимушеного життя арт-рези-
денції з класичними тілесними образами та важки-
ми предметами місцевого побуту. В її серії спліта-
ються тілесне і архітектурне, сакральне і профанне. 

Учасниця 58-ї Венеційської бієнале та авторка 
відомого Шаргородського «Пам’ятника Новому 
Пам’ятнику» 2009-го року Жанна Кадирова 
(Київ) разом з художником та дизайнером Денисом 
Рубаном (Київ) створили такі собі тістечка з місце-
вого каміння, знайденого на цукровому заводі — 
продовження великої серії скульптурних об’єктів 
«Маркет». Орнаментовані будівельні «тортики» 
органічно вписалися у фуршет виставки, що фіна-
лізувала перший заїзд бірючо-шаргородської ре-
зиденції. 

Світлана Ратошнюк (Київ) у свою чергу створи-
ла авторський герб, причому цілком конкретний: 
текстильний колаж із вишивкою на мотив леген-
ди про Святого Флоріана, де святий постав в обра-
зі організатора «Бірючого» Геннадія Козуба, а на-
род — у образі присутніх художників.

Юрій Коваль (Львів) у гіперреалістичній ма-
нері зобразив усміхненого художника Сергія 
Браткова, яскраво підкресливши тему резиденції — 
«Радіймо!». А Максим Мамсіков (Київ) створив 
«Букет» з повітряних кульок — свій класичний 
образ щасливого безтурботного життя. 

Група «ArtZebs» (Володимир Гуліч, Настя 
Лойко, VJ Yarkus) показали відео-мапінг на будів-
лі заводу «Шаргород Рафінад» під DJ-set київсько-
го музиканта Олега Соколова. Мепінг перетворив 
занедбаний цегляний фасад середини ХІХ сторіч-
чя на яскраве рухоме полотно. 

Олексій Сай (Київ), вперше відвідавши Шаргород, 
вирішив створити величезні абстрактні об’єкти 
з метало-профілю, як колись, в далекому 2003-му, 

у свій перший візит на резиденцію BIRUCHIY 
в Херсонській області, коли було створено вже, ска-
зати б, історичні металеві «Рослини». Абстрактні 
металеві чи то знаки, чи то герби — синтетичний 
сплав епох та ідентичностей, нерозрінéнний у стрім-
кому вирі історії. 

І насамкінець — глибокодумне запитання від ду-
ету Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського, 
що водночас підбиває підсумок і зазирає у невідо-
ме майбутнє, підводячи й до тривожного очікуван-
ня, і до потенційних можливостей, а власне відкри-
ваючи новий напрям у продовженні руху. Чорним 
по білому тлу заводської стіни вони виводять на ідіш 
(адже саме цією мовою спілкувалися місцеві євреї): 
«І що далі?»...

Резиденція BIRUCHIY в Шаргороді триває. 
Дистанційно та очно в місцевості розгорнуто твор-
чий процес; наприкінці ж 2021-го у Вінниці й Києві 
плануються масштабні мультимедійні виставки 
під гаслом «Hava Nagila». 

Автори: Олена Сперанська, Наталія Маценко

Данііл Ревковський та Андрій Рачинський. «І що далі?», 2021Творча група «Нацпром» (Олег Тістол, Микола Маценко). 
«Фасади Шаргорода», інсталяція, 2006

Ксенія Гнилицька. Без назви, полотно, олія, 2021Володимир Будніков. «Полювання»,  
полотно, олія, 2021

Жанна Кадирова. Об’єкти з серії «Маркет»,  
кахель, бетон, 2021

Світлана Ратошнюк. «Новий герб»,  
колаж, тканина, 2021

Влада Ралко. «Образи», 2021

Олексій Сай. «Об’єкт2», металевий профіль, 2021Юрій Коваль. «Hava Nagila», полотно, олія, 2021
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У міру того, як слабшають карантинні обмежен-
ня, викликані пандемією COVID-19, і проводиться 
повсюдна вакцинація, починають рух локальні еко-
номіки країн і ринок мистецтва знову перезапускає 
глобальну бізнес-взаємодію. У 2021–2022 роках нас 
очікує найшвидший і найпотужніший інновацій-
ний цикл, який коли-небудь спостерігався в історії 
арт-ринку — в плані зміни бізнес-моделей, злиття 
стратегій і адаптації сучасних технологій. При цьо-
му стабільне зростання ринку мистецтва неможли-
ве без участі в цьому процесі держави — як на етапі 
відновлення, так і щодо повноцінного подальшого 
розвитку. У цьому матеріалі ми розглянемо основ-
ні варіанти арт-взаємодії державного і приватного 
секторів, які існували до початку пандемії, наведе-
мо приклади підтримки мистецтва в 2020 році та ви-
значимо стратегію, яку могла б взяти на озброєння 
українська влада в наступні роки.

Для початку виділимо три основні варіанти під-
тримки ринку мистецтва всередині держав, які 
добре зарекомендували себе в останнє десятиліття.

1. Повна державна підтримка
Найбільш яскравим феноменом є Китайська 

Народна Республіка, де держава виступає фактич-
ним монополістом, який контролює всі художні про-
цеси на материковій частині держави. При цьому 
значна частина державного фінансування спрямова-
на на зарубіжні проекти, що формують позитивний 
образ країни за кордоном. Так, ухвалена в 2008 ро-
ці держпрограма підтримки китайського мистец-
тва щорічно виділяє близько $9 млрд на внутріш-
ні потреби культурного сектору, з яких $3 млрд — 
на міжнародну активність: виставки, конферен-
ції, публікація рейтингів і альбомів, проведення 
«Днів міст», субсидування студентів для навчання 

за кордоном, робота культурних центрів і навіть 
спонсування гучних аукціонних продажів китай-
ського мистецтва на провідних аукціонних торгах. 
Підвищення культурної ідентифікації в сучасному 
міжнародному контексті, зокрема, призвело до ак-
тивізації колекціонерів усередині країни під час ка-
рантину 2020 року: ринок мистецтва Китаю за під-
сумками останнього карантинного сезону показав 
неабияке зростання обсягів продажів на локаль-
них аукціонах.

2. Державно-приватне партнерство
За цим принципом працює більшість країн 

Латинської Америки. Сплеск інтересу до мистец-
тва цього регіону в 2010-х роках зумовлений са-
ме поєднанням інтересів окремих держав, пов’яза-
них з експортом сировинної продукції (Бразилія, 
Аргентина, Колумбія, Венесуела) і ринку мистец-
тва — який, в особі художників і представників 
 їхніх галерей, позиціонував свої країни як відкриті 
до діалогу і співпраці. Так, поява в музейних зібран-
нях латиноамериканських художників, а на міжна-
родних аукціонах і арт-ярмарках — заможних ко-
лекціонерів, сформували імідж регіону з активно 
зростаючою економікою і відкритими можливос-
тями для стороннього інвестування або торгових 
контрактів. Неабиякою мірою цьому сприяла ла-
тиноамериканська діаспора в Маямі (фінансово-
му центрі півдня США) і позиціонування регіону 
на мадридському ярмарку ARCO (підтримка євро-
пейської присутності).

3. Приватна ініціатива
Масоване просування сучасного африканського 

мистецтва, що почалося в 2015 році, було ініційоване 
алмазними видобувачами з Нігерії і ПАР, які вклали 

в маркетинг близько $500 млн. Якісне мистецтво, 
що пропонували галереї Франції і Великобританії, 
знайшло свого покупця — про це свідчить збіль-
шення «африканських» торгів Bonham’s з одного 
до трьох на рік, далі аналогічний аукціонний день 
запровадив Christie’s. З’явився спеціалізований яр-
марок сучасного африканського мистецтва — 1–54, 
що відбувається двічі на рік в Лондоні та Нью-Йорку. 
Одночасно збільшилась кількість приватних гран-
тів на навчання в Європі, що виділяються таланови-
тим молодим авторам з африканського континенту.

Окремим блоком винесемо відносини держа-
ви і ринку мистецтва в США. Складно повірити, 
але дотація культурного сектора в цій країні фак-
тично відсутня й торкається лише окремих муні-
ципальних ініціатив. Спроба перейти до держав-
ного фінансування культури в перший і останній 
раз була зроблена в 1936 році (так звана «Реформа 
Фленнаган») — проте за наступний 1937 рік якість 
мистецтва на утриманні держави настільки впала, 
що уряд відмовився від цієї ініціативи. З 1938 року 

й дотепер практично всі культурні установи пра-
цюють за принципом самоокупності, що підвищує 
конкуренцію і робить культурний продукт більш 
якісним. Але при цьому — найважливіше допов-
нення! — практично відразу США ухвалили пер-
ший закон про меценатство, дозволивши великому 
і середньому бізнесу оптимізувати оподаткування 

за рахунок субсидування мистецтва, а культурним 
організаціям — отримати стабільне джерело доходу 
(що в середньому покриває до 50% щорічних витрат).

Для ілюстрації наведемо таблицю, яка опубліко-
вана в звіті TEFAF Art Patronage in the 21st Century — 
«Меценатство в XXI столітті».

ІНІЦІАТИВА ДЕРЖАВНА Й ПРИВАТНА: 
ЗА КИМ  

ПЕРШЕ СЛОВО 
В ПІДТРИМЦІ АРТ-РИНКУ?

State and Private Initiatives: Who Comes First 
in Support for the Art Market? 

The article explores the importance of state and 
private support for art. The comparative chart lists 
the investments in culture and art in leading coun-
tries and provides examples of the most emblemat-
ic steps by governments and private patrons of arts, 
including those taken during the COVID-19 pan-
demic. It also includes a brief comment on the state 
of philanthropy legislation in Ukraine.

Author: Denis Belkevich, economist in the field 
of art, art investment & collection management con-
sultant
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Регіон

Державне 
фінансування 
культури, $ 

млрд

Частка від 
ВВП, %

Приватні 
пожертвування 
на мистецтво, $ 

млрд

Частка приватних 
пожертвувань на 

мистецтво від 
державного 

фінансування 
культури, %

Африка 1,90 0,16 1,00 53
Латинська Америка 0,75 0,06 1,10 147
Близький Схід 2,10 0,29 7,60 362
Азія 25,63 0,14 18,80 73
Європа 56,01 0,39 48,20 86
США 1,34 0,01 75,00 5585

Британський меценат українського походження Леонід Блаватник, який 2020 року надав фінансову допомогу 
Інституту мистецтв Курто у розмірі 10 млн. фунтів стерлінгів. 
Автори фотоколажу: Benedict Johnson, Dimitros Kambouris

Один з найактивніших меценатів США, колекціонер Ілай Брод з дружиною у власній оселі, Каліфорнія. 
Автор фото: Roger Davies

Колишній посол Швейцарії в Китаї, колекціонер Улі Зіґ, який сприяв реалізації 
Державної програми підтримки мистецтва Китаю за кордоном. 

Автор фото: Karl-Heinz Hug



22 23

artkursyvарткурсив 

Ці дані унаочнюють перераховані нами взає-
мини держав і культурного сектора. Так, ми бачи-
мо в США п’ятитисячне перевищення за відсотка-
ми приватних дотацій в сферу мистецтва над дер-
жавними, більш помірне переважання — в країнах 
Латинської Америки і Близького Сходу (в останньо-
му випадку — розділити приватне і державне до-
сить складно, оскільки приватні дотації найчасті-
ше здійснюють члени правлячих династій). Китай 
і країни Європи традиційно віддають перевагу мо-
делі державного фінансування. Україна в таблиці 
згадана не була, тому наведемо дані окремо: при се-
редніх витратах на культуру в Європейських кра-
їнах в розмірі 0,39 % від ВВП (Франція — 0,35 %, 
Німеччина — 0,37 %) наша країна останні 10 ро-
ків стабільно тримала планку на рівні 0,5–0,6 % 
від ВВП. Інша справа, що порівняння в цифрах з єв-
ропейськими країнами виявляться не на користь 
України: валовий внутрішній продукт вимірюється 
в гривні, а її курс щодо євро в останні роки сильно 
знизився. Цікаво, що близько 60 % державних ко-
штів на культуру в Україні розподіляються на рівні 
місцевих (обласних і міських) бюджетів, а 40 % — 
Міністерством культури та інформаційної політики.

Наведені TEFAF цифри стосувалися 2019 року 
(свіжішого глобального звіту на момент здачі публі-
кації до друку не виходило), тому вдамося до роз-
гляду окремих ініціатив 2020-го. У новітній істо-
рії ринок мистецтва ніколи не зазнавав зіткнення 
з епідемією на рівні глобальної пандемії — тому 

на боротьбу з вірусом COVID-19 були кинуті знач-
ні ресурси, перш за все державні. Більше від ін-
ших держ підтримка виявилася необхідною музе-
ям: на відміну від комерційного ринку мистецтва, 
де оборотний фонд галереї перевезли на склад і ак-
тивно продовжили торгівлю в приватному полі, му-
зеїв такої можливості позбавили — вони були зо-
бов’язані підтримувати фізичні простори, одночас-
но виконуючи роль і сховищ, і демонстраційних 
залів. Щоб зберегти аудиторію, музеї були змуше-
ні робити колекції віртуальними і безкоштовними 
для доступу, а заробляти могли лише на мерчандай-
зингу в форматі онлайн-магазинів і продажу спе-
ціально створених освітніх курсів. Про філантро-
пію приватних донорів у більшості західних кра-
їн довелося забути (немає доходів — немає подат-
ків — немає необхідності бути меценатом), проте 
державна підтримка під час кризи у багатьох кра-
їнах вперше торкнулася навіть приватних музеїв. 
При цьому урізання бюджетів варіювалося від му-
зею до музею: найбільше скорочення (50 % бюдже-
ту) торкнулося близько 30 % світових музеїв, у той 
час як більшість інституцій зазнали скорочення ви-
трат на рівні 5–10 %.

Серед усіх країн, які підтримали внутрішні рин-
ки за пандемії, вкажемо окремо Об’єднані Арабські 
Емірати. Тамтешня влада вчинила оригінально, 
але мудро: замість видачі нецільових грантів худож-
никам вони викупили їхні ранні роботи для подаль-
шого розміщення в дипломатичних представництвах 

ОАЕ по всьому світу (ініціатива, аналогічна про-
грамі США «Мистецтво в посольствах», у рамках 
якої американське мистецтво розміщується в офі-
сах послів по всьому світу). Східна модель рішення 
цим не обмежилася: 50 % наданих грошей художни-
ки могли використовувати на свій розсуд, а на реш-
ту 50 % повинні були придбати матеріали для ство-
рення нових робіт. Таким чином художники звіль-
нили майстерні від нереалізованих робіт, отримали 
матеріальну підтримку і стимул до подальшої твор-
чості. А ось влада Німеччини, яка виділила $50 млрд 
у якості підтримки малого бізнесу — рекордну суму 
серед усіх європейських країн — вчинила необач-
но. Самозайнятим німецьким художникам із за-
гальної дотації належало близько $350 млн, або $8 
тис. на особу. Однак, щоб отримати грант, худож-
ники зобов’язані були зареєструватися в якості під-
приємців — тобто змінити напівлегальне станови-
ще на «цілковиту прозорість бізнесу». Здивуванню 
влади не було меж, коли більшість художників від-
мовилися від грантів, вважаючи це порушенням осо-
бистих свобод. Звісно, про те, що їхня манера про-
вадження бізнесу є просто незаконною, художни-
ки вирішили промовчати.

В Україні також було вжито заходів щодо під-
тримки мистецтва. Станом на початок 2020 року 
в бюджеті країни витрати на культуру були передба-
чені на рівні 15,4 млрд гривень (збільшення на тре-
тину в порівнянні з 2019 роком). Однак вже 25 бе-
резня голова Комітету Верховної Ради з питань гу-
манітарної та інформаційної політики Олександр 
Ткаченко заявив, що через введення карантину 
Міністерство фінансів планує скоротити витрати 
на культуру в Україні на 7 млрд гривень. Відразу 
після цього представники державних культур-
них інституцій звернулися з колективним листом 
до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, благаючи 
зберегти дотацію, яка «дала б змогу виплачувати 
зарплати, фінансувати протиаварійні або реставра-
ційні роботи і охорону державної частини україн-
ського музейного фонду». В результаті Президент 
України Володимир Зеленський 13 липня 2020 ро-
ку підписав закон № 3377 «Про внесення змін до… 
державної підтримки в сфері культури, креативних 
індустрій… у зв’язку з дією обмежувальних заходів, 
пов’язаних із поширенням коронавірусної хворо-
би», який скоротив плату за оренду майна на вимо-
гу установ культури, що винаймали простори у дер-
жави і не могли використовувати їх під час каранти-
ну. У новому бюджеті на 2021 рік ми бачимо витрати 
на культурний сектор на рівні 12,5 млрд гривень — 
на 19 % нижче запланованих витрат 2020 року, і од-
ночасно — на 52 % вище фактичних витрат після 
урізання. У зв’язку з цим хочеться нагадати істо-
рію, коли прем’єр-міністр Великобританії Вінстон 
Черчілль, не знайшовши в запропонованому бюдже-
ті військового 1940 року видатків на культуру, за-
питав: «Якщо в країні немає культури — за що то-
ді вона воює?» Сподіваємося, що керівництво на-
шої країни цього вислову не забуде.

Задамося питанням: яка з перерахованих на по-
чатку статті форм економічно-культурної взаємо-
дії найкраще підійде Україні сьогодні — коли кра-
їна, одночасно з усім світом, намагається адапту-
ватися до наслідків пандемії (тим більше, що про її 

завершення мова поки не йде)? У найближчі десяти-
ліття Україна точно не піде шляхом Китаю — є куди 
більш важливі пріоритети щодо витрат державно-
го бюджету. Приватна підтримка мистецтва немож-
лива без ухвали закону про меценатство, який довгі 
роки гальмується на законодавчому рівні через йо-
го можливе використання в тіньових схемах (але, 
поки важливий для мистецтва закон не приймаєть-
ся, тіньові схеми чомусь прекрасно працюють самі 
по собі). До того ж українське бізнес-співтовариство 
в будь-якому меценатському прояві завжди диви-
лося в бік лояльності влади — це історичний і вза-
ємопов’язаний процес. Вважаємо, що нашу культу-
ру, а з нею і арт-ринок, може вивести на якісно но-
вий рівень лише державно-приватне партнерство: 
офіційне, максимально відкрите і прозоре, вигідне 
для обох сторін. Головне при його формуванні — 
не намагатися порахувати, кому від такого партнер-
ства буде «вигідніше»: це не має значення, коли мо-
ва йде про мистецтво.

Втім, один урок з досвіду Китаю ми може-
мо перейняти вже сьогодні: непотрібні предмети 
мистецтва в Піднебесній віддають на переробку 
для виготовлення нових полотен для художніх шкіл. 
А в Україні — традиційно дарують музеям для по-
повнення запасників. Можливо, державно-приват-
не партнерство треба починати якраз з цього кроку?

Автор: Денис Белькевич, фахівець в області 
економіки мистецтва і менеджменту 

колекцій, автор публікацій і освітніх програм 
з музейного маркетингу  

та арт-інвестування
«Теракотова армія» в Музеї мистецтв Цинциннаті (2018), в рамках реалізації Державної програми підтримки мистецтва Китаю за кордоном. 
Автор фото: Tana Weingartner / WVXU

Енді Воргол. Mona Lisa Four Times, 1978 
Частина найбільшого приватного подарунку музеям в історії 
(колекція Стефана Едліса та Гаеля Ніссона, $500 млн. Інститут 
мистецтв Чигаго, 2015 рік) 
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Енді Воргол. Liz #3 [Early Colored Liz], 1963 
Частина найбільшого приватного подарунку музеям в історії 
(колекція Стефана Едліса та Гаеля Ніссона, $500 млн. Інститут 
мистецтв Чигаго, 2015 рік) 
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Джаспер Джонс. Target, 1961 
Частина найбільшого приватного подарунку музеям в історії 
(колекція Стефана Едліса та Гаеля Ніссона, $500 млн. Інститут 
мистецтв Чігаго, 2015 рік) 
Фото: The Art Institute of Chicago
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У 2021 році художник-шістдесятник Олександр 
Дубовик зустріне своє дев’яносторіччя. Він став 
натхненником для багатьох поколінь художників 
і композиторів, а у 2016 році його найбільш значу-
щий символ — букет —було обрано як емблему 
Bouquet Kyiv Stage — фестивалю, що об’єднує мис-
тецтво, музику, театр. Художник, філософ та інтелек-
туал, Олександр Дубовик займає активну життєву 
позицію, продовжує працювати над художніми про-
ектами та вдався зрештою до написання мемуарів. 

Творчість Олександра Дубовика набула ши-
рокого визнання в 1990-х роках, під час розпаду 
СРСР, коли Україна здобула Незалежність. Тоді 
запечатані радянським бюрократизмом твори ри-
нули до інших країн потоком виставок у Франції, 
Америці, Німеччині, Ірані. Однак оригінальні ри-
си його творчої діяльності почали формуватися 
задовго до цього прориву, ще на початку 1960-х. 

Його ранні роботи були виконані в традицій-
ному для того часу академічному ключі, тяжіли 
до стилістики «суворого стилю», в якій працювала 
більшість радянських живописців другої полови-
ни ХХ століття. У реалізмі і академізмі Олександр 
Дубовик не бачив розвитку свого мистецтва, тому 
поступово художник почав відходити від зобра-
ження світу в реалістичних образах. Автор роз-
робив індивідуальну образно-пластичну мову, 
де в одне ціле з’єдналися пошуки Дубовика, його 
погляд на кубізм, абстракцію, іконопис і авангард. 
Художник побудував неймовірно багатий світ в аб-
солютній творчій свободі, відкинувши ідеї соцре-
алізму, що домінували в 1950–1960 роках.

З 1962 року художник починає розвивати влас-
ну систему знаків-символів, новий поняттєвий 
апарат. По суті, це було проникнення в портал не-
знайомого й нового, спроба знайти іншу метафо-
ричну і метафізичну мову. Натуралістичне зобра-
ження поступається натомість роботі з простими 
геометричними структурами і знаками: коло, ква-
драт, лінія. Також вибудовується й характерний 
для картин Дубовика формат — квадрат. Він має 
давнє семантичне підґрунтя, але крім того «він 
містить у собі величезну енергію спокою і стабіль-
ності. І коли вона долається, в руйнуванні звіль-
няється велика драматична енергія. Крім того, він 
легко допускає композиційні зрушення, зберігаю-
чи при цьому свою цілісність».

Проте така вільнодумність не могла залишитися 
непоміченою, і тому творчість Олександра залиша-
лася під прискіпливим оком представників офіцій-
них структур. Практично до кінця 1980-х картини 
Олександра Дубовика зникають з виставкових за-
лів і експозицій. Але він — справжній художник, 
людина, що вступила в боротьбу із суспільством, 
з масовим виробництвом мистецтва; Дубовик ки-
нув виклик забобонам, які панували в сфері мис-
тецтва в цей час, і піддав критиці його цінності. 
Двадцять років, які художник провів у власній 
майстерні, були наповнені непереборним бажан-
ням показати, що творчість немислима без свобо-
ди. Все, що робилося «в стіл», знаходило своїх, бо-
дай нечисленних, але вдячних і розумних глядачів. 
Майстерня була світом, куди потрапляли тільки 
вірні друзі, мистецтвознавці та письменники, які 

разом з художником рухалися фарватером мистец-
тва, суб’єктивного і чесного. Аби мати змогу заро-
бити на життя, з кінця 1970-х Олександр Дубовик 
створював проекти великих монументальних пан-
но для різних підприємств, шкіл та інститутів, а по-
тім разом з дружиною Іриною втілював їх у життя. 
Сьогодні ці монументальні твори можна побачити 
в містах України та Росії, Карелії і Франції.

Мистецтво Дубовика завжди супроводжували 
інтелектуальні пошуки: знайомства з новими філо-
софськими концепціями відображені в щоденниках, 
на полотнах, в альбомах і текстах. Художник роз-
мовляє з нами мовою, коріння якої сягає іконопису, 
супрематизму, символізму. Це його власний діалог 
з Малевичем і його фігурами, з античним мистец-
твом. Автор у філософському і візуальному дискурсах 
перетинається з Фернаном Леже, який вважав себе 
реалістом, але постійно експериментував з формою 
і композицією. Дубовик намагався врівноважити 
реалістичний (в тому сенсі, як розумів його Леже) 
і сюрреалістичний підхід до зображуваного: пред-
мети трансформуються в розмірах, деперсоніфіку-
ються і створюють характерний для робіт худож-
ника ефект «учуднення» — несподіваного свіжо-
го погляду на вже звичні елементи композиції тво-
ру. Для Олександра Дубовика важливою стає думка 
Матісса про те, що значимість художника можли-
во обчислити кількістю нових знаків, які він допро-
ваджує до арсеналу прийомів образотворчої мови.

Детально про власні погляди на мистецтво, ес-
тетичні уподобання, про те, як прочитати символи 
і знаки в його роботах, Олександр Дубовик розпо-
відає в філософських текстах або залишає підказ-
ки на сторінках альбомів, які створює паралельно 

з основним живописним модусом. В одному з тек-
стів Олександр подає фразу філософа Хосе Ортеги-
і-Гассета про те, що читання літературного твору — 
це не пряме проходження сюжету, а дослідження 
тих підтекстів, які автор залишив недомовленими. 
У роботах Олександра Дубовика також присутній 
сюжет з героями — знаками, символами. Ці умов-
ні персонажі існують у просторі зсувів і розривів. 
Цей простір Дубовик зве ущільненою реальністю, 
яка володіє власною логікою і внутрішніми взаємо-
зв’язками. Кожен елемент картин художника під-
кріплений смисловим і символічним значенням: 
горизонталь — це орбіта землі і умовна лінія роз-
ділу усього світу, а вертикаль означає динамічний 
рух, сонячну екліптику, Вавилонську вежу і древо 
життя. Кожен символ і знак завжди на своєму міс-
ці, чітко вивірений художником. 

Для Олександра важливо донести, що потрібно 
не грати формою і кольором, а додати в абстракцію 
ще й поняттєвий рівень. Створити на площині кар-
тини нову міфологію, розповідь, які б збагачували 
і виправдовували колірну вакханалію. Цікаво зга-
дати слова іншого художника цього періоду, Юрія 
Злотникова, що характеризують розвиток медіумів 
у мистецтві: «І концептуалізм, і поп-арт розмили 
дуже важливу річ, розмили те, що інновації та ста-
новлення мови можуть бути в старій традиційній 
станковій формі. Вони начебто замінюють розви-
ток мови, розвиток шляху до ірраціонального етич-
ним зіставленням мистецтва і життя, змішанням цих 
планів. Кордон між мистецтвом і життям, прагнен-
ня через мистецтво осмислити, в буквальному сенсі 
слова, буття, перетворення життя в театр, в етичний 
норматив … Мистецтво впливає на життя, але воно 

має свої системи координат, які не можуть так пря-
молінійно бути пов’язані з побутом та буттєвістю. 
Воно має ту субстаційну аксіоматичність, до якої 
прагне майстер, те одкровення перед ірраціональ-
ним світом, яке не можна використовувати тільки 
в плані комунікації».

Створена Дубовиком система знаків стала го-
ловним досягненням художника, його відкрит-
тям. Кожен символ у Дубовика має свій унікаль-
ний сенс: букет — поняття іншої реальності, вихо-
ду в інший світ, тріумфатор — переможець над ре-
альністю, кінь — символ вільного духу. Також він 
відкрив для глядача поняття палімпсест — нашару-
вання різних реальностей і горизонтів, які ми зна-
ходимо в його картинах. Цьому поняттю художник 
присвятив трактат, де докладно описує свої ідеї, під-
кріплюючи їх цитатами філософів і теоретиків мис-
тецтва різних часів.

Одним з головних понять і знаків для Олександра 
Дубовика став букет. Цей новий знак входить в діа-
лог з квадратом Малевича і диктує інше розуміння 
знака. Сполучені коло, символ Неба в філософії да-
осизму, і квадрат, символ Землі — з’явилися в йо-
го мистецтві ще на початку 1960-х. З того часу бу-
кет закріпився у творчості художника і присутній 
в різних станах і конфігураціях у багатьох його ро-
ботах. Цей знак може сприйматися і як людина ін-
шої реальності, і як вікно в інший просторовий кон-
тинуум. Цей знак найбільш стійкий і осмислений 
автором. Навколо нього формується всесвіт твор-
чості Дубовика, а також його маніфест.

Автор: Катерина Цигикало,  
мистецтвознавиця

“Art Is a Hope for Harmony.” On the Occasion 
of Oleksandr Dubovyk’s 90th Birthday

Oleksandr Dubovyk, the artist of the 1960s gen-
eration, will celebrate his 90th birthday in 2021. He 
became an inspiration for many generations of paint-
ers and composers. In 2016, his most meaningful 
symbol, a bouquet, became the symbol of the festi-
val Bouquet Kyiv Stage, which brings together art, 
music and theater. As an artist, philosopher and in-
tellectual, Oleksandr Dubovyk embraces an active 
public position, continuing to work on his art proj-
ects and having just started his memoir.

Author: Kateryna Tsyhykalo, art scholar

«МИСТЕЦТВО — ЦЕ НАДІЯ НА ГАРМОНІЮ». 
ДО 90-РІЧЧЯ  

ОЛЕКСАНДРА 
ДУБОВИКА

Олександр Дубовик. Ескіз до мозаїки «Свято», 1988, папір, 
мішана техніка, 34 x 28,8 см, Stedley Art Foundation

Олександр Дубовик. «Скрижалі»,  
1977, полотно, олія, 100 x 100 см, Stedley Art Foundation

Олександр Дубовик. «Вільний політ»,  
1978, полотно, олія, 100 x 100 см, Stedley Art Foundation
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Колекціонерів мистецтва можна певною мірою 
вважати митцями: у колекціях вони сублімують 
свою творчу енергію, збирають витвори мистецтва 
за своїм баченням. Колекціонери сучасного мис-
тецтва, наче давні мисливці за артефактами сили 
та влади, знаходять зміст у володінні певною ак-
туальною ідеєю художника, відображеною у часі 
та просторі, що досить часто не має матеріальної 
форми, однак має визнання та ціну. 

Нині колекціонер знерідка виконує важливу 
суспільну місію: він зберігає, експонує, досліджує 
мистецтво, підтримує художні інституції та митців. 
За кордоном феномен колекціонування є масовим. 
У розвинених країнах створені всі умови для розвитку 
та залучення колекціонерів до участі у мистецькій 
сфері: утворюються ради та товариства при музеях, 
колекціонери долучаються до прийняття рішень, ви-
діляють кошти на реалізацію мистецьких ідей. Так 
реалізуються масштабні виставкові проекти, фести-
валі, молоді художники отримують премії, а спонсо-
ри — податкові пільги і цілу низку привілеїв. 

В Україні такі механізми розвитку культур-
ного меценатства наразі не розроблені. Цікаво, 
що в дореволюційний час більша частина музе-
їв суспільної власності була створена на приват-
ні кошти меценатів. В історії створення держав-
них музеїв та їх колекцій виринають імена ініціа-
торів: Ханенки, Терещенки, Гансен, Шептицький, 
Гедройц та інші. Культурне меценатство було не мо-
дою, а логічною відповідністю суспільній ролі лю-
дей, що заробляли великі статки. Деякі вважали 
таку діяльність своїм обов’язком, інші — своєю 
життєвою місією.

На території України перші мистецькі колек-
ції почали збиратись ще за Острозьких, коли ко-
лекціонування було не тільки частиною розвитку 
культури, а здебільшого — геополітичного впли-
ву. Саме накопичення культурних цінностей, ме-
ценатська підтримка та охорона центру культури 
забезпечувала Костянтину Василю Острозькому 
вплив на державному рівні.

 

Розвиток колекціонування визначали смаки, які 
формувалися під впливом країн, що в той чи ін-
ший проміжок часу керували територіями України. 
За часів Речі Посполитої домінантними були проза-
хідні смаки, за доби Козаччини розвивалося хрис-
тиянське релігійне та портретне мистецтво. Родові 
й династичні колекції, насамперед портретні, з’яви-
лися на теренах України у ХVII столітті як насліду-
вання традицій польської шляхти. Мода на це при-
йшла до магнатів Речі Посполитої з Заходу, а та-
кож після короткочасного перебування на пре-
столі французьких королів Генріха ІІІ Валуа, сина 
Катерини Медічі, з роду колекціонерів та мецена-
тів. Дворянство, заможні люди почали створюва-
ти портретні галереї із зображенням державних 
правителів та представників власного роду. 

Від часів Речі Посполитої до нас дійшли залиш-
ки колекцій Радзивілів (у Волинському краєзнав-
чому музеї), Потоцьких, Вишневецьких, з числен-
них маєтків, що належали колись шляхті на пра-
вобережній Україні.

Нерідко колекції ставали свідками долі своїх 
власників та історичних катаклізмів. Одна з найбіль-
ших портретних галерей була у палаці Вишневецьких 
у Вишнівці: Рембрандт, Рубенс, Бачареллі, Кранах, 
Франсуа Буше, Вернет, Каналетто. У 1852 маєток бу-
ло продано тогочасним власником Анджеєм-Єжи 
Мнішком, а більшість картин, рукописів та книги 
було вивезено до Парижу. Частково колекції вдало-
ся вціліти завдяки дару тимчасового володаря, ки-
ївського градоначальника В. І. Толлі, що передав 28 
робіт до новоствореного міського музею старожит-
ностей та мистецтв у Києві (сьогодні зберігаються 
в Національному музеї історії України).

У XVIII–XIX ст. мода на колекціонування 
йшла від «сильних світу цього» (на той час — 
це Петро І, Єлизавета, Катерина ІІ та наближені 
до них світські особи). Серед них були й українці 
за походженням. Саме тут на тлі історії виділяють-
ся роди Розумовських, Безбородько. 

Кирило Розумовський завдяки піднесенню 
свого брата Олексія у молодому віці здобув 

освіту і навчився цінувати мистецтво як нале-
жить. Перші подорожі за кордон Кирило здійс-
нює у віці 15–17 років і вже тоді купує твори мис-
тецтва для колекції брата. Власну колекцію почи-
нає збирати у 22 роки, після отримання посади 
Президента російської Академії наук і ставши геть-
маном України. Згодом саме колекціонування ря-
туватиме його від депресії (після смерті Єлизавети 
він стає небажаним при дворі). 

Подорожуючи Європою, Розумовський полю-
вав за предметами мистецтва, спілкувався з мит-
цями. Цінував він поради Шувалова, радника 
«коронних осіб» і засновника першої Академії 
мистецтв у Росії. Колекція Розумовського налі-
чувала 350 творів авторства італійських і фран-
цузьких, фламандських, німецьких та російських 
художників XVI–XVIII сторіч (Пьєтро та Марко 
Лібері, Грегоріо Ладзаріні, Помпео Батоні, Якопо 
Бассано, П’єр-Жак Волер, Гаспар Дюге, Віллем 
ван де Вельде старший, Антон Лосенко, Андрій 
Матвєєв).

КОЛЕКЦІОНУВАННЯ: 
ШЛЯХ ВІД МИСТЕЦТВА ДО  

МЕЦЕНАТСТВА

Невідомий художник XVIII ст. Портрет князя 
Дмитра Вишневецького (Байди).  
Портрет надійшов до збірки Національного 
музею історії України одразу на початку існування 
закладу — в 1899 р.

Батоні Помпео Джироламо.  
Кирило Розумовський (1766) 
З колекції Кирила Розумовського

Гаспар Петер Вербрюгген молодший.
Квітковий натюрморт  

(початок XVIII ст.) 
З колекції Кирила Розумовського.  

Нині знаходиться в колекції Музею Ханенків

Йоган Баптист Лампі старший. Портрет Олександра Безбородька 
(1794), зберігається в Ермітажі, Санкт-Петербург

Art Collecting: From Art to Art Patronage
The article explores the evolution of art collecting 

in Ukraine from the early modern princely family of 
Ostrozkis to the present; it highlights the impact of 
historical events and figures that often changed the 
course of history of art collecting and cultural heritage 
preservation; it stresses the multifaceted and import-
ant role of art patrons and collectors in the culture’s 
development and in the preservation of the cultural 
heritage for posterity, and recounts the history of pri-
vate initiatives and collections that often fell victims 
to historical cataclysms. The article draws particular 
attention to the absence of instruments that would en-
courage and stimulate contemporary Ukrainian art 
collectors; it also analyzes the importance of function-
ing mechanisms that would preserve the integrity of 
private collections within museums to maintain their 
wholeness and attribution. The article delves deeper 
into the importance of collections of Vyshnevetskyi, 
Rozumovskyi and Bezborodko families, as well as the 
manors that turned into cultural hubs, becoming a 
meeting place for the intellectual elites and entrepre-
neurs with an interest in art collection and art patron-
age (Kharytonenko, Tereshchenko, Khanenko). It al-
so mentions the collectors that are competitive on the 
international level in the latter half of the 20th centu-
ry to the present.

Author: Nataliia Shpytkovska, director of М17 
Contemporary Art Center
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Повернувшись до України, Кирило мав на ме-
ті добудувати палац у Батурині, але за життя йо-
му це не вдалося. Нині Батуринський палац відбу-
довано, проте подальша доля низки картин із ко-
лекції залишається невідомою. Частково колекція 
перейшла у спадок до онуки — Варвари Репніної-
Волконської. Після революції деякі витвори по-
трапили до державних українських музеїв, відомі 
твори зберігаються у Національному музеї мис-
тецтв імені Б. та В. Ханенків. 

На жаль, не нам залишив велику колекцію 
О. А. Безбородько, талановитий дипломат, який 
досяг блискучої кар’єри за Катерини ІІ, мав великі 
статки та зібрав видатну колекцію. Ряд полотен йо-
го збірки — з колекцій французьких аристократів, 

зокрема герцога Орлеанського. Шедеври опинили-
ся на ринку після подій Великої французької рево-
люції. Більшість колекції — 330 оригінальних поло-
тен — перебуває наразі в Ермітажі та Російському 
музеї Санкт-Петербурга.

Україні ж свою колекцію подарував граф 
О. Г. Ку ше л ьов-Безбород ько, он у к І л л і 
Андрійовича Безбородька, молодшого брата 
Олександра Андрійовича Безбородька. Культурний 
меценат родом із України, Кушельов-Безбородько 
продовжував справи діда, зокрема опікувався 
Ніжинським ліцеєм (нині — Ніжинський дер-
жавний університет ім. М. Гоголя). За життя він 
зібрав колекцію французьких реалістів першої по-
ловини ХІХ століття, мав роботи Делакруа, Коро, 

Добіньї, Руссо. 1845 року граф дарує Ніжинському 
ліцеєві колекцію картин художників різних шкіл 
Італії, Франції, Німеччини та інших країн XIV–
ХІХ ст., що зберігаються донині в університеті 
(175 картин).

Після Наполеонівської війни та польського пов-
стання українці звертаються до власної історії. 
Багато українських дворян після освіти та служ-
би за кордоном повертаються до родових маєтків 
в Україні, підтримують культуру та освіту, фор-
муючи культурні осередки у маєтках. Так, маєток 
«Качанівка» Тарновських відвідують художни-
ки М. Врубель, М. Ґе, брати Маковські. Свій при-
хисток тут знаходить Т. Шевченко, де проводить 
час у колі художників, артистів і письменників. 

Завдяки підтримці таланту дворянами мистецтво 
Шевченка було досить модним.

В середині ХІХ — на початку Х Х ст. з’яв-
л яється новий тип колекціонерів-підприєм-
ців. Завдяки комерційному хисту вони швид-
ко здобувають статки і починають наслідувати 
дворянську культуру: підтримують художни-
ків та меценатські проекти. Колекціонер і ме-
ценат П. І. Харитоненко, придбавши Качанівку 
у В. В. Тарновського 1897 року, у подарунок на ве-
сіл л я дочки Олени (Олів), мав намір із власного 
маєтку Наталіївка створити подібний культур-
ний епіцентр. Звичними гостями там були худож-
ники брати Маковські, скульптор Коненков, ху-
дожники Савінов, Матвєєв, Віноградов. 

Родини Терещенків та Ханенків відзначили но-
вий етап колекціонування і стали прикладами біз-
нес-меценатства на терені культури. Вони плека-
ли задум поділитися культурним надбанням із су-
спільством, залишити його наступним поколінням. 
Ханенки мали концепцію власного музейного за-
кладу. Джерелом прибутку для потреб музею слу-
гував побудований поруч прибутковий будинок 
із плановим доходом від оренди у понад 73000 кар-
бованців на рік.

Терещенки першими із київських колекціоне-
рів відкрили приватну колекцію для публічного ог-
ляду. Федір Артемович оголосив про таке у газеті 
«Киянин» у 1887 р., і часом маєток приймав до 1000 
відвідувачів на день. Нині у маєтку розміщується 

Національний музей «Київська картинна гале-
рея» (раніше — Київський національний музей 
російського мистецтва). Ба більше, Терещенки зі-
грали ключову роль у створенні Міського музею 
у Києві (нині — Національний художній музей 
України), вклавши понад 108 000 рублів та постій-
но поповнюючи музей визначними творами мис-
тецтва. Саме завдяки ним у НХМУ опинилися ро-
боти Врубеля, Шевченка.

Із встановленням радянської влади у 1919 ро-
ці представники буржуазії, поміщики, купці бу-
ли вимушені емігрувати, залишаючи свої колек-
ції. Негативний вплив на приватне колекціону-
вання та збереження цілісності колекцій мали 
репресії комуністичного режиму у 1930-х. Разом 

Картина в залі № 248 Нового Ермітажу

Пітер Пауль Рубенс. «Бог річки Шельди, Кібела та богиня міста 
Антверпена», підготовчий ескіз (іт. modellо), виконаний майстром 

на дубовій панелі (бл. 1613–1618), з колекції Богдана та Варвари 
Ханенків, зберігається у Музеї Ханенків

Т. Г. Шевченко. «Катерина»  
(1842) виконана майстром на тему своєї однойменної поеми 
для колекції Тарновських, зберігається  
нині у Національному музеї Тараса Шевченка

 «Бобовий король» (або «Король п’є!»), картина фламандського художника Якоба Йорданса (бл. 1638) з колекції князя  
О. А. Безбородька, згодом була успадкована М. О. Кушельовим-Безбородько (наразі знаходиться в Ермітажі, Санкт-Петербург)
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І. І. Шишкин. «На півночі дикій…»  
(1891) з колекції родини Терещенків, нині зберігається у Національному музеї «Київська картинна галерея»

В. М. Васнецов. «Три царівни підземного царства»  
(1884), придбана Іваном Терещенком, нині зберігається  
у Національному музеї «Київська картинна галерея»

М. Кузнецов. Портрет І. Терещенка  
(1904), зберігається у Національному художньому музеї України

К. Трутовський. «Через кладку»  
(1875), колекція Терещенків, зберігається 
у Національному художньому музеї України

М. О. Врубель. «Шипшина»  
(1884), з колекції Д. Сігалова, зберігається у Національному  
музеї «Київська картинна галерея»

зі знищенням інтелігенції із музеїв вилучались ар-
хіви, проводились реорганізації та обмін фондами, 
розпорошення приватних колекцій у по музейних 
зібраннях. Перерозподіл культурних цінностей 
тривав і під час Другої світової війни. 

Після 1950 року починається сприятлива епоха. 
У повоєнний час діяли магазини, що скуповували 
цінні речі у населення і могли продавати такі товари 
за встановленими державою розцінками, що робило 
колекціонування досить доступною справою. Ще 
одним джерелом ставали стихійні ринки, де витво-
ри мистецтва продавалися з «перших рук». Однак 
колекціонування залишалося конфіденційною 

справою, яка базувалася на особистих контактах, 
досвіді і знаннях колекціонерів. Часто придбання 
були «неофіційними», без документального під-
твердження на право власності. До нашого часу 
дійшли збірки таких українських колекціонерів 
того часу, як Тульчинський, Свєшніков, Сігалов, 
Івакін та ін. Це стає пристрастю творчої, науко-
вої та культурної інтелігенції: вченого у галузі хі-
мії Бродського, письменників Скляренко, Собко, 
Гончара, співака Гнатюка, акторів братів Юра та ін.

Відомий західний колекціонер Лобанов-
Ростовський відзначав, що на теренах СРСР існу-
вало 20 мистецьких колекцій міжнародного рівня. 

З них 16 — у Москві і Ленінграді, 4 — у Києві: 
Давида Сігалова, Юрія Івакіна, Бориса Свєшнікова 
та Ігоря Диченка. Без участі останнього у 1980–
1990-ті не проходило жодного проекту, присвя-
ченого авангарду.

З поступовим розвитком сучасного українсько-
го арт-ринку почали з’являтися нові колекціонери. 
Серед важливих персоналій сучасності — меце-
нати і колекціонери А. Адамовський, І. Воронов, 
засновниця мистецької фундації «Stеdlеy Art 
Foundation» і колекціонер С. Беньямінова. За ос-
танні п’ять років з’явилося нове покоління колек-
ціонерів-міленіалів.

Історія свідчить, що ті колекціонери, які роби-
ли дарунки музейним інституціям, зберігали своє 
надбання. До нашого часу не дійшли приватні ко-
лекції у дореволюційному вигляді (Терещенків, 
Харитоненко, Русова, Толстого, Гансена). А саме 
ті роботи, які потрапили до публічних та держав-
них музеїв або були подаровані свого часу дер-
жаві, збереглися у певній цілісності (Ханенків, 
Бецького, Брайкевича). Як приклади: приватна ко-
лекція Терещенків була розпорошена після рево-
люції, а їхній внесок до НХМ залишився; завдяки 
дарунку колекціонера Д. Сігалова у 1980-х роках 
до ККГ колекція його не була втрачена. 

Як зазначає колекціонер А. Адамовський, сьо-
годні, аби зробити приватну колекцію публічною, 
треба подбати про те, за рахунок чого вона існува-
тиме. За кордоном існує фонд управління цільовим 
капіталом або дотаційний фонд, подібний до то-
го, що свого часу робив Богдан Ханенко, фінансу-
ючи музей через прибутковий будинок. Для роз-
витку ж публічних музейних інституцій державою 
має бути розроблена система мотивації нових ко-
лекціонерів. 

Попри відсутність належних умов для розвитку 
колекціонування, приватних ініціатив щороку стає 
більше. Однією з таких є проект від Українського 

Клубу колекціонерів сучасного мистецтва, який 
ініціював дар національного мистецтва до музею 
Помпіду в Парижі. Маємо унікальну нагоду бу-
ти причетними до першого прецеденту, коли на-
ціональне мистецтво увійде до колекції європей-
ського зразка. Питання розвитку колекціонуван-
ня в Україні потребує додаткового досліджен-
ня та стане основною темою наступного проекту 
Центру сучасного мистецтва М17.

Автор: Наталія Шпитковська,  
директорка ЦСМ М17
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У київському Щербенко Арт Центрі 16 червня 
відкривається персональна виставка Олександра 
Ройтбурда, до якої увійдуть одразу дві нові серії 
його робіт. Одна з них — ще небачені зображен-
ня всесвітньо відомих скульптур. Художник уже 
експонував у соціальних мережах усі «портрети» 
статуй, виконаних в 2020 році. Цьогоріч на них че-
кає зустріч із глядачами наживо. 

Зображення (як каже сам художник — «пере-
каз») скульптури у живопису — методична вправа 
майстра, якому захотілося впровадити в життя та-
ку ідею. За підбором скульптур не стоїть жодного 
принципу, серед них є і античний спадок («Амур 
і Психея», «Венера Калліпіга», «Дискобол»), 
і роботи майстрів Відродження («Брут» італій-
ця Мікеланджело і «Воскресіння» французько-
го маньєриста Ж. Пілона), і шедеври класицизму 
(«Венера» І. Віталі). Окреме місце у серії займає 
автопортрет Ройтбурда у ролі мармурового бюста 
римського імператора: малювати себе є щорічною 
традицією художника. 

Робота із підручниковими прикладами скульп-
тури як об’єктом живописного зображення — жест 
свідомий, але від цього не менш зухвалий. Тим біль-
ше, що Ройтбурд заграє зі світовим спадком у при-
таманній йому манері. У всіх скульптур, від яких ми 
вже звикли чекати співмірності і пропорційності, 
зразковості і академічності, викривлені та пере-
творені тіла й обличчя. Деякі скульптури зобра-
жені так, наче вони відбиваються у кривому дзер-
калі. Їхні кінцівки, торси, груди й носи нагадують 
сучасних людей, із зайвою вагою, пластичними 

операціями або стурбованим поглядом. Канон по-
кручено, або ж викручено на максимальний рівень. 
Сам Ройтбурд позначив це як свою «більшу розку-
тість, експресивність, аніж зазвичай». Розкута гра 
зі спадком та водночас із глядачем змушує розсла-
битися, відчути м’якість, пружність, пухкість, вреш-
ті — різнобарвність класичних фігур. Якщо вду-
матися, за багатьма з цих скульптур приховані іс-
торії людей та легенди богів, які у цих легендах ду-
же і дуже антропоморфні. Так, згадується історія 
про Психею, яка двічі порушує обіцянку з власної 
цікавості, але через це не позбавляється кохання 
Амура. «Антиной» — одна з численних скульптур, 
замовлених імператором Адріаном на честь свого 
загиблого юного коханця. «Венера», що грайливо 
знімає сандалію, викарбувана Віталі за прототипом 
фігури його власної дружини. 

Ці сюжети несуть у собі щось зворушливе і ко-
мічне водночас, адже за величчю публічного на-
дбання ховається приватна, інтимна слабкість. І хо-
ча це не стосується сюжету «Воскресіння», але сам 
маньєристський спосіб зображення тіла воскресло-
го Христа Пілона вже змушує глядача замислюва-
тися зовсім не про спасіння душі. Деталізація м’язів 
на тілі Спасителя нічим не поступається римським 
солдатам, ураженим як стій. У Ройтбурда Христос 
набуває подальших тілесних перетворень: його фі-
гура, наче масло або пластилін, стає м’якою і втра-
чає чіткі обриси. Світлотінь м’язів, забезпечена зав-
дяки освітленню у луврській залі, набуває на кар-
тині мерехтливої непевності. 

«Це була вправа витягування поліхрому 

з монохрому», — коментує художник. Мармурові 
статуї у своєму живописному зображенні отри-
мують складне, непевне різнобарв’я, наче при світ-
лі свічки. Ройтбурд вдається до tenebroso, роблячи 
складки тунік, завитки волосся, улоговинки та ви-
їмки на тілах чуттєвими й живими. 

Врешті, великий новочасний міф щодо монохром-
ності античних статуй відбивається у живописних 
вправах одеського художника. У далекому XVIII сто-
літті славетні історики мистецтва, що вивчали дав-
ньогрецьку цивілізацію, як-от Вінкельман, вважали 
білий колір, що міститься в античних скульптурах 
і пам’ятниках, ідеальним для демонстрації чистої 
форми, і тим самим пропагували його як конвеєр 
морального значення в мистецтві. Але коли напри-
кінці століття дослідження кольору виявили в дав-
ньогрецьких та римських знахідках використання 
фарби в античних культурах, серед архітекторів 
розгорілася запекла дискусія про нанесення фар-
би на будівлі; адже в такому випадку слід розро-
бити ідеальну систему забарвлення, яка б існува-
ла одночасно в гармонії з класичною архітектур-
ною формою. Ця сварка тривала упродовж усього 
ХІХ століття. Лише нещодавно почали з’являтися 
виставки, на яких реконструюють відому античну 
скульптуру із оригінальним забарвленням, що лю-
дині, вихованій на монохромній канонічності му-
зейних експонатів, видається неоковирним несма-
ком. За академічним підходом замасковане тотальне 
руйнування академічності? Або навпаки: за розку-
тістю ховається глибока повага художника до вели-
ких майстрів минулого? 

Ройтбурд своєрідно відображає класичну скульп-
туру: випадковість рис приходить на зміну пропор-
ційності, їх наче намальовано по пам’яті, навмання. 
Врешті, це і не робота з натури, у музейній залі, адже 

у 2020 році мало хто міг потрапити до залів великих 
музеїв, тож зазвичай ми блукаємо галереями влас-
ної пам’яті, згадуючи культурні паломництва мину-
лих років. Той максимум, що нам даний — пласкі 
репродукції у музейних каталогах, або оцифрова-
ні зображення з інтернет-сайтів. 

Згадаймо ще одну суперечку щодо мистец-
тва — paragone, дискусія в контексті італійського 
Відродження, коли живопис і скульптура вважали-
ся принципово відмінними. Наприклад, Леонардо 
надавав перевагу саме живопису, адже порівняно 
з тією ж скульптурою це більше робота розуму, аніж 
тіла: «У живописця десять різних міркувань, за до-
помогою яких він доводить до кінця свій твір, а са-
ме: світло, темрява, колір, тіло, фігура, місце, відда-
леність, близькість, рух і спокій. Скульптор має бра-
ти до уваги тільки фігуру, тіло, місце, рух і спокій. 
Темрява і світло його не обходять, оскільки при-
рода сама породжує їх у його скульптурах; про ко-
лір — жодним чином; про віддаленість і близькість 
він дбає на власний розум, тобто він користується 
лише лінійною перспективою, але не перспекти-
вою кольорів, що змінюються на різних відстанях 
від ока в кольорі й у виразності своїх кордонів і фі-
гур» (Л. Да Вінчі. Трактат про живопис. С. 24–25). 
У ХІХ і ХХ століттях ці суперечки зійшли нанівець 
та перетворилися на ідею Gesamtkunstwerk — то-
тального твору, що синтезує в собі всі види мистецтв. 

Зрештою, протистояння живопису і скульптури сьо-
годні отримує життя хіба що в художньо-інтелек-
туальній грі, ба навіть у заграванні.

Ройтбурдівське загравання з історією, величні-
стю, височінню візуальної культури, не зважаючи 
на послідовний постмодернізм, несе в собі тонкий 
маньєристський флер, принаймні у тому розумінні 
маньєризму, яке надавав йому Жорж Батай: «…я 
хочу висловити в ньому фундаментальну єдність 
художників, що мучилися маною: передати навіже-
ність — збудження, прагнення, пекучу пристрасть. 
Я не беру до уваги штучного відтінку цього слова; 
якщо слово пов’язане з пожаданням, воно пов’яза-
не з ним в уяві і думках тих, хто шукає пишномов-
ності. Ненависть до умовності — ось головна риса 
художників, про яких я говорю. Саме й лише ця не-
нависть змушує їх любити жар еротизму — я маю 
на увазі творений еротизмом жар, що обпалює ди-
хання… По суті, цей живопис ще закипає, він жи-
ве… він пече…» (Ж. Батай, «Сльози Ероса»). Гра 
поєднується із методичною вправою художника, 
а глядачам залишається гадати, що взяло гору. 

Автор: Євгенія Буцикіна, кандидат 
філософських наук, асистент кафедри етики, 

естетики та культурології філософського 
факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

РОЗКУТА ГРА ЗІ СПАДКОМ: 
НОВА СЕРІЯ ЖИВОПИСУ

ОЛЕКСАНДРА

РОЙТБУРДА

Playing With Your Heritage with No Rules: a 
New Series of Paintings by Oleksandr Roitburd

The solo exhibition of two new series of paint-
ings by Oleksandr Roitburd will be on show in 
Shcherbenko Art Centre (Kyiv) until October. One 
series, never exhibited previously, depicts world-fa-
mous sculptures. The artist had posted these “por-
traits of statues” (2020) on his social networks, and the 
viewers will now get an opportunity to see them live.

Author: Yevheniia Butsykina, PhD in philosophy, 
adjunct at the Department of Ethics, Aesthetics and 
Cultural Studies with the School of Philosophy at the 
Taras Shevchenko Kyiv National University

Олександр Ройтбурд. Із серії «Скульптура», «Мікеланджело. Брут», 
олія на полотні, 100 х 80 см, 2020

Олександр Ройтбурд. Із серії «Скульптура», «Антиной», 
олія на полотні, 100 х 80 см, 2020

Олександр Ройтбурд. Із серії «Скульптура», «Жермен Пілон. 
Воскресіння», олія на полотні, 150 х 100 см, 2020

Олександр Ройтбурд. Із серії «Скульптура», «Дискобол», 
олія на полотні, 140 х 140 см, 2020
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українського гетьмана. Ми хотіли розповісти ці-
каві подробиці взаємин між Антіохійським патрі-
архом та гетьманом Мазепою, показати глядачам 
унікальні кадри пам’яток Лівану — Святої Землі, 
які тісно пов’язані з історією України. Але найго-
ловніше — знайти та зафільмувати бодай один при-
мірник арабського фоліанту. 

Наша кіноподорож почалася з міста Сайди (ста-
родавнього Сидону), місця, де зустрілись апостоли 
Петро і Павло, заснувавши Антіохійську Церкву. 
Ми шукали сліди гетьмана Мазепи в стародавніх 
монастирських бібліотеках Лівану, в українських 
історичних містах — Батурині та Ніжині, та зреш-
тою таки зафільмували унікальну історію, яка по-
чалась 300 років тому.

Значна частина фільму присвячена постаті 
Абдалли Захера. Його вважають одним із ліванських 
першодрукарів. Після роботи в алепській друкарні 
(1706–1711) він через двадцять років заснував ще 
одну — тепер уже на ліванській землі, а саме в мо-
настирі святого Іоана в Шуейрі. Абдалла Захер був 
надзвичайно освіченою і талановитою людиною. 
Походив з роду ювелірів і ввійшов в історію зі сво-
їм прізвиськом Захер, що в перекладі означає «дуже 
освічений». Дослідники арабських першодруків за-
значають, що свою ювелірну майстерність Абдалла 
Захер використав у власних шрифтах, в тому чис-
лі й Мазепинського Євангелія, які дуже наближені 
до рукописної в’язі. 

Його постать — це ще одна ниточка між Ліваном 
та Україною. Але у різних Євангеліях, надрукова-
них Захером, бракувало різної кількості сторінок, 
особливо серед перших та останніх. Тож ми не зу-
пинялися в пошуках. 

З метою дослідження українського внеску в араб-
ське православне книгодрукування автор проек-
ту Ігор Осташ відвідав багато ліванських монасти-
рів, бібліотек, архівів та університетів і виявив уні-
кальні стародруки з тієї історичної доби, які рані-
ше не були відомі науковому світу. Йому вдалося 
знайти три унікальні Євангелія, корпус яких повні-
стю збігається з Мазепинським, щоправда, без па-
негірика гетьману; а також сім примірників інших 
Євангелій та понад десяток алепських стародруків 
початку XVIII століття. 

Але воістину «усі дороги ведуть до Києва»…
Коли виникла ідея опублікувати факсимільне 

видання Мазепинського Євангелія, Надзвичайний 
та Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ 
спершу зупинився на бухарестському примірнику, 

який зберігається у Бібліотеці Румунської акаде-
мії. Уже був виготовлений макет видання, та в ос-
танній момент у гру вступила «її величність інтуї-
ція», і автор проекту вирішив усе-таки перевірити, 
чи дійсно немає у київських колекціях стародруків 
того Мазепинського Євангелія, яке свого часу опи-
сав видатний дослідник Сергій Маслов.

Був поданий лише бібліотечний шифр — біблі-
отеки Київської духовної академії. І саме цей «ма-
гічний» шифр став ключем до сенсаційної знахідки. 
На прохання автора фільму «Євангеліє від Мазепи» 
працівники Національної бібліотеки України іме-
ні Вернадського перевірили фонди й колекції та… 
знайшли цю історичну реліквію, яка майже сто ро-
ків «переховувалася» в книгозбірнях.

Завдяки багатолітній співпраці з командою фа-
хівців НБУ ім. Вернадського на чолі з Любов’ю 
Дубровіною та Інститутом рукопису НАН України, 
ми «повернули до життя» унікальний примірник 
Мазепинського Євангелія, який був предметом до-
слідження Сергія Маслова у 1920-х роках. Ця пу-
блікація 1925 року залишалася майже непоміче-
ною, а сам примірник Євангелія довгий час вва-
жався втраченим. Маслов зробив докладний опис 
пам’ятки, а звіряв переклад сам академік Агатангел 
Кримський! 

При порівнянні оправи київського та бухарест-
ського примірників виявилося, що вони мають іден-
тичні передні (із зображенням Розп’яття), але різні 
задні кришки. У бухарестському примірнику в серед-
нику задньої кришки зображено Воскресіння, а у ки-
ївському примірнику — Богородицю з Антонієм 
і Феодосієм та написи церковнослов’янською мовою, 
що може свідчити про те, що цей примірник виго-
товлявся спеціально для Івана Мазепи. 

Ми можемо пишатися унікальним історичним 
фоліантом «Євангелія від Мазепи», що зберіга-
ється в колекції НБУ. Символічно, що, незважаю-
чи на всі трагічні перипетії історії, цей примірник 
потрапив з Близького Сходу до Києва, очевидно, 
через Бухарест, де зупинялася місія з Дамаска і де та-
кож відбувалася передача Євангелія Константину 
Бринковяну. 

Той факт, що Євангеліє зберігалося у бібліотеці 
Київської духовної академії, може свідчити про те, 
що до Києва він потрапив «церковними каналами».

На сьогодні існує ще понад два десятки старо-
друків алепської друкарні (1706–1711), які зберіга-
ються у бібліотеках та релігійних закладах США, 
Великобританії, Франції, Німеччини, України, Росії, 

Румунії, Лівану, Сирії. Багато з них до цього часу 
перебувають у гарному стані і виконують своє при-
значення свідків тієї далекої історії. Але знахідки 
у ліванських монастирях, саме на теренах Леванту, 
є неоціненними. 

Такі знахідки не повинні обмежуватись лише 
науковими публікаціями та кіноісторіями. Тому 
минулого року Посольство України в Лівані по-
чало роботу над виготовленням факсимільно-
го видання Мазепинського Євангелія. Основним 
партнером став Фонд пам’яті Блаженнішого 
Митрополита Володимира, який очолює ду-
хівник Фонду Митрополит Переяславський 
Олександр (Драбинко). Завдяки його старанням 
у 2011 році побачила світ наша історична реліквія — 
«Пересопницьке Євангеліє». 

Великий гетьман Іван Мазепа хотів бачити 
Українську Церкву під омофором Констан ти но-
польського патріарха, і ці його прагнення увінча-
лися ще більшим успіхом через кілька століть — 
проголошенням автокефалії Вселенським патріар-
хом Варфоломієм 5 січня 2019 року. До речі, кон-
сультував наш проект з питань грецьких перекладів 
Предстоятель Православної Церкви України — ми-
трополит Епіфаній. 

Передбачається, що примірники будуть подаро-
вані Антіохійським та іншим близькосхідним ієрар-
хам та бібліотекам. Знаковою подією в українсько-лі-
ванських взаєминах буде повернення цих текстів 
у місто із символічною назвою Біблос, де народив-
ся фінікійський алфавіт, один з найдавніших у світі. 

А фільм «Євангеліє від Мазепи» стане доку-
ментальним свідченням вже завершеної та розплу-
таної детективної історії, яка кілька років водила 
нашу знімальну групу багатьма містами України 
та Близького Сходу. 

Кінцевий результат кінопроекту стане блискучим 
прикладом культурної дипломатії, вже невід’ємним 
елементом якої є аудіовізуальне мистецтво.

Автор: Станіслав Литвинов,
Аспірант Київського Національного Університету 
театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого,

Режисер фільму «Євангеліє від Мазепи»

«Шановний Іоанне Мазепа, від усієї країни Арабської 

Шану для Русичів ти маєш,

Вірний, як належить, вдосконалюєш себе, ревнителю без докорів, 

Святі слова Божі своїм коштом видаєш задля інших»

Коли я вперше побачив переклад цих слів 
Афанасія Даббаса, патріарха Антіохійського, на-
писаних в передмові до Євангелія, що зберігається 
в Бухаресті, я ще й не здогадувався, яке цікаве до-
кументальне дослідження на мене чекає. 

Одне з перших друкованих Євангелій араб-
ською мовою було видане приблизно в той самий 
час, коли Москва проголошувала свою політичну 
«анафему» нашому гетьману. Проте віршована 
передмова свідчить про тісні братні стосунки між 
Україною та Близьким Сходом через православ-
ні відносини Івана Мазепи з давнім патріархатом 
на початку XVIII століття.

Гетьман Іван Мазепа надав значну матеріальну 
допомогу православним християнам арабського 
світу, і саме завдяки його підтримці з’явились од-
ні з перших друкарських станків та християнських 
стародруків Сирії та Лівану. 

Ще кілька років тому побутувала думка, 
що в Бухаресті зберігається єдиний повний ек-
земпляр цієї книги, але разом із Надзвичайним 
та Повноважним Послом України в Лівані Ігорем 
Осташем ми вирішили прискіпливіше досліди-
ти це питання і знайти бодай ще один примірник 
в «країні молока та меду». Тоді ми не знали, куди 
приведуть нас ці пошуки, але одразу було прийня-
то рішення фільмувати цей процес та історію араб-
ських першодруків. 

Назва нашого кінопроекту «Євангеліє від Мазе-
пи» походить від назви титульного Чотириєвангелія, 
надрукованого 1708 року в Алеппо коштом 

Gospel of Mazepa. A Detective True Story 
about Arabic Original Editions

The article reveals the often overlooked page in 
the history of Ukraine’s relations with the Middle 
East, namely, “the Gospel of Mazepa,” the first pub-
lication of the Gospel in Arabic, published with sup-
port of the Ukrainian Hetman. Over the last sev-
eral years, the Extraordinary and Plenipotentiary 
Ambassador of Ukraine in Lebanon searched for 
surviving books; after in-depth textological research 
came the decision to produce a facsimile reprint to 
celebrate the 30th anniversary of Ukraine’s inde-
pendence. The search across Lebanese monasteries, 
Ukrainian archives and historical landmarks with a 
connection to Hetman Ivan Mazepa lay the founda-
tions for the director Stanislav Lytvynov’s documen-
tary cinematographic study. The film’s cinematic re-
lease is scheduled for the late 2021.

Author: Stanislav Lytvynov, a PhD student of 
the Kyiv National I. K. Karpenko-Kary University 
of Theatre, Cinema and Television, director of the 
film Gospel of Mazepa

«ЄВАНГЕЛІЄ  
ВІД МАЗЕПИ»  
— ДЕТЕКТИВНА ДОКУМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ 

АРАБСЬКИХ ПЕРШОДРУКІВ

Текстологічне дослідження. Стопкадр фільму «Євангеліе від Мазепи» (режисер Станіслав Литвинов, оператор Михайло Шелест)

Зйомки фільму «Євангеліе від Мазепи» в монастирі святого 
Івана, (Ліван, 2020 р.). Режисер — Станіслав Литвинов,  
оператор — Михайло Шелест, автор — Ігор Осташ

Зйомки фільму «Євангеліе від Мазепи» в палаці Разумовського, 
(Батурин, Україна, 2020 р.). Автор — Ігор Осташ, оператор —  
Михайло Шелест, режисер — Станіслав Литвинов

Перші примірники факсимільного 
видання «Євангеліє від Мазепи» на 

столі Митрополита Переяславського і 
Вишневського Олександра (Драбинко)

Сторінка грецької передмови з гербом 
Івана Мазепи з Євангелія 1708 року

Надзвичайний та Повноважний 
Посол України в Лівані Ігор Осташ 

з портретом антіохійського 
першодрукаря Абдалли Захера

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ 
з примірниками Євангелій, надрукованих Абдаллою Захером
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Коли у 2009-му році я відбирала роботи моло-
дих художників і художниць для виставки МУХі 
(Молоді Українські Художники) у галереї Боттега, 
було складно уявити, що це початок такого великого 
проекту, який надасть можливість старту стільком 
хлопцям і дівчатам, а через 12 років збере величез-
ну кількість матеріалу для аналізу подій, змін, тен-
денцій у молодому українському мистецтві за весь 
період нашої роботи. Перш за все, слід зазначити, 
що головною моєю метою під час організації кон-
курсу було налагодження та організація процесу ро-
боти галереї з молодим поколінням митців та мист-
кинь. На той час питання підтримки цього поколін-
ня не було таким усталеним у культурному дискур-
сі, як зараз, але вже тоді інституції почали шукати 
альтернативні варіанти впровадження нових імен 
у середовище сучасного українського мистецтва 
і всіляко з ними співпрацювати.

Як зауважив Тіберій Сільваші в інтерв’ю для Насті 
Калити на медіа Your Art: «Найменше це поколін-
ня схоже на “скривджених”. У 30 років їхні CV ви-
глядають солідніше, ніж у попередніх поколінь в 40 

або 50. Вони обласкані інституціями, ринок для них 
не на першому місці. І продукт вони дають; але ін-
ший, іншої форми, що природно для покоління, яке 
думає не закінченими продуктами, а процесом». Я б 
також додала, що, попри значне збільшення мож-
ливостей реалізації, сучасна художниця/художник 
постають перед новими викликами, у яких потре-
ба відповідати актуальному дискурсу часто є роз-
біжною з тенденціями ринку.

Проте розвинена мережа культурних премій, 
конкурсів і резиденцій арт-світу дає можливість 
молодим художникам/художницям отримувати 
кошти на профільну освіту, розвиток своїх прак-
тик, нетворкінг, міжнародний культурний обмін. 
Участь в авторитетних проектах, серед яких і кон-
курси, може істотно впливати на розвиток їхньої 
кар’єри, і прикладів цьому безліч. Лише за кілька 
років після здобуття незалежності в Україні почала 
формуватися інституційна мережа, конкурси, пре-
мії, резиденції тощо. Стабільно працюють і сього-
дні: Премія Малевича, PinchukArtCentre Prize, а та-
кож конкурс МУХі.

Як зазначив Єжи Онух, один із засновників 
Премії Малевича: «З перспективи 12 років мож-
на вважати, що митці, які отримали премії ім. 
Казимира Малевича або ж були на них номіновані, 
якраз і творять канон нового українського мистец-
тва. Канон, який із часом вочевидь підлягатиме пе-
ревірці, але задля цього треба мати на що спирати-
ся». Це так чи інакше стосується усіх молодих ху-
дожників, які були номінантами премії Малевича, 
а також премій PinchukArtCentre і МУХі. Послідовна 
й стала робота трьох вказаних інституцій надала 
різнорідний, але новий і виразний зріз покоління 
художників. 

У 2010 році для відбору та оцінки робіт учасни-
ків я вперше запросила команду експертів, до якої 
увійшли Тіберій Сільваші, Олександр Соловйов, 
Єжи Онух, Віктор Сидоренко та Вікторія Бурлака. 
Перші конкурсні роки я також була у складі екс-
пертної ради, але у 2015-му вже повністю делегу-
вала вибір учасників своїм колегам. У першому 
конкурсі 2010 року взяли участь художники та ху-
дожниці, чиї імена сьогодні у всіх на вустах: Назар 

Білик, Марія Куліковська, Анна Звягінцева, Люба 
Малікова, Марина Талютто, Іван Семесюк, Анна 
Надуда, Альона Науменко, Андрій Дудченко, Марія 
Павленко, Зоя Орлова та інші. З таким довгим спи-
ском учасників нам потрібен був більший виставко-
вий простір, ніж простір Боттеги. Так нашим інсти-
туціональним партнером перші роки став Інститут 
проблем сучасного мистецтва. Багато хто з учас-
ників/учасниць вперше представляли свої роботи, 
а після конкурсу ми разом з більшістю з них роби-
ли перші персональні виставки. Вже перший дос-
від проведення конкурсу оголив безліч проблем, 
які приховує за собою цей інструмент роботи з мо-
лодими художниками/художницями, але також по-
казав і багато плюсів.

У 2011-му було прийнято рішення ввести правило: 
художниця/художник можуть брати участь у кон-
курсі лише один раз. Таким чином щороку ми отри-
муємо новий список учасників, які мають відносно 
рівні умови та відповідний досвід. Варто зауважи-
ти, що практика проведення МУХі показує стійку 
суперечність у мотивації учасників та учасниць: 

важливо потрапити в шорт-лист і взяти участь у кон-
курсній виставці, оскільки цей крок — шанс бути 
поміченими у професійному полі, але також хочеть-
ся виграти, отримати премію і можливість зроби-
ти виставку в ЩАЦ.

У 2011–2012 роках у конкурсі взяли участь 
митці, серед яких Данило Галкін, APL315, Уляна 
Биченкова, Максим Поберезький, Анна Сорокова, 
Тарас Каменний, група Synchrodogs, Саша Курмаз 
(Гомер), Максим Чатський, Павло Ковач (молод-
ший), Юрій Білей, Євген Самборський, Аліна 
Копиця, Катерина Єрмолаєва (Міхалич), Аліна 
Клейтман та ін. У 2011 році гран-прі МУХі от-
римав Данило Галкін, художник з Дніпра, який 
стрімко увірвався у наш усталений київський ро-
бочий процес і здивував усіх своєю енергією, пра-
цездатністю, нестандартним мисленням і про-
тистоянням усім умовностям, групам і впливам. 
Данило зробив у галереї Боттега і Щербенко Арт 
Центрі цілий ряд проектів: «Абсолютно міфічний» 
(2012), «БДСМ-2222», «NEXUS-2222» (2013), 
«Штрих-пунктир», «Доказ» (2014), «Відео» 

ПОГЛЯД ЗСЕРЕДИНИ: 
ПРО 12-РІЧНИЙ 
ДОСВІД КОНКУРСУ 

МУХі
An Insider’s Perspective: On the 12 years of 

MUHi’s History and Transformations
The article describes the MUHi (Young 

Ukrainian Artists) Award, established in 2009 by 
the gallery owner and curator Maryna Shcherbenko. 
Each year, MUHi receives 300 to 500 applications 
from Ukrainian artists across the entire country, 
as well as from those who live abroad. The interna-
tional expert committee selects 10–12 finalists that 
present their works at a group show. The winners re-
ceive a cash prize, partially redeemed through the 
exhibition of their solo projects at Shcherbenko Art 
Center. The show is accompanied by an education 
program comprising lectures and master classes 
from the award’s jury, as well as guest specialists.

Author: Maryna Shcherbenko, curator and art 
expert

Фото з Церемонії нагородження МУХі 2017.  
Зліва направо: Марина Щербенко, Оксана Баршинова, Олександра 

Гоменюк, Олег Дімов, Михайло Алексеєнко, Марія Прошковська, Гуннар 
Кваран, Єжи Онух, Тетяна Тумасян. Фото з архіву проекту МУХі 

Експозиція проєкту «Віск» Павла Ковача, галерея Боттега, 2013. 
Фото з архіву галереї Боттега

Експозиція «Штрихпунктир» Данила Галкіна,  
галерея Боттега, 2014. Фото з архіву галереї Боттега.

Фото з церемонії нагородження МУХі 2012. Зліва направо: Євген Климчак (III місце), Євген Самборський (I місце), Марина Щербенко, 
Павел Ковач (II місце), Щербенко Арт Центр. Фото з архіву Щербенко Арт Центру

Мініретроспектива Марії Куліковської «Від акції до перформативної 
скульптури», Щербенко Арт Центр, 2020. Фото: Максим Білоусов

Експозиція МУХі 2015. Робота Дар’ї Кольцової.  
Фото з архіву проекту МУХі
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(2017). В інтерв’ю Євгенії Буцикіній на питання: 
«Як це вплинуло на вашу кар’єру: участь у двох го-
ловних вітчизняних конкурсах для молодих худож-
ників (МУХі та PinchukArtCentre Prize)?» — худож-
ник дав відповідь, яка є актуальною для багатьох 
митців цього покоління у контексті їхнього сприй-
няття інституційної системи конкурсів: «Участь 
у конкурсах — це можливість показати нову робо-
ту в новому просторі. Мені подобається ситуація, 
коли художник може дозволити собі реалізувати 
майже будь-яку свою ідею, незалежно від вартості 
виготовлення роботи. Це дає можливість кожному 
з учасників відбути невидимий тест на чистоту сво-
го творчого методу і показує, наскільки змінюється 
його підхід залежно від суми продакшену та висо-
кої відвідуваності виставкового простору. Будь-які 
олімпіади культивують в учасниках почуття пере-
ваги над іншими». 

Шорт-лист МУХі 2012 налічував максимальну 
кількість учасників: 28. Експерти хотіли дати шанс 
більшій кількості митців, але це негативно відбилося 
на якості робіт і формуванні експозиції. Виставковий 
простір ІПСМ був переповнений роботами, й розі-
братися, де починається і закінчується проект, було 
практично неможливо. Проте низка робіт, які були 
представлені учасниками, стали знаковими для роз-
витку молодого українського мистецтва.

Зупинімося на деяких з них. Робота Аліни 
Клейтман «Страшний суд» (2012) являла собою 
блокнот художниці, на одній зі сторінок якого були 
слова: «Перемогла!!!» Цей проект просто і прямо-
лінійно демонстрував ставлення художниці до кон-
курсу як до нав’язаного інституціями змагання 
у мистецькому середовищі, де конкуренція не по-
винна бути пріоритетною. Критика конкурсів і сьо-
годні залишається актуальною серед професійної 
громадськості, тоді ж невдоволення системою хви-
лею линуло крізь усі інституції сучасного мистец-
тва. Того ж 2012 року, наприклад, неординарною 
реакцією був вихід переможниці премії Малевича 
Жанни Кадирової разом з учасницями групи Р.Е.П. 
Лесею Хоменко та Ладою Наконечною. Художниці 
були одягнені в однакові спортивні костюми, таким 
чином вони провели паралель між арт-конкурсами 
та спортивними змаганнями.

Слід також відзначити роботу Павла Ковача 
«Баланс» на виставці МУХі 2012. Художник розмі-
стив інсталяцію у центрі заповненого іншими робо-
тами залу і зробив це не випадково. На спущеному 
зі стелі канаті під невеликим кутом він розмістив 
скло, яке утримувалося тільки внаслідок балансу 

і ставало видимим лише при значному наближен-
ні до інсталяції. У 2013-му Павло Ковач зробив 
персональну виставку «Віск» у галереї Боттега, 
де досліджував плинність часу і перетин часових 
зв’язків, прийняття та усвідомлення себе тут-і-за-
раз за допомогою дослідження дуалізму свідомо-
сті та матерії.

У 2013-му у галереї Боттега Відкритою групою 
був реалізований проект «Між нами», учасника-
ми якої були Антон Варга, Станіслав Туріна, а та-
кож номінанти МУХі 2012 Павло Ковач, Юрій Білей 
та Євген Самборський. Художники трансформували 
два зали галереї у свій експериментальний простір 
й змонтували в першому залі пісочницю радянсько-
го типу — навиворіт. Другий зал складався з фото-
графій просторів квартир і майстерень художників 
Відкритої групи, галереї Detenpyla, а також інста-
ляції зі складених один на одного столів з цієї гале-
реї у супроводі аудіозапису обговорень і суперечок 
під час підготовки цього проекту. «Між нами» — 
це проект-процес спільної роботи художників, ро-
бота про невіддільність життя і творчості, необхід-
ність налагодження відносин, пошуку компромісів 
для досягнення найкращого результату.

Проекти «Баланс» і «Віск» Павла Ковача, ін-
сталяція «Оксамитове ніщо» Євгена Самборського 
і перформанс «Тиша» Юрія Білея, експоновані 
в рамках МУХi 2012, а також вищевказаний спіль-
ний проект Відкритої групи «Поміж нами» окрес-
лили у 2012 році формування нового напряму роз-
витку українського мистецтва.

У 2013-му мене запросили бути кураторкою 
проекту «Україна сьогодні» в Чеському Центрі 
у Празі, де я мала повну свободу вибору. Мені бу-
ло важливо показати нашим чеським колегам, 
що відбувається у молодому українському мистецтві. 
Допомогли мені в цьому роботи Данила Галкіна, 
Павла Ковача, Марини Талютто, Юрія Білея, Зої 
Орлової, Володимира Сая, Євгенія Самборського, 
Максима Чатського, групи «Шапка».Тоді проект 
помітила менеджерка конкурсу премії ім. Інджиха 
Халупецького Ленка Ліндаурова, яка запросила мене 
долучитися до експертної комісії їхнього конкурсу, 
де я працювала упродовж 3-х років. Протягом того 
часу я зробила ряд реорганізацій у конкурсі МУХі: 
список номінантів МУХі був лімітований до 10–12 
художників/художниць; експертна комісія стала 
міжнародною; частина грошової суми премій бу-
ла спрямована на продакшен проекту переможця 
у ЩАЦ наступного року; конкурс я почала прово-
дити раз на два роки.

Згодом шукати партнерів і спонсорів проекту 
стало простіше, у 2015-му році МУХі привернув 
увагу бізнес-аудиторії, і ми отримали можливість 
покривати витрати на участь художників, які при-
їжджають до Києва з різних куточків України, а та-
кож частково фінансувати продакшен робіт. Проте 
кожен конкурсний рік для мене є новим викликом, 
оскільки рівень проекту хочеться і необхідно ста-
більно покращувати, а обмежені фінансові ресурси 
є основною перешкодою на цьому шляху.

Конкурсні виставки були реалізовані на май-
данчиках Інституту проблем сучасного мистецтва, 
Музею Тараса Шевченка, у 2021 році виставка відбу-
деться у Центрі сучасного мистецтва М17. У 2019 ГО 
«Щербенко Арт Центр» отримала грантову підтрим-
ку Українського культурного фонду. Для мене були 
важливими не лише фінансові інвестиції у наш про-
ект: я розцінювала це також як визнання інституцій-
ного і мого особистого внеску в розвиток українсько-
го сучасного молодого мистецтва на державному рівні.

Художники/художниці МУХі 2015, 2017, 
2019: Дар’я Кольцова, Дана Косміна, Михайло 
Алексеєнко, Олег Дімов, Марія Прошковська, Kinder 
Album, Ярема Малащук та Роман Хімей, Пьотр 
Армяновський, fantastic little splash, Андрій Достлєв 
і Лія Достлєва, etchingroom1 та інші. Їхні роботи 
відбивають процеси у нашій пострадянській дійс-
ності. Це реакція і переосмислення того, що відбу-
вається в сучасному соціумі.

Кожен конкурсний рік я працюю з номінантами 
та номінантками конкурсу МУХі, відбираючи та за-
тверджуючи їхні роботи до виставки. У моїй кура-
торській роботі сформувалися певні пріоритети: 
це необхідність зберігати автономію художника/
художниці в його або її художньому висловлюван-
ні; створювати необхідний майданчик діалогу з гля-
дачем; у жодному разі не баналізувати роботи, під-
лаштовуючи під певні смаки. У цих проектів сфор-
мувалася своя аудиторія, яка зростає, розширюєть-
ся, змінюється і разом з якою розвиваємося і ми.

Сьогодні МУХі — це поліфункціональний про-
ект, спрямований на послідовну та тривалу робо-
ту з підтримки молодих українських художників. 
Це проект, який збирає в одній точці просторо-
во-часових координат художників, кураторів, кри-
тиків, менеджерів і всіх небайдужих, щоб тут-і-за-
раз творити мистецтво, бути причетними до змін 
у культурі та соціумі, змінювати їх і змінювати себе.

Автор: кураторка, арт-експертка  
Марина Щербенко

Марія Куліковська. Скульптура «Моя друга Ксена»,  
Виставка номінантів МУХі 2010 в Інституті проблем сучасного 

мистецтва. Фото з архіву проекту МУХі

Експозиція МУХі 2010 в Інституті проблем сучасного мистецтва. 
Робота Анни Звягінцевої. Фото з архіву проекту МУХі

Експозиція МУХі 2019. Робота etchingroom1.  
Фото з архіву проекту МУХі

Експозиція МУХі 2012. Робота Ганни Філатової. Фото з архіву проекту МУХі

Експозиція «Скоро буду» etchingroom1 (спеціальна премія МУХі 2019), 
Щербенко Арт Центр, 2020. Фото: Максим Білоусов

Експозиція МУХі 2010 в Інституті проблем сучасного мистецтва. 
Робота Анни Надуди. Фото з архіву проекту МУХі

Експозиція МУХі 2017. Робота Сергія Григоряна. 
Фото з архіву проекту МУХі
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Співпраця митців з комерційними брендами зу-
стрічається здавна і часто втілюється як складова 
рекламної кампанії. До появи графічного дизайну 
як професії, до винайдення фотографії станкові ху-
дожники створювали афіші, рекламні плакати, виві-
ски. Ця робота не належала до престижних та не бу-
ла високооплачуваною, але історія знає приклади, 
коли саме вона зробила її виконавця знаменитим. 
Чи не найвідоміший приклад — Альфонс Муха 
з його театральними афішами зірки Сари Бернар. 

Через півстоліття майбутня легенда сучасно-
го мистецтва Енді Воргол почне свою кар’єру з ре-
кламних малюнків взуття для модного глянцю, 
вбираючи візуальну естетику рекламної індустрії. 
Згодом саме іронічне її переосмислення допоможе 
йому перетворитись на головного митця поп-куль-
тури. Співпрацю з брендами Воргол успішно про-
довжить вже з позиції запрошеної зірки — напри-
клад, створивши культові ілюстрації для горіл-
ки Absolut. Його рекламна кар’єра триває навіть 

після смерті художника: у 2019 році мережа рес-
торанів «Burger King» запустила рекламний ро-
лик, де Воргол декілька хвилин жує бургер їхнього 
бренду. Компанія декілька років домагалася права 
використати цей фрагмент відео, котрий був зня-
тий 1982 року для документального фільму режи-
сера Йоргена Лета «66 сцен з життя Америки». 
Ще один культовий та скандальний митець, геній 
самопіару Сальвадор Далі неодноразово взаємоді-
яв з італійською дизайнеркою Ельзою Скіапареллі, 
разом вигадуючи ескізи ефектних костюмів. Для ле-
гендарного льодяника «Chupa chups» він розробив 
логотип, залишивши і тут місце для шоу, включив-
ши в контракт вимогу щодня поставляти йому па-
кунок з цукерками і слідкуючи за тим, щоб процес 
їх споживання ним неодмінно потрапив у медіа. 

Колаборація художник/бренд і сьогодні може 
набувати форми епатажу. Взаємодія суперзірок 
арт-сцени та провідних брендів привертає увагу ши-
рокого загалу, та знерідка учасники ще підвищують 

градус напруги аудиторії, вносячи певну іронію 
чи провокацію. Так Джефф Кунс представив черго-
ву гігантську скульптуру, в типовій для нього сти-
лістиці яскравої надувної кульки, відштовхуючись 
від образу Венери Віллендорфської. Бренд елітних 
спиртних напоїв Dom Pérignon замовив на основі 
цієї скульптури у художника упаковку для лімітова-
ної партії шампанського Dom Pérignon Rosé. Форма 
палеолітичної статуетки, богині родючості, скопі-
йована художником, виконана в яскраво-рожево-
му кольорі, всередину якої вставляється пляшка 
шампанського, миттєво розкупається, незважаю-
чи на вартість в 20 000 євро за одиницю. 

Взаємодія мистецтва і бізнесу у форматі кола-
борації — сумісної розробки продукції — мабуть, 
найширше представлена в модній індустрії. Серед 
імен, що сьогодні співпрацюють з модними будинка-
ми, культові Такасі Муракамі та Джефф Кунс, Kaws 
(Брайан Доннеллі), Дем’єн Стівен Герст.

Louis Vuitton, Dior та інші бренди люксового 
сегменту, запрошуючи представників contemporary 
art, наголошують на відкритості до мистецьких про-
гресивних тенденцій, прагнуть зацікавити в пер-
шу чергу молодь чи колекціонерів сучасного арту. 
Модні бренди, що за своїм цінником відносяться 
до масс-маркету, а їх аудиторію переважно скла-
дають саме молоді люди — Convers, Van, Uniqlo, 
Dr. Martins, Nike, — також пропонують контракти 
топовим митцям сучасності. Результатом стає ви-
пуск різноманітних принтованих футболок, стилі-
зованого взуття, спортивного одягу. Ще одним спо-
собом долучитись до мистецтва стає випуск колек-
цій на основі музейних зібрань — зокрема, лише 
цього року було запущено колаборацію UNIQLO 
з Лувром, а зовсім демократичний за своїм цінни-
ком Pull & Bear представив колекцію, де дизайнери 
поклали в основу своїх розробок твори з галереї 
Tate. Не знижується попит на використання в одязі, 

взутті, аксесуарах мотивів творів Жана-Мішеля 
Баскії (культова модель черевиків Dr. Martins 1460 
з принтами на основі його творів вийшла в 2020 ро-
ці) чи Кіта Харінгтона, нині давно покійних. Хоча 
і за життя їхні принти регулярно можна було знай-
ти на одязі, вони працювали з різними брендами 
чи випускали власний мерч, сьогодні ж цим займа-
ються Фонди їх пам’яті. Незалежно від того, чи мо-
же споживач такої продукції дозволити собі придба-
ти твір художника, ці речі мають на меті підкрес-
лити широту смаків покупця, його спробу розумі-
тися на актуальному мистецтві. 

Взагалі, для деяких брендів співпраця з мистец-
твом є програмною умовою потрібного брендові 
розвитку. Наприклад, годинники Swatch з 1973 ро-
ку постійно випускають лімітовану лінійку Swatch 
& Art, де щороку виходить новий годинник, розро-
блений разом з художниками, дизайнерами та на-
віть музикантами.

МИСТЕЦТВО 

НА СЛУЖБІ 

У БРЕНДУ
Art in the Service of Brands
Artists’ collaborations with commercial brands, 

often as a part of their advertising campaigns, are 
not a new phenomenon. Fashion industry is prob-
ably the field that had featured the most extensive 
collaborations between artists and the business in 
developing new products. Collaborations are not 
limited to the fashion industry though: tech giants 
have also employed artists, including such cult fig-
ures as Takashi Murakami, Jeff Koons, Kaws (Brian 
Donnelly), Damien Hirst and many others. For 
some companies, outreach to artists is a program-
matic part of their brand’s evolution, so they regu-
larly launch new collaborations. Many companies 
have now begun to support artists through residen-
cies, prizes, exhibition projects and scholarships. 
BMW, Davidoff, Swatch, Absolut, Rolex, Lexus and 
Rolls-Royce, among others, all offer programs that 
support contemporary art. Envisioned as long-term 
collaboration with art institutions that would make 
a significant contribution to the contemporary art 
process, this approach frames the brand as a patron 
of arts and fosters the development of contemporary 
culture as a whole. Collaborations between a brand 
and an artist are mutually beneficial, answering the 
demand of the contemporary information world 
where high-quality content comes to the forefront 
of any advertising strategy. For the project to make 
a real impact though, it has to leave room for provo-
cations, irony and social messaging, or demonstrate 
the brand’s commitment to art.

Author: Kateryna Honchar, art scholar
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Окрім модної індустрії, до митців звертають-
ся і технологічні гіганти, зокрема німецький ви-
робник BMW. І тут мова йде вже не про спільне 
створення продукції, а скоріше про арт-шоу. І саме 
компанія BMW запропонувала художникам роз-
глядати її авто як полотно, проводячи регуляр-
но, починаючи з 1975 року, проект BMW Art Cars. 
Серед задіяних художників і їхньої спадщини — 
Олександр Калдер, Енді Воргол, Рой Ліхтенштейн, 
Девід Гокні. Розмальовані за ескізами митців авто 
стають арт-об’єктами. BMW є прикладом компа-
нії, що не лише використовує співпрацю з митцями 
як частину власної маркетингової стратегії, а й на-
дає їм потужну підтримку. В 2015 році разом з яр-
марком сучасного мистецтва Art Basel було запу-
щено проект BMW Art Journey, метою якого є під-
тримка молодих художників, з акцентом на тих, хто 
працює на перетині мистецтва та новітніх техноло-
гій. Одними з таких є мистецький дует Studio Drift, 
що втілив проект «Привілей на свободу» — запуск 
в нічне небо 300 освітлених дронів, які імітували ру-
хом та траєкторією політ зграї птахів. 

Підтримка художників у форматі резиденцій, 
конкурсів, виставкових проектів, стипендіальних 
програм — розповсюджена нині практика серед 
багатьох інших компаній. Davidoff, Swatch, Absolut, 
Rolex, Lexus, Rolls-Royce пропонують різноманітні 

програми допомоги сучасному мистецтву. Такий під-
хід розрахований на багаторічну співпрацю з мис-
тецькими інституціями та на доправлення відчут-
ного внеску в сучасний художній процес, позиціо-
нуючи бренд як мецената, спонсора, що забезпечує 
розвиток сучасної культури загалом.

У пострадянському мистецькому просторі взає-
модія митців та брендів представлена часто у двох 
варіантах — з іноземними компаніями та з локаль-
ними. Бренди зі світовим ім’ям, заходячи на регі-
ональний ринок або ж закріплюючи свої позиції, 
звертаються до локальних художників, пропону-
ючи їм співпрацю. Для бренда це залучення нової 
аудиторії та підкреслення уважності до локальної 
культурної ситуації, для митця — контракт з лей-
блом зі світовим ім’ям в портфоліо, хоча здебільшо-
го результат цієї колаборації представлений лише 
на місцевому ринку і не гарантує художнику все-
світньої популярності. Прикладом може слугува-
ти успішна кар’єра російського художника-калігра-
фа Покраса Лампаса. Його яскраві графіті увійш-
ли до рекламних кампаній таких гігантів, як Fendi, 
LEVI’s, M.A.C, Nike. Дотепер однак суперзіркою 
міжнародного масштабу він не став.

Якщо говорити про Україну, то тут взаємодія 
з брендами, як і в світовій практиці, представлена 
переважно сумісними колекціями з виробниками 

одягу. Широко висвітлювалася в пресі лінійка комбі-
незонів OVERALL, на яких були принти Олександра 
Ройтбурда, Романа Мініна, Василя Цаголова, 
Миколи Маценка та фотографа Сергія Мельниченка. 
Відомою та успішною є робота художниці Маші Реви 
з виробником вуличного одягу «Syndicate», які ра-
зом випустили не одну колекцію. Згодом худож-
ниця створила костюми та декорації соціального 
проекту — балету «Весна священна», що ставився 
в Королівській Опері Лондона. Розробкою декора-
цій для Датської Королівської Опери, а також бага-
тьма іншими розробками по оформленню інтер’є-
ра займається й український художник-дизайнер 
Сергій Святченко. Є успішні колаборації в архі-
тектурі та дизайні в художника і в Україні, при цьо-
му варто зазначити, що спочатку він здобув світо-
ву популярність. 

Автор: Катерина Гончар,  
мистецтвознавиця 
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Відома своїми каналами, полями тюльпанів, ві-
тряними млинами й велосипедними доріжками, 
батьківщина Ван-Гога попрощалася зі своєю істо-
ричною назвою 1 січня 2020 року та звикає назива-
ти себе по-новому. Тепер Нідерланди звучать та ви-
глядають серйозніше. Частково це пояснюється лег-
ким викривленням географії, адже Голландія — ли-
шень один із регіонів Нідерландів. Втім, будь-яка 
крайня точка від столичного, коханого туриста-
ми Амстердама знаходиться не далі, аніж сусідній 
бельгійський Брюссель. Таким чином, крім рівнова-
ги суб’єктних взаємовідносин, зміна назви має й ін-
шу мету — змінити погляд зі сторони на неспіш-
не життя 12 провінцій, щоб туристи не проїздили 
транзитом через Амстердам до Брюсселя, а прояв-
ляли більшу зацікавленість культурною розмаїті-
стю королівства. 

Прощавай, Голландія! Хай живуть Нідерланди!
Проголошений у жовтні 2019 року ребрендинг 

у році поточному відзначив ювілей — один рік. 
Із січня 2020 по січень 2021 Нідерланди прожи-
ли під своєю оригінальною назвою, і з цього при-
воду не було жодних дискусій. Підкреслювалось 
виключно повернення до оригінальної, коректної 
історичної назви країни, що, власне, і вважається 
причиною перейменування — Нідерланди знач-
но місткіші за Голландію. Поява багатозначного 
числа в назві держави — саме одне з таких важ-
ливих наслідків культурної самоідентифікації, 
що зазнала змін. 

Офіційно говорити «Голландія» більше не мож-
на, і хоч як було б шкода футбольну збірну, котра 
втратила красивий гімн «Hup Holland hup», на-
віть конкурс «Євробачення» готується прийня-
ти в Роттердамі гостей, обіцяючи їм знамениту 
нідерландську гостинність. Передача «The Voice 
of Holland», що подарувала конкурсу переможця 
Євро-2019 Дункана Лоуренса, також виконала дер-
жавну заборону та ефектно вийшла зі становища, за-
лишивши на заставці від логотипа тільки букву ар-
тиклю «Т», інші ж слова заміняють чотири крап-
ки. Назва ж «Голландія», хоча і несла в собі відби-
ток боротьби за свободу від Священної Римської 
імперії, пізніше — іспанців, згодом — Британії, 
тим не менш залишалась символом легковажності 
та колоніальної залежності.

Коли вимовляється ім’я «Голландія», думки 
виникають про маленьке королівство всередині 
Європи. У кінцевому підсумку навіть вболівальни-
ків, немов з «Чоловічого портрету» Ганса Мемлінга, 
котрі в сукупності іменуються громадською дум-
кою, не складно було переконати, що Нідерланди — 
значно значущіший символ національної єдності 
та має вагу на загальноєвропейській культурній 
і політичній арені. 

Нідерланди відмовляються від колоніально-
го спадку

У Нідерландів, — як вони самі про себе жарто-
ма говорять, зведених на риб’ячих кістках, — було 
багато колоній: Голландська Гвінея, Голландська 
Кайєна, Голландська Бразилія. Голландія в сере-
дині XVII століття вирвалася з-під диктату Іспанії 
і завзято брала участь у війні за їхній спадок під пра-
пором об’єднаних провінцій, абсолютно рівних 
у своїх правах та статусі. Звільнившись від впли-
ву монархій та встановивши республіку, Голландія 
обростала територіями. Проводячи з 2017 року по-
літику реституції — повернення культурних цін-
ностей, Нідерланди не просто дотримуються вже 
відомої складної формули рівноваги суб’єктних від-
носин: вони повертають собі ці чесноти, з якими 

НІДЕРЛАНДИ — 
БІЛЬШЕ НЕ ГОЛЛАНДІЯ: 
ЯК КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА 
ЗМІНИЛА КОРОЛІВСТВО

The Netherlands Aren’t Holland Anymore: 
How Cultural Politics Have Changed the Kingdom

Cultural politics turn the state into a single or-
ganism united by a shared national identity. The 
Netherlands are one of the best examples of that pro-
cess at present. The article explains why the name 
“Holland” still represents the past, but the kingdom’s 
present name is the Netherlands.

Author: Danylo Kaplan, art journalist

Нідерланди народились з Вісімдесятилітньої вій-
ни. Нідерландам до болю знайомий колоніальний 
комплекс націй, пригнічуваних імперіями. 

Тут важливо вказати ще одну особливість. Відомі 
корпоративними портретами, Нідерланди ніколи 
не мали державних музеїв. Погляд на битви та поє-
динки у них також корпоративний: знаходили важ-
ливу для себе подію і просили митців її закарбува-
ти. Художник виконував роль нотаріуса в історії. 
І настільки ж, наскільки надавалося значення вдум-
ливості поз у парадних портретах монархій — рес-
публіка потребувала живого соціального портрету. 
Виконуючи замовлення, художник розташуванням 
та жестами героїв прагнув відобразити їхню істин-
ну роль, не згрішивши проти історії — це добре ві-
дображено у двох фільмах про Рембрандта Пітера 
Ґрінуея, де Рембрандт вихваляється, що зумів пере-
творити на мистецтво навіть опис цінностей. 

Перший нідерландський державний музей — 
проект Наполеона, котрий фактично зумів, рятуючи 
розпорошені колекції старої аристократії, викликати 

протилежну дію. Музей — улюблений прийом під-
твердження величі нації — користувався сумнів-
ною славою аж допоки наприкінці XIX-го сторіччя 
знаменитий архітектор Пітер Кейперс не побудував 
для нього будівлю, відому сьогодні як Рейксмюсеум. 
Будівництво багато в чому було пов’язане із кон-
сервативною лінією короля Вільгельма ІІІ, принца 
Оранського, якому Європа довірила владу після па-
діння Наполеона. На момент будівництва цієї гран-
діозної будівлі у різних архітектурних стилях полі-
тика щодо мистецтва змінилась: воно стало показ-
ником балансу між консерваторами та лібералами.

Повернення короля та спадковість ідеалів 
республіки

Держави змінюються, і, змінюючись, шукають 
основу своїй незмінній красі — останніми роками 
світ старих королівських династій, засвоївши дра-
матичний досвід ХХ століття, дивує вірністю рес-
публіканським заповітам ХІХ-го. Бабця Голландія 
уособлювала спокій та добробут, що не в’яне. Сучасні 

Нідерланди своєю політикою підкреслюють, що во-
ни — молода, нестаріюча країна, тому, як не ста-
ла неочікуваною зміна назви, так і цілком логіч-
ною була передача трону від королеви Беатрикс 
старшому синові Віллему-Олександру в 2013 році. 
Незважаючи на те, що за сильного парламенту сьо-
годні роль короля майже декоративна, за його бла-
гословення Нідерланди входять у нову політичну 
реальність, не менш складну, аніж в роки царюван-
ня його пра-прадідуся, при котрому і зародилось те 
ставлення, що сьогодні визначає культурну політи-
ку і пов’язане з іменем Ван дер Плуга.

Ліберальний політик Фредерик Ван дер Плуг, ко-
трий на порозі міленіуму обіймав посаду державно-
го секретаря з освіти, культури та науки, сформу-
вав головні тезиси культурної політики. Держава: 
1) поважає автономію; 2) привчає установи куль-
тури жити на самозабезпеченні; 3) дає гроші лише 
тим, хто добре себе показав; 4) кожні чотири роки 
відстежує успіхи. Така модель також дозволила ско-
ротити кількість чиновників у галузі культури. Ван 

Рембрандт. Автопортрет, 1669, музей Мауріцхейс, Гаага

 Рембрандт. «Урок анатомії доктора Тульпа», 1632
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 Антон Хейлігер. Рембрандтівський зал, 1884 Інтер’єри основної експозиції музею Мауріцхейс, 2021 Рембрандт в музеї МауріцхейсНаодинці з Вермеером

Панорамний вид залу колекції майстрів золотого століття Голландії з легендарним портретом Вермеєра: «Дівчина з перловою сережкою»

дер Плуг, як вчений-економіст, прекрасно розумів 
серйозність проблеми та сподівався протиставити 
їй розумні регулятори, не залишаючи музеї і театри 
напризволяще жертвами свавілля ринку, але й не доз-
воляючи їм ставати утриманцями держави.

Відтоді як на початку століття Голландія прийня-
ла цю модель і на референдумі відмовилась від за-
гальноєвропейської конституції, її сторічні бажання 

тільки затвердились. Декоративність Голландії на-
стільки пригнічувала її економічний та промисло-
вий потенціал, що прийшов час сказати своє слово 
і потенціалу соціокультурному — з тим, аби позба-
вити країну від тих характеристик, що їй нав’язують. 

Автор: Данило Каплан, арт-журналіст 
Переклад: Катерина Гончар
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Культурна дипломатія має грандіозні можливо-
сті впливу на утвердження національної ідентично-
сті, формування міжнародного іміджу, стимулю-
вання розвитку культури та економіки, промоцію 
ідей громадянського суспільства. Цей напрям куль-
турної політики є засадничим для підтримання ре-
путації України у глобальній спільноті. А мистец-
тво є універсальним медіумом для налагодження 
інтернаціонального діалогу з соціальних, політич-
них, економічних, філософських та релігійних пи-
тань. Активна виставкова діяльність українських 
галерей та митців за кордоном означає поліпшен-
ня іміджу українських художників та художниць, 
інтеграцію українського мистецтва до міжнарод-
ного контексту, інтенсифікацію фінансових пото-
ків і зростання інтересу іноземних колекціонерів 
та інституцій, а отже, збільшення вартості україн-
ського мистецтва.

Імідж України як країни, яка веде активну між-
народну виставкову діяльність, зумовлює збіль-
шення кількості туристів та людей, які зацікавле-
ні мистецтвом. До того ж це можливість залучен-
ня міжнародних донорів та збільшення інвестицій 
для проведення мистецьких, освітніх, культурних 

проектів. Також, за умови правосвідомої сплати 
адекватних податків та роботи прозорої договірної 
системи, залученість до світового арт-ринку при-
зводить до збільшення надходжень коштів до дер-
жавного бюджету.

Наразі весь ентузіазм щодо просування укра-
їнського мистецтва за кордоном лежить на плечах 
художників, діячів мистецтва та приватних гале-
рей. Така розрізненість і невідповідність масшта-
бу місії її виконавцям негативно впливає на ціліс-
ність розуміння українського мистецтва у світі. 
Держава не тільки не докладає достатньо зусиль 
для промоції українських творів, митців, культур-
ної спадщини та потенційних колаборацій, а й чи-
нить всілякі перепони необґрунтованим оподатку-
ванням та застарілими традиційними темами твор-
чості-на-експорт. 

Утім, Україна все ж таки стає відчутно присут-
нішою на престижних заходах світового арт-рин-
ку. Однак ця активність втілюється силами окре-
мих фігур. 2017 року роботи Назара Білика, Романа 
Мініна, Єгора Зігури та чотирьох інших митців були 
успішно продані на лондонському аукціоні сучас-
ного мистецтва Phillips New Now; загальні вартість 

проданих тоді творів українського мистецтва сяг-
нула $63,000. Влітку 2020 року на тематичному аук-
ціоні Sotheby’s «Cubism and Beyond» була продана 
картина львівського художника Івана Турецького 
«Фрагменти II (Італійський щоденник)» — за ці-
ною вп’ятеро вищою за початковий естімейт. Поява 
цього твору серед 35 інших стала прецедентом — 
коли сучасне українське мистецтво постало нарів-
ні зі світовими іменами.

Такі поодинокі приклади продажу творів укра-
їнського мистецтва за кордоном є переконливим 
свідченням виключно приватних ініціатив у сфері 
заохочення публічного до них інтересу. Визнання 
мистецтва таким чином відбувається всупереч від-
сутності сприяння, а не завдяки наявності відпо-
відної інфраструктури.

Знаковою стала ініційована Zenko Foundation 
у 2018 році виставка «Перманентна революція» 
у Музеї Людвіга в Будапешті. Її куратори Аліса 
Ложкіна і Костянтин Акінша створили ретроспек-
тиву українського мистецтва останніх тридцяти 
років, і впорядкували її саме як європейський му-
зейний проект. Як зазначає Костянтин, вражен-
ня було таке, ніби вони виступили як ерзац-відділ 

міністерства культурної політики — тобто зреш-
тою самі для себе сформулювали принципи нової 
культурної політики і самі їх реалізували.

Варто також згадати історію створення нари-
са-довідника «Перманентна революція» Аліси 
Ложкіної. Позиціонуючи своє дослідження як пу-
бліцистичний роман про українське мистецтво, 
як один з варіантів погляду на розвиток подій, 
а не універсальну енциклопедію, авторка видала 
його українською та французькою мовами для по-
пуляризації історії українського мистецтва у фран-
комовному світі. 

До того ж у 2021 році у паризькому Центрі Пом-
піду завдяки ініціативі Українського клубу колек-
ціонерів сучасного мистецтва створять вистав-
ку, до якої увійде, зокрема, 130 зображень автор-
ства представників Харківської школи фотографії 
1970–2010-х років.

У рамках програми Всесвітньої виставки 
Експо-2020, перенесеної через пандемію на жов-
тень 2021 року, частина Українського павіль-
йону буде присвячена культурному коду та су-
часному мистецтву. За умови ефективного уря-
дового менеджменту ці елементи національної 

ідентичності репрезентують багатовалентність 
української культури і увійдуть у діалог з інши-
ми павільйонами. 

Якщо говорити про кар’єрні успіхи окремих 
художників молодого покоління, роботи Жанни 
Кадирової виставлялися по всьому світу, зокрема, 
на 55-й та 58-й Венеційських бієнале, в Palais de Tokyo 
у Парижі та на PULSE Miami Beach 2018. Роботи 
Микити Кадана були представлені на десятках ви-
ставок та знаходяться у численних європейських 
колекціях; він був учасником 56-ї Венеційської 
та 14-ї Стамбульської бієнале. Фотограф Сергій 
Мельниченко, лауреат премії Leica Oskar Barnack 
Newcomer Award 2017 і засновник платформи кон-
цептуальної та арт-фотографії MYPH, активно 
презентує свої світлини на міжнародних фестива-
лях та ярмарках. Мурали й графіка Waone Interesni 
Kazki добре знані на всіх континентах завдяки своє-
му потужному фантасмагоричному стилю. Його 
принти та книги надзвичайно успішно продають-
ся за кордон.

Старше покоління митців ще у 1990-х отримали 
й досі мають розголос у світі. Борис Михайлов, лау-
реат найбільш престижних фотографічних нагород, 

РЕПУТАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

НА СВІТОВОМУ 
РИНКУ

Ukrainian Art’s Reputation on the Inter na-
tional Market

The article offers an overview of the reception of 
Ukrainian art in the world at present, and the chan-
nels for its distribution. It takes a critical look at the 
instruments of cultural diplomacy that are current-
ly in use, and on the state’s financing of the creative 
sector. It highlights success cases in the field of cul-
tural management, both by state agencies and by pri-
vate organizations. It outlines the possible scenarios 
and policies that could boost the profile of Ukrainian 
art and underscore its uniqueness and relevance, thus 
improving its recognizability and increasing the de-
mand for it.

Author: Anna Avetova, curator, art manager, cre-
ative director of Lavra Gallery

Роман Мінін. «Килим обіцянок», барельєф, пінокартон, УФ друк, авторська техніка, 143,5 х 197,5 см, 2018

Cергій Мельниченко. Із серії «Behind the Scenes» Іван Турецький. «Фрагменти II (Італійський щоденник)»,  
олія на полотні, 2019 (фото Sotheby’s)

Микита Шаленний. Інсталяція «Сибір», китайські чорні рушники, 
300 x 2000 см, 2015 (Гостинний двір, Москва)
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емігрував до Німеччини, оскільки розумів, що у то-
дішніх українських умовах презентувати світу свою 
творчість, видати фотокнигу, ввійти в Історію було 
неможливо. Відеоарт «Психоделічне вторгнення 
броненосця “Потьомкін” у тавтологічний галюциноз 
Сергія Ейзенштейна» (1998) Олександра Ройтбурда 
було придбано у колекцію МоМА. Велика вистав-
ка художника та директора Інституту проблем су-
часного мистецтва Віктора Сидоренка відбулася 
у 2019 році у Сан-Франциско, США. Тож поодинокі 
випадки світового визнання є, але держава не над-
то допомагає митцям у їхній діяльності. До того ж 
навіть про престижні досягнення, про прецеденти 
персональних виставок, гучних продажів і нагоро-
дження преміями мало кому відомо.

Тож українські художники покладаються 
лише на самих себе: якщо й очікують визнан-
ня та підтримки, то лише від людей, але аж ніяк 
не від влади. Вправними промо-менеджерами та-
кож виступають деякі галереї, зацікавлені у грі 
на світовому арт-ринку та професійному прести-
жі. Mironova Gallery регулярно бере участь в між-
народних арт-ярмарках (Vienna Contemporary, 
Volta Basel, Photo Basel, CADAF, LA Art Fair), пред-
ставляючи роботи західних та українських мит-
ців. Вона показує іноземним аудиторіям робо-
ти Арсена Савадова, Бориса Михайлова, Артема 
Волокітіна, Назара Білика, Сергія Мельниченка 
тощо. Voloshyn Gallery послідовно презентує твор-
чість Анастасії Подерв’янської, Лесі Хоменко, 
Олексія Сая та Михайла Деяка в Європі та США. 
Як зазначає Максим Волошин, відкрити галерею мо-
же кожен, але, щоб вона існувала і була успішною, 
потрібно докласти зусиль. І ще більше зусиль по-
требується для підтвердження статусу мистецької 
цінності в іноземних культурних та економічних 
контекстах. Арт-ярмарок — це суто комерційний 
тип заходів. Галереї приїжджають презентувати 
своїх митців, промотувати їхню творчість та про-
давати арт-об’єкти, люди ж приходять вивчати, по-
рівнювати та купувати. В ідеальному світі це кура-
тори, дилери, колекціонери, культурні менедже-
ри. Галереї природно спираються на очікування 
щодо нових продажів, стійких партнерств та клієн-
тів, ексклюзивних договорів та безлічі інших мож-
ливостей для взаємодії та співпраці. Варто відзна-
чити, що арт-ярмарки бувають різного рівня, тобто 
різняться за масштабом проведення, спрямуван-
ням, аудиторією, цілями тощо. Ярмарки, що пока-
зують галереї та інституції, звичайно вважаються 
найбільш статусними та бажаними для художни-
ків для просування їхньої кар’єри. Однак приват-
ного заступництва та ексклюзивного промоту-
вання замало.

Для підвищення рейтингу українського мистец-
тва у світі необхідна свідома державна підтримка. 
Потрібна трансформація Міністерства культури 
з органа управління культури в орган підтримки 
культури і розвитку, не тільки консервації, а й про-
сування.

Показовим прикладом успішної державної ініці-
ативи є «ЕКСТЕР» — програма міжнародних ре-
зиденцій у сфері сучасного мистецтва, розроблена 
Українським Інститутом та названа на честь видатної 
художниці-кубістки Олександри Екстер. Програма, 

активні фази якої відбулися у 2019 та 2020 роках, 
сприяє обміну та співпраці між фахівцями, а також 
посилює присутність України в міжнародній мис-
тецькій спільноті.

Інший потужний проект Українського 
Інституту — це фестиваль «Ukrainian Night», 
проведений у Музейному кварталі Відня як ча-
стина програми Двостороннього року культури 
Україна–Австрія 2019. Музична програма була 
сфокусована на українській сучасній електронній 
музиці з етнічними мотивами, а візуально явля-
ла собою анімовану проекцію понад 100 україн-
ських мозаїк на фасаді Музею Леопольда. Сотні 
австрійців і туристів мали змогу побачити та пе-
режити разом досвід знайомства із українською 
етнікою та модернізмом. 

Однак поза цими нечисленними яскравими при-
кладами системна та жива державна підтримка 
відсутня. У порівнянні з діяльністю Британської 
Ради, Французького Інституту, Чеського центру, 
Польського Інституту, Ґете-Інституту Україна іг-
норує необхідність сприяння розвиткові культури 
та кроскультурних комунікацій. Вітчизняна полі-
тика обмежена іміджевими заходами та консерва-
тивним духом українськості і не впливає на форму-
вання активного культурного контенту.

Куратор та дипломат Єжи Онух на противагу 
доволі популістській позиції, згідно якої Україні 
потрібен насамперед досконалий закон про мис-
тецтво, переконливо стверджує, що «насправді нам 
потрібен досконалий податковий закон, щоб мож-
на було накопичені гроші вкладати в культуру». 
І це правда, оскільки головний блок — це високі 
мита на ввезення творів мистецтва. Перспективу 
можливого лобіювання зниження мита при вве-
зенні в Україну предметів мистецтва працівники 
культурної сфери із року в рік сприймають скеп-
тично. Мито, податок на додану вартість і стра-
хові відсотки становлять від 25 до 44 % вартості 
предмета мистецтва. Можна спробувати заоща-
дити, але для цього твір потрібно оцінити в су-
му до 200 євро, адже переліком Митного кодексу 
України встановлено, що лише в межах такої су-
ми ввезений товар не буде обкладатися податком. 
Мистецтвознавці стверджують, що багато експо-
натів потрапляють в Україну «таємними стежка-
ми» — минаючи нормативний контроль та оцінку. 
Високі митні збори називають однією з головних 
причин того, що в Україні навіть досі не активізо-
вані міжнародні аукціонні будинки. А саме вони 
задають тренди і виховують критичний смак. Так 
само і відомі колекціонери обходять український 
ринок стороною, не бажаючи мати справу з по-
страдянською бюрократією та роботами із сум-
нівними провенансами (або ж такими, походжен-
ня яких взагалі невідоме). Так само в Україні досі 
немає закону «Про меценатство», попри існуван-
ня цілої вибірки законопроектів за 15 років нама-
гань його ініціювати. 

Олександр Ройтбурд говорить про «державну 
байдужість, зведену у ранг національної політи-
ки, і консерватизм». Все, що стосується культу-
ри, особливо мистецтва, з точки зору функціону-
вання держави у цих сферах, дійсно, довгий час пе-
ребувало у стані стагнації. Це сталося з багатьох 

причин — як, наприклад, застаріла освітня програ-
ма, що тягне за собою недостатню кількість квалі-
фікованих кадрів, побутове злидарювання музеїв, 
скорочення робочих місць та непозбутні складнощі 
у пошуках компромісів між професійною спільно-
тою та представниками держави. Не менш серйоз-
ною причиною стагнації є неврегульовані ринкові 
відносини саме у сфері мистецтва. Законодавство 
не гармонізоване і не відповідає реальним суспіль-
ним відносинам; законотворці не оприлюднюють 
хоч які прийнятні міркування — як саме мають від-
буватися угоди, сплачуватися податки та які кро-
ки мають бути здійснені для такого регулювання, 
а натомість лише нерозбірливо бурмотять про брак 
політичної волі.

Наведений перелік не є вичерпним, адже все 
це відбувається за відсутності актуальної інформації, 
потрібної кількості наукових досліджень та міжна-
родної співпраці. Саме імплементація міжнародно-
го досвіду може скоротити шлях пошуків правиль-
ного алгоритму та налагодження якісної співпраці 
професійної спільноти й представників державно-
го апарату.

В епоху конфліктів і нестабільності (війни, пан-
демії, економічної та екологічної криз) роль куль-
тури як інструменту «м’якої сили» неможливо пе-
реоцінити. Це важливий ресурс дипломатії, який 
використовується для просування інтересів дер-
жави та поліпшення взаєморозуміння між народа-
ми. В Україні очевидна недостатня оцінка та увага 
держави до багатого національного культурного по-
тенціалу. Цей прорахунок посилено низьким рівнем 
державного фінансування культури та відсутністю 
реального (а не формального) стратегічного підхо-
ду до культурної дипломатії.

Враховуючи ці зауваження, результатом ком-
петентного й ефективного втручання у мистець-
кий ринок може стати підвищення цінності укра-
їнського мистецтва на міжнародній арені, та, як на-
слідок, збільшення інвестицій в культурну сферу. 
Врегулювання податкового законодавства сто-
совно фінансових угод у мистецькій сфері може 
призвести до зростання надходжень до держав-
ного бюджету, легалізації чорного ринку мистец-
тва. Поліпшення та спрощення системи оподатку-
вання для художників та інших учасників ринко-
вих взаємовідносин також призведе до виведення 
ринку зі стану стагнації та сірої зони, дасть мож-
ливість працювати з ним так само, як з ринками ін-
ших сфер. Використання для нього інструментів 
маркетингу, реклами, бухгалтерського обліку спро-
стить юридичні аспекти, а головне — дасть поштовх 
для збільшення ринкового обороту. Політична ста-
більність і економічне зростання — гарантії здо-
рового арт-ринку. Під час економічного підйому 
люди готові платити за визнання чужої творчості, 
за духовні враження, за нематеріальні здобутки. 
Адже мистецтво — це все-таки придбання з реє-
стру символічного споживання.

Автор: Анна Аветова, арт-менеджерка, 
кураторка, креативна директорка  

галереї «Лавра»

Олег Тістол. «Їдальня16», акрил на полотні, 150 х 120 cm, 2016

Михайло Деяк. «Water»
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Аеропорт — незвичайне місце, яке у свій спосіб 
потребує його освоєння та осмислення. Люди «за-
стигають» між небом і землею, між відправленнями 
та прибуттями. Час очікування рейсу для пасажи-
рів інтелектуально не навантажений, це здебільшо-
го передбачливе сидіння у кафе за кавою або «при-
мусовий» шопінг. Погодьтеся, вільні години кра-
ще присвятити власному розвитку, неквапливому 
спілкуванню наодинці з мистецтвом посеред ди-
намічного життя аеропорту. Адже мистецтво мо-
же працювати заради соціального добробуту, по-
кращувати емоційний стан пасажирів, створюва-
ти нові умови для комунікацій — як для клієнтів, 
так і для працівників установи. У концептуальному 
підході до організації аеро-простору за допомогою 
арт-об’єктів Прем’єр-VIP-зала Міжнародного ае-
ропорту «Бориспіль» — одна з перших в Україні. 
Про актуальні результати співробітництва розпи-
таємо у Наталі Кушніренко, директорки щодо пи-
тань комплектації й роботи персоналу. 

Наталя, чому Прем’єр-VIP-зала Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль» затребувала змін? 

Як ви дійшли рішення наповнити аеро-простір 
арт-об’єктами?

Після того, як було кардинально змінено Прем’єр-
VIP-залу після ремонту, стало зрозумілим, що крім 
нового освітлення, озеленення та декору сучасний 
інтер’єр потрібно якимсь чином енергетично напов-
нити. Саме тому виникла ідея зробити можливими 
виставки художників у холі VIP-терміналу. Врешті-
решт мистецтво заповнило майже весь простір на-
шого терміналу.

Що стало найбільш цікавим — або навіть не-
очікуваним — під час організації перших спіль-
них подій з Abramovych Art Agency? З якими труд-
нощами, можливо технічного характеру, ви зу-
стрілися?

Найбільш цікавою спільною подією стала вистав-
ка сучасних майстрів, скульпторів братів Зігура. 
Майже кожен пасажир звертав увагу на експона-
ти цієї виставки. Труднощі звичайно виникають, 
коли, скажімо, розміри витвору мистецтва переви-
щують розміри входу в термінал, або доводиться за-
мінювати кріплення для витримання ваги картин, 

але спільно з організаторами ми задля такої важли-
вої місії даємо раду усім складнощам досить швидко.

Які експозиції за час співпраці були презенто-
вані у Прем’єр-VIP-залі? Які враження викликає 
постійна зміна виставок та реорганізація про-
стору загалом?

Кожен проект особливий, як і кожен витвір мистец-
тва. На території Прем’єр-VIP-зали проходили вистав-
ки Олега Тістола, Романа Мініна, а зараз роботи Назара 
Білика затамовують подих пасажирів. Правильна реор-
ганізація простору та постійна зміна експозиції завдя-
ки особистому натхненню Ігоря Абрамовича дозволяє 
нам і нашим клієнтам долучатись до цього прекрасно-
го світу сучасного мистецтва в Україні.

На вашу думку, які завдання виконує мистец-
тво у аеропортах? Як ви ставитесь до перма-
нентних виставок та цілих колекцій арт-об’єк-
тів у найбільших аеропортах світу? Чи треба 
прагнути до синергізму з художниками в Україні? 

Мистецтво в аеропортах — це енергетично пра-
вильне наповнення простору. Пасажир завжди 

в аеропорту відчуває певний стрес, а завдяки цікавим 
арт-об’єктам можна відволіктись і навіть поринути 
у роздуми, отримати задоволення від того, що хтось 
потурбувався про те, щоб твоя особиста подорож за-
пам’яталась неочікуваними емоціями від мистецьких 
цікавинок. Ми маємо таких талановитих сучасних мит-
ців в Україні, деякі відомі далеко за межами країни, 
а чомусь на Батьківщині про них навіть не всі знають. 

Якщо підтримка щодо сучасних художників та-
ка важлива, то чому подібна співпраця між дер-
жавними підприємствами та приватним бізне-
сом — скоріше поодинокі випадки, аніж постій-
на тенденція? 

Дуже важливо художників залучати до держав-
них важливих об’єктів інфраструктури в Україні, 
ми всі разом творимо історію, і розвиток культури 
один з найбільш значущих чинників у цьому процесі.

Чи отримуєте ви «фідбек» від пасажирів, клієн-
тів, співробітників Прем’єр-VIР- зали? Чи не планує 
керівництво Міжнародного аеропорту «Бориспіль» 
долучитися до вашої ініціативи та реорганізувати 

простір основних терміналів, заохотивши до сві-
ту мистецтва мільйонну аудиторію відвідувачів? 

Співробітники Прем’єр-VIP-зали вже давно ка-
жуть, що завдяки цим арт-проектам усі бажаючі 
можуть спізнати справжнє мистецтво так зблизька. 
Були й такі, хто визнавав, що це навіть змінює світо-
сприйняття, ніби стаєш більш глибоким, наповне-
ним після того, як познайомишся з такими цікавими 
роботами майстрів. Що ж до пасажирів, то ми часто 
спостерігаємо, як люди фотографують, зупиняють-
ся і ніби затамовують подих на короткий час, хтось 
розповідає про те, що вже має роботи або картини 
певних авторів. Більшість пасажирів, сказати б, во-
чевидь тішиться такою можливістю — почати свою 
авіаподорож просто з арт-галереї сучасного мистец-
тва у VIP-терміналі. Я дійсно вважаю, що простір аві-
атерміналів є унікальною локацією для арт-проектів 
та залучення великої кількості людей (і пасажирів, 
і співробітників аеропортів, авіакомпаній) до неймо-
вірного цікавого світу сучасного мистецтва в Україні!

Автор: Вікторія Кулікова, арт-директор 
платформи сучасного мистецтва Abramovych.Art

МІСЦЕ 
ЗУСТРІЧІ — 
ПОВІТРЯНИЙ ПРИЧАЛ
АБО ЯК АРТ-РЕБРЕНДИНГ АЕРОПОРТІВ 
ЗМІНЮЄ СПРИЙНЯТТЯ СУЧАСНОГО 
МИСТЕЦТВА ПАСАЖИРАМИ

Rendezvous Point: the Airport, or How 
the Art Rebranding of Airports Changes the 
Passengers’ View of Contemporary Art

Airports are no ordinary spaces, and they need 
to be reclaimed and reconsidered. In them, people 
“freeze” between the land and the sky, between ar-
rival and departure. The Premier VIP Lounge of 
Boryspil International Airport is one of the first 
lounges in Ukraine to adopt a conceptual approach 
to reorganizing airport spaces with art objects. In 
our conversation with Nataliia Kushnirenko, the 
Director for Personnel Management, we will explore 
the results of this collaboration.

Author: Viktoria Kulikova, art director of 
ABRAMOVYCH.ART contemporary art platform

Експозиції сучасного мистецтва у Прем’єрVIPзалі Міжнародного аеропорту «Бориспіль»
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Термін «євроінтеграція» відносно новий у що-
денному словнику українців. Існування в обіймах 
СРСР виключало будь-яку суб’єктність України 
як міжнародного гравця, і навіть через два десят-
ки років після відновлення Незалежності українці 
мусили відстоювати право на європейський вибір 
через масові протести, а згодом і зі зброєю в руках. 

У назві, котру отримали події зими 2013–2014 
рр., — Революція Гідності — увиразнився ключо-
вий, ціннісний вимір цього вибору. Він знайшов ві-
дображення і безпосередньо у тексті угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом, під-
писаної та ратифікованої у 2014 р. Угода вступила 
в дію 2017 року і передбачає, серед іншого, і взає-
модію у сфері культури (розділ V «Економічне і га-
лузеве співробітництво», підрозділ 24, статті 437–
440). У відповідному підрозділі угоди відзначено, 
що «сторони заохочують міжкультурний діалог між 

окремими особами та організаціями, які представ-
ляють інтереси громадянського суспільства та куль-
турних закладів України та ЄС», сприяють «спів-
робітництву в галузі культури з метою покращен-
ня взаєморозуміння та розширення культурних об-
мінів», «мобільності об’єктів мистецтва та митців 
України та ЄС», а також, «inter alia, розвитку куль-
турного розмаїття, збереження і оцінки культурної 
та історичної спадщини». 

Ці формулювання, вміщені в останніх розділах 
угоди (де культура звично розглядається як сектор), 
нагадують про те, що завдяки «окремим особам» 
довгі тіні садів Джардіні сягнули київських пагорбів 
задовго до того, як на Венецію могла б упасти тінь 
нашої «Мрії». Внесок у справу культурної євроінте-
грації зробив свого часу і Богдан Іванович Ханенко 
(1849–1917) — громадський діяч, меценат, колекці-
онер, фундатор Національного музею мистецтв іме-
ні Богдана та Варвари Ханенків. Осмислення, од-
нак, потребує той відбиток, який незмінно накла-
дав на таку діяльність імперський контекст. 

Богдан Ханенко, випускник Московського 
університету (1871), розпочав службову кар’єру 
в Петербурзі, де увійшов до кола поціновувачів 
мистецтва, а вже за кілька років служба приве-
ла його до Варшави. У своїх мемуарах про історію 
колекції він писав: «Живя в Варшаве, мне прихо-
дилось часто навещать Киев. Интересов к искус-
ству в киевском обществе в то время не было (…) 
Значительно уже позднее — наступило в Киеве, так 
сказать, возрождение — или, вернее, нарождение 
искусств (…) Денежные тузы города стали также, 
конечно, более из тщеславия, чем из любви и по-
нимания искусства, украшать свои салоны карти-
нами и устраивать даже специальные галереи кар-
тин известных современных мастеров (…) В то же 
время народилось в Киеве Общество поощрения 
художеств. Открывать и поощрять местные та-
ланты задача тогда была нелёгкая, но, кажется, об-
щество справлялось с этим без особенных колеба-
ний. Позднее, кажется, в Киеве появились любите-
ли археологии…» Також Богдан Іванович згадував 
доступні для огляду колекції, додаючи певні кри-
тичні коментарі. Ці спостереження, вочевидь, ма-
ли за собою як досвід Петербурга та Варшави, так 
і враження від весільної подорожі до Італії. Вона 
відбулася, ймовірно, 1874 року та включала відві-
дини низки міст і музеїв. Тоді ж Ханенки придба-
ли і перші твори для свого художнього зібрання. 
Згодом воно стало настільки потужним, що навіть 
після націоналізації 1919 року і перерозподілів му-
зейних фондів найкраще репрезентувало «зарубіж-
ну» художню культуру в УРСР, лишаючись своєрід-
ним «вікном в Європу».

БОГДАН ХАНЕНКО:
(НЕ)ЗДІЙСНЕНА 
ЄВРОПЕЙСЬКА МРІЯ

Bohdan Khanenko: The(Un)Fulfilled Euro-
pean Dream 

The article sums up the information regarding 
certain aspects of the activities abroad of the art pa-
tron, collector and founder of Kyiv museums Bohdan 
Khanenko (1849–1917), including his contribution 
to the monument to the van Eyck brothers in Ghent, 
his financial contribution to the construction of the 
Venice Biennale pavilion, as well as his membership 
in Société d Ànthropologie de Paris and Société na-
tionale des Antiquaires de France.

Author: Kateryna Chuyeva, Director General of 
Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of 
Arts, curator of its Ancient Egypt, Greece and Rome 
collection, co-founder of the Section of Archaeology 
and Ancient Art at ICOM Ukraine

Однак діяльність Богдана Ханенка зрештою 
вийшла за межі формування приватної колекції 
творів старих майстрів і навіть за межі створен-
ня першого міського музею і майбутнього Музею 
Ханенків (вже сама архітектура яких взорувалася 
на європейські приклади) та сягнула царини куль-
турної дипломатії. Йдеться насамперед про фінан-
сування Богданом Ханенком будівництва павільйо-
ну Росії у Венеції, членство в іноземних товариствах 
та підтримку культурних ініціатив на кшталт внеску 
у зведення пам’ятника братам ван Ейкам в Генті.

Історія з павільйоном Росії для Венеційської біє-
нале стала відомою головним чином завдяки росій-
ським проектам до 100-річчя від його зведення, зо-
крема дослідженню М. Євстратової та С. Колузакова 
«Русский павильон в Венеции. А. В. Щусев» 
(Москва, 2014). Автори наводять низку докумен-
тів з російських державних архівів і приватних збі-
рок, зокрема, і фрагмент листа Богдана Ханенка 
до Імператорської академії мистецтв від 20 січня 
1913 року, де меценат зазначає: «…я остановился 
на решении предоставить немедленно в распоряже-
ние Её Императорского Высочества максимальную 
сумму, в которую может обойтись постройка пави-
льона, а именно 21 000 руб. и сверх того — 10 000 
руб. в качестве капитала, на проценты с коего мог-
ли бы производиться главнейшие расходы по содер-
жанию здания…» За цим рішенням було кілька ро-
ків розробок ескізів та, вочевидь, марних пошуків 
фінансових джерел опікування Академією. Богдан 
Ханенко виявився чи не єдиною людиною в усій ім-
перії, котра вважала зведення павільйону для пред-
ставлення держави на одній з ключових культурних 
подій Європи настільки важливим, що вклала у спра-
ву особисті кошти і цим уможливила будівництво. 
При цьому ані Імператорська академія, ані члени 
царської родини не спромоглися виділити чи за-
лучити кошти на гонорар О. Щусєву бодай за про-
ект. Незадоволення архітектора, що простежуєть-
ся у його листах до Федора Беренштама (чиновника 

з особливих доручень при Президенті Академії мис-
тецтв), було спрямоване, однак, на Богдана Ханенка, 
від якого очікували покриття витрат і на понад уже 
виділену суму — як через звернення, так і через ма-
ніпуляції: Щусєв пропонує натякати багатому жер-
тводавцю на підвищення у чині або на незадоволен-
ня Великої княгині Марії Павлівни. 

Урочисте відкриття павільйону відбулося 16 (29) 
квітня 1914 року саме за її участі як президента 
Імператорської академії мистецтв. Красномовною 
є її телеграма імператору Ніколаю ІІ, наведена у то-
му ж таки виданні М. Євстратової та С. Колузакова. 
Княгиня зазначала: «…могу подтвердить Вашему 
Величеству, что наш павильон, построенный по про-
екту Щусева за счет Ханенко, весьма удался, что 
размещенная в нем выставка русских художников за-
служивает одобрения и что власти этой страны ока-
зали нам очень дружелюбный прием…» Так кош-
том Богдана Ханенка Російська імперія отримала 
перший постійний офіційний простір для промо-
ції мистецтва за кордоном.

Слід зазначити, що «амбасадором культури» 
у взаємодії з імператорським двором Богдан Ханенко 
став набагато раніше. Його клопотаннями вдалося 
привернути увагу імператора (а також часткове фі-
нансування та патронат) до створення у Києві пер-
шого міського музею, освяченого 1904 року. Внесок 
родини Ханенків у самі лише колекції для цього му-
зею, до речі, перевищував вартість будівництва ве-
неційського павільйону майже в чотири рази. 

Пожертва Богдана Ханенка на зведення пам’ят-
ника Губерту і Яну ван Ейкам, відкритого 1913 року 
з нагоди Всесвітньої виставки у Генті, засвідчена згад-
кою у виданні 1914 року «Hommage International aux 
Fréres Hubert et Jean van Eyck sous le Haut Patronage de 
S.A.R. Madame la Comtesse de Flandre». Примірник 
цієї пам’ятної брошури зберігся в бібліотеці Музею 
Ханенків. У довгому Liste des Souscripteurs Belges et 
Étrangers, що починається з коронованих осіб, на сто-
рінці 58 вказано: «B. F. Khanenko, St-Pétersbourg». 

Ні літера F, що, вочевидь, є хибодруком, ні назва мі-
ста (Богдан та Варвара Ханенки подовгу мешкали 
в Петербурзі, мали квартиру за адресою Дворцова 
набережна 24) не є підставами вважати, що йдеться 
про іншого Ханенка (чи іншого представника «на-
шої» родини Ханенків). 

Менш знаним (і менш дослідженим), але не менш 
цікавим є членство Богдана Ханенка, наприклад, 
в Société d Ànthropologie de Paris, в бюлетенях яко-
го його ім’я згадується щонайменше з 1900 року 
(з 1902 — як іноземний член-кореспондент), а також 
в Société Nationale des Antiquaires de France (з 1908 р.). 
Відомим, зокрема й за межами імперії, він був також 
завдяки своєму внеску у розвиток археології й ви-
даннями своєї археологічної колекції, передмови 
до яких укладав особисто. 

Богдану Ханенку присвячено чимало публікацій, 
однак комплексне біографічне дослідження до сьо-
годні ще не напрацьоване. На жаль, родинний ар-
хів Богдана і Варвари Ханенків не зберігся, а низка 
документів, як-от з російських архівів, наразі не-
доступна українським дослідникам, тому певні ла-
куни складно або неможливо заповнити. Але й по-
при це масштаб діяльності й активність Богдана 
Ханенка вражає, а філософія благодійництва, ко-
лекціонування та музейної справи, про яку можна 
скласти уявлення почасти з власних слів мецената, 
почасти — з сучасних йому публікацій, згадок сучас-
ників та інших джерел, до сьогодні може слугувати 
орієнтиром і для тих, хто прагне відродити традиції 
українського меценатства, і для тих, хто розбудовує 
державну культурну політику. Богдан Ханенко був 
одним з тих, завдяки кому «у Києві завжди відчу-
валося спілкування з Західною Європою».

Автор: Катерина Чуєва, генеральний директор 
Національного музею мистецтв імені Богдана 

та Варвари Ханенків, куратор фонду мистецтва 
Єгипту, Греції та Риму, співзасновник Секції 

археології та давнього мистецтва ІСОМ України 

Відкриття пам’ятника Губерту і Яну ван Ейкам у Генті, 1913.  
Фото з видання Hommage Internacional aux Freres Hubert et Jean van Eyck (1913)

Книга М. Євстратової та С. Колузакова, присвячена  
історії зведення Російського павільйону в Венеції

Видання з нагоди відкриття пам’ятника  
Губерту і Яну ван Ейкам, 1913 рік.  

З Наукової бібліотеки Музею Ханенків

Богдан Ханенко. Фото з Наукового архіву Музею Ханенків
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Приватні колекції Дмитра Аверіна, Андрія Ісака, 
Дмитра Ляховецького, Сергія Махна та Руслана 
Тимофєєва

Мистецтво — це завжди інвестиція в емоційний 
інтелект. Купуючи роботи молодих авторів, колек-
ціонер отримує щось значно цінніше, ніж фінансовий 
потенціал, — спілкування з людьми творчими, креа-
тивними, з людьми ідей. Жити в одну епоху з худож-
никами, стежити за їх способом думок — це рідкісне 
задоволення і шанс увійти в історію як меценат куль-
тури. Арткурсив розпитав українських бізнесменів 
про те, як вони формують власні колекції та яку роль 
відіграє арт у сучасному офісі.

Руслан Тимофеєв, Everad Group
Ще задовго до створення колекції в офісі, 

коли я займався будівництвом власного будинку, 
дизайнер Артем Звєрєв познайомив мене з арт-ди-
лером Ігорем Абрамовичем. Саме Ігор допоміг ме-
ні сформувати першу колекцію сучасного укра-
їнського мистецтва, до якої увійшли скульптури 
Назара Білика, Єгора Зігури, Дмитра Грека і жи-
вопис Анатолія Криволапа. Пізніше я дійшов усві-
домлення того, що хочу бачити мистецтво і у себе 
в офісі, і розпочав дедалі тісніше знайомство з твор-
чістю наших художників. 

Наша колекція постійно поповнюється. Зараз 
в експозиції роботи молодих і вже відомих на Заході 
українських авторів, серед яких: Василь Цаголов, 
Роман Мінін, Сергій Якименко, Олег Тістол, Микола 
Маценко, Володимир Манжос, Віктор Сидоренко, 
Ігор Коновалов.

Сучасній людині доводиться приділяти робо-
ті багато часу. Тобто зростають потреби і запити 
щодо офісу, і перед роботодавцем постають нові, до-
сить незвичні завдання. Неабияким чинником ро-
бочого процесу стає сам інтер’єр, коли він налашто-
вує на продуктивність. Мистецтво задає певну ат-
мосферу. Яка може бути мова про креативність ко-
манди, коли в офісі нема на чому зупинити погляд? 
Багато великих корпорацій на Заході психологіч-
но формують свої робочі простори творами топо-
вих арт-діячів. Ми підтримуємо цей тренд, але я за-
кликаю бізнесменів робити вибір на користь укра-
їнських художників, адже мистецтво є показником 
престижності компанії, воно окреслює її особли-
вість і індивідуальність. Зарубіжні партнери захо-
плюються нашою філантропією, а ми, у свою чергу, 
розвиваємо й підтримуємо образ нашого мистецтва 
в світі. Це додатковий піар — і для нас, і для моло-
дих авторів.

Дмитро Аверін, Averin Dental Clinic
Якась певна структура у моїй колекції поки 

що відсутня — я колекціонер-початківець. Власне, 
я не планував ставати колекціонером, я просто шу-
кав які-небудь гарні картини, аби прикрасити власну 
клініку. Але знадобилося зовсім мало часу, щоб від-
чути — мистецтво дає такі емоції, які неможливо 
отримати від чогось іншого.

Те, що нас оточує (а в офісі ми проводимо вели-
ку частину життя на даний момент), — воно й ви-
значає, ким ми насправді є. Наповнення просто-
ру клініки творами — це наслідок нашої віри в те, 
що естетична стоматологія може бути мистецтвом, 
а не примітивним покриттям зубів керамікою. Ми 
хочемо у своїй професії займатися саме мистец-
твом, а не декором. У моєму офісі представлені ро-
боти Дмитра Грека, Назара Білика, Єгора Зігури, 
Степана Рябченка. Нещодавно мені пощастило 

МИСТЕЦТВО ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ІНВЕСТИЦІЯ 

У РОБОЧИЙ ПРОСТІР

Art as an Intellectual Investment in Your 
Workspace

ArtCursive offers an overview of private col-
lections of Dmytro Averin, Andriy Isak, Dmytro 
Liakho vetskyi, Sergiy Makhno and Ruslan Tymo-
fieiev.

Art is always an investment in emotional intellect. 
By acquiring the works of young artists, the art col-
lector gets something much more valuable than finan-
cial assets: namely, an opportunity to meet creative, 
artistic, idea-driven persons. To live in the same era 
as artists and watch their thought processes unfold 
is a rare pleasure and an opportunity to make histo-
ry as a patron of arts.

Author: Viktoria Kulikova, art director of ABRA-
MO VYCH.ART contemporary art platform

побувати в гостях у Анатолія Криволапа, побачи-
ти його неймовірну майстерню — і, звісно, наступ-
ного дня я не зміг втриматися від придбання однієї 
з його робіт. Нещодавно ми спілкувалися з Сергієм 
Святченком з приводу розміщення в клініці кіль-
кох його колажів. Незайманих стін тут все меншає, 
та схоже, що справа вже й не в інтер’єрі.

Я вірю, що мистецтво в офісі створює певний 
емоційний стан, надихає людей розкриватися, тво-
рити і досягати вершин. Виявилося, що дуже бага-
то моїх пацієнтів знайомі з сучасним українським 
мистецтвом. Найголовніше — ніхто не залишаєть-
ся байдужим. Мистецтво — це в будь-якому випад-
ку wow-ефект.

Дмитро Ляховецький, ТОВ «УЛЬМА Опалубка 
Україна»

З мистецтвом у мене давня історія. Мій батько 
працював в художньому фонді, ми часто проводили 
час у компанії художників і скульпторів і навіть ра-
зом відпочивали в будинках творчості, наприклад 
в уславлених Седневі й Гурзуфі. У нас вдома було 
чимало предметів мистецтва. Щось дарували дру-
зі, щось купувалося, однак навряд це можна було б 

назвати повноцінною колекцією: скоріше, мабуть, 
прикрасою будинку.

Перші власні придбання були також для допов-
нення інтер’єру. Купував те, що подобається, не особ-
ливо дивився на імена, — і, звичайно, як і більшість 
колекціонерів, починав з класичного мистецтва. 
Хоча серйозні постаті звичайно були, наприклад 
Глущенко або Яблонська.

Згодом, коли став більше додивлятися й розби-
ратися, то почав замислюватися не тільки про «ма-
льовничу складову», а й про «меседж» художника, 
про його ідеї та про історичний контекст загалом. 
Тоді й звернув свій погляд на сучасне мистецтво. 
Адже висловлювання художника набагато зрозумі-
ліше, коли живеш з ним у тому ж історичному пе-
ріоді, коли маєш можливість поспілкуватися з ним 
наживо і перейнятися його світосприйняттям.

Першими купівлями стали роботи Анатолія 
Криволапа, Олександра Животкова і Олега 
Тістола. Пізніше я познайомився з творчістю 
молодшого покоління — Романа Мініна, Назара 
Білика, Єгора Зігури, згодом — і з самими ху-
дожниками. З багатьма з них склалися прекрас-
ні дружні відносини.

Надалі намагаюсь придбати мінімум одну робо-
ту кожного видатного українського митця за 30-річ-
ний період незалежності нашої держави. Саме та-
кою я бачу концепцію своєї колекції. Ще є чималі 
прогалини, але я продовжую рухатися цим шляхом.

Робочий простір — найважливіша складова 
екосистеми сучасної людини, — мабуть, не менш 
важлива, аніж житло. Адже на роботі ми не тільки 
проводимо значну частину свого часу, тут ми тво-
римо, розмірковуємо і приймаємо рішення. І зви-
чайно, навколишня атмосфера відчутно на це впли-
ває. Мистецтво наповнює простір живою енергі-
єю. Деякі арт-об’єкти заряджають, інші покращу-
ють настрій, додають наснаги; або заспокоюють; 
або змушують замислитись. Воднораз усе це — 
емоційна складова колекціонування, хай важлива, 
але не єдина. Мистецтво — це певнй відбиток епо-
хи, і, підтримуючи сучасних художників, ми допо-
магаємо відобразити наш час найповніше й зусібіч, 
зберегти в історії ті моменти, коли ми розвивались.

У моїй колекції представлені різні періоди укра-
їнського мистецтва: шістдесятники Зарецький 
та Котков, старше покоління сучасних авторів — 
Криволап, Тістол, Животков, Марчук, Ройтбурд, 

Офіс Руслана Тимофеєва, Everad Group Клініка Дмитра Аверіна, Averin Dental Clinic

Робочий простір Дмитра Ляховецького, ТОВ «УЛЬМА Опалубка Україна»
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Маков і багато інших; молоді художники і скульпто-
ри, серед яких — Мінін, Білик, Волокітін, Зігура, 
Грек, Золотарьов. Це тільки основні імена, а всьо-
го в колекції близько 100 робіт.

Колекція регулярно поповнюється, і сфокусова-
на головним чином на молодих авторах: адже саме 
вони найбільше потребують підтримки з боку ко-
лекціонерів. Але й зрілі автори так само в планах; 

з найближчих, скажімо, Сидоренко й Цаголов.
Сучасні предмети мистецтва дійсно бувають ду-

же незвичайні, тому перша реакція найчастіше — 
здивування, і найчастіші запитання — «що ж во-
но тут зображено?» або «що ж воно хотів сказати 
автор?». Але наша команда — в основному молоді 
хлопці, вони відкриті до всього нового, і позитив-
но сприймають різноманітність стилів, концепцій 

і технік. Деякі починають цікавитися докладніше, 
прагнуть дедалі впевненіше розбиратися у арт-світі.

Наш бізнес — з традиційної сфери, а сучасне 
мистецтво допомагає створювати креативну атмо-
сферу. Воно відображає програмний перелік на-
ших цінностей: ми сучасні й інноваційні; ми рос-
темо й розвиваємося; ми креативні і нам небайду-
жі наше оточення і наша країна.

У клієнтів і партнерів також цікава реакція — ма-
ло хто очікує зустріти в офісі промислової компанії 
невеликий музей. Найчастіше такі зустрічі почина-
ються з обговорення арт-об’єктів, що дозволяє ство-
рити дружню атмосферу для подальших перегово-
рів, де є місце не тільки умовам і цінам.

Андрій Ісак, Грано Трейд
Колекціонувати я почав випадково — ще у 2015 ро-

ці. Я зрозумів — найбільше мене приваблює можли-
вість спілкуватися з творцями сучасного мистецтва. 
Митці позбавлені «рамок», вони дивляться на жит-
тя відкрито, вони вільні від стереотипів. І це потуж-
не джерело натхнення. Як я обираю роботи? Тут 
все просто — художня ідея має бути мені близькою. 

Роботи мають жити в просторі. Їх повинні бачи-
ти люди. Картини, скульптури випромінюють по-
тужну енергетику — надихають мене і співробіт-
ників. В моїй колекції здебільшого роботи україн-
ських митців. Серед них твори Назара Білика, Андрія 
Возницького, Олега Тістола, Сергія Святченка, 
Василя Цаголова, Павла Макова, Романа Мініна, 
Єгора Зігури, Анатолія Криволапа, Петра Антипа, 
Дмитра Грека та інших цікавих авторів. Щодо по-
повнення колекції, то тут ситуація така — якщо ти 
розпочав колекціонувати, то зупинити цей процес 
неможливо. Позаяк що більше ти цікавишся сучас-
ним мистецтвом, знайомишся з авторами, то більшає 
бажання купувати. Головне, щоб ресурсів вистачало!

Співробітники відчувають мистецтво по-своє-
му. Комусь подобається, інші толерантно мовчать, 
деяким байдуже. Кожен опирається на свій досвід 

та світогляд. Це природньо. Звісно, роботи не про-
сто так знаходяться у нашому просторі. Вони зміню-
ють його, вони впливають на всіх, хто в ньому пра-
цює чи нас відвідує. Як я вже казав, для мене є важ-
ливим, щоб роботи жили серед людей. І я вірю, я від-
чуваю, як вони додають нам енергії.

Сергій Махно, Makhno Studio
Моя колекція формувалась і розвивається по-

ступово й органічно, з плином життя. Тут зійшло-
ся багато чинників — як-от дружні стосунки з ху-
дожниками, відвідини виставок, аукціонів, де я від-
кривав для себе нових авторів, знайомства з різни-
ми представниками арт-світу, які теж звертали мою 
увагу на ті чи інші роботи й власне авторів. Кілька 
років тому я створив Makhno Art Foundation, яка 
підтримує українських митців і зокрема керамі-
стів, у нас в роботі декілька цікавих видань і про-
ектів. Тож розвиток фундації також день у день 
розширює обсяг вже зібраного і зв’язки з арт-сві-
том. Гадаю, моя керамічна колекція тематично по-
єднана темою України і Японії, а щодо колекції ар-
ту загалом — тут я в процесі роздумів над її струк-
турою і тематикою; на даний момент вона відобра-
жає моє бачення того, що є для мене справдешнім 
чуттєвим мистецтвом. У офісі я розміщую насам-
перед ті роботи, які органічно вписуються в його 
простір, і в цьому відношенні всі вони — джерело 
натхнення, тож працювати поряд з ними — це зав-
жди додатковий бонус. Але крім того я час від часу 
їх змінюю, щоб трансформувати простір, оновити 
енергетику і наші думки.

Я взагалі не уявляю інтер’єр, який створюється 
в моїй Студії, без мистецтва. Наш офіс — це відо-
браження нашого стилю, наших проектів. Він має 
передавати атмосферу унікальності, яку ми про-
понуємо наших клієнтам. Мистецтво — це насам-
перед емоції, тож мені важливо, щоб мої співробіт-
ники відчували творчі вібрації, щоб атмосфера бу-
ла емоційно насиченою, щоб очам було приємно 
затриматись на справді унікальних речах. Свою ко-
лекцію я не розділяю на корпоративну і персональ-
ну. Це єдина колекція Makhno Foundation, і вона по-
стійно розвивається. На сьогодні в офісі ви може-
те побачити твори Сергія Радька, Назара Білика, 
Романа Мініна, Степана Рябченка, Руслана Тремби, 
Миколи Маценка, Олега Тістола, українську зоо-
морфну скульптуру різних періодів і авторів.

В офісі ми одна велика родина, всі мої співробіт-
ники — творчі особистості, тож бути серед мистец-
тва — це їхня природня потреба, яку я маю вдоволь-
нити. Гадаю, мистецтво — це гарний спосіб знизити 
рівень стресу, надихнути на оригінальні рішення, 
нагадати про те, що ми створюємо унікальні просто-
ри. Здебільшого, коли клієнти приїжджають до нас 
в офіс, я чую від них: «Я теж так хочу». Тож я впев-
нений, що мистецтво об’єднує, розвиває, це необ-
хідний елемент будь-якого простору.

Автор: Вікторія Кулікова, арт-директор 
платформи сучасного мистецтва Abramovych.Art

Скульптури Андрія Ісака, Грано Трейд

Офіс Сергія Махна, Makhno StudioОфіс Руслана Тимофеєва, Everad Group
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Мистецтво — надзвичайно широке поняття, інко-
ли це збиває з пантелику, але воднораз дає безліч мож-
ливостей для реалізації себе у ньому. Творча сфера охо-
плює не лише митців, але й арт-дилерів, менеджерів, ор-
ганізаторів виставок, аніматорів… Працівники цієї 
галузі як ніхто інший усвідомлюють прості правила 
успіху: потрібно знати минуле, аби мати надійне під-
ґрунтя знань, та постійно вдосконалюватися — адже 
мистецтво не стоїть на місці, продукуючи нові концеп-
ції, методики та технології. Пропонуємо добірку книг 
видавництва ArtHuss, що наповнять натхненням і ко-
рисними ідеями та спостереженнями, які можна буде 
застосувати на практиці. 

1. «Візуальна культура», Алексіс Бойлен
Ця книга належить до серії Essential Knowledge: 

це зрозумілі, невеликі, красиво оформлені книги 
на актуальні теми. Провідні професори та мисли-
телі дають експертну оцінку різним темам: істо-
ричним, технічним, науковим, культурологічним… 
Кожен із томів пояснює спеціалізовані теми дохід-
ливою мовою. У своїй книжці професорка історії 
мистецтв Алексіс Бойлен допоможе зорієнтуватися 
в складних і заплутаних питаннях візуальної куль-
тури. Це дослідження, що розповідає, як ми диви-
мось. Алексіс Бойлен розглядає питання, як гляда-
чі взаємодіють із зображеннями і піддаються ма-
ніпуляціям. Чотири розділи цієї книжки показу-
ють візуальне як сукупність механізмів і стратегій 
на величезній кількості прикладів — від Бейонсе 
і Jay-Z у Луврі до перших зображень «чорної діри».

2. «Краса», Заґмайстер & Волш 
Автори цієї книги Стефан Заґмайстер та Джессіка 

Волш — творчий дует дизайнерів, які заснували 
власне агентство Sagmeister & Walsh. Вони досліди-
ли, як люди переживають відчуття краси у її розмаї-
тих формах — від живопису до архітектури, від моди 
до дизайну упаковки. Авторів надихнуло те, що з по-
чатку 1920-х років школи дизайну почали активно за-
стосовувати модерністські принципи. У їх основі — 
чітка сітка, прямокутні композиції, одноманіття та ви-
користання нейтральних кольорів. Дизайнери зосе-
редилися на функційності, тож насамкінець все стало 
схожим і уніфікованим. У книзі «Краса» Заґмайстер 
і Волш показали, що красою не варто нехтувати, адже 

це поняття відігравало чималу роль в історії ще до то-
го, як люди стали людьми в повному сенсі цього сло-
ва. Видання сповнене роздумами про функційність 
та естетику в дизайні, дослідженням смаків людей 
від печерних часів до сьогодення.

3. «Мистецтво суперництва», Себастьян Смі
Це видання — історія мистецтва, що розкриває лю-

дяне обличчя митців, наближає читачів до розуміння мо-
ральних засад творчості та взаємодій між художниками. 
Це чотири історії про дружбу, зраду й подвиги в мистецтві. 
Арт-критик, лауреат Пулітцерівської премії Себастьян 
Смі зібрав під однією палітуркою історії про чотири па-
ри легендарних митців: Мане й Деґа, Пікассо й Матісса, 
Поллока і де Кунінґа, Фройда і Бекона. У вступі Себастьян 
Смі пише, що «ідея суперництва полягає не у типовому 

кліше запеклих ворогів, впертих конкурентів чи жорсто-
ких зловмисників, які лише й мають на меті домогтися 
мистецького та світового визнання. Навпаки, це кни-
га про близькість, вплив… Йдеться про сприйняття ін-
шого». За автором, темпераменти митців у книзі дохо-
дили зіткнення у визначальні моменти, що призводило 
до стилістичних проривів завдяки поєднанню роздра-
тування, ревнощів та самоаналізу, навіть якщо це відбу-
валося мимохіть. 

4. «Як зрозуміти ілюстрацію», Дерек Бразелл 
& Джо Девіс

Книга для тих, хто прагне зрозуміти, як «пра-
цює» ілюстрація. Автори написали 36 есе про знако-
ві роботи відомих світових ілюстраторів. Це своєрід-
ний діалог із митцем, що залишає читачеві широкий 
простір для самостійного осмислення й інтерпре-
тації. Кожну ілюстрацію супроводжує роз’яснення 
щодо контексту її створення та використання, інфор-
мація про бриф і призначення, обставини й особли-
вості роботи над зображенням. Співавторка Джо 
Девіс розповідає: «Ілюстрація — повсюди, тож 
книга буде цікавою не лише професіоналам сфери, 
а й тим, хто просто любить зображення. Книжка 
про те, що означає ілюстрація і як вона “працює”. 
Вона допомагає обдумати, як ми сприймаємо тво-
ри мистецтва і який вони можуть нести меседж. … 
Ми обирали для книги роботи, які у той чи інший 

спосіб вплинули на світ. Наприклад, зображення 
“про воду” на замовлення ЮНЕСКО, “про медич-
ну ілюстрацію”… Навіть ілюстрація “на маяку” — 
сильна і впливова, бо вона змінює ландшафт. Книга 
показує, яку силу в нашому світі мають зображення, 
як вони працюють і який мають вплив на життя». 
Бразелл і Девіс дають корисні приклади, як засто-
совувати зображення у дитячих книжках, докумен-
талістиці, репортажах, як має виглядати ефективна 
політична ілюстрація та як оформлювати простір 
і створювати інтерактивні проекти. 

5. «Світова історія анімації. Книга перша», 
Джанальберто Бендацці

Доба німих чорно-білих мультиків, поява кольору 
і звуку… Перша книга дослідження Джанальберто 
Бендацці — це розповідь про те, що дивилося люд-
ство на стінах печер чи на екранах кінотеатрів 
до 1951 року, тобто від свого початку до Золотої до-
би. Автор книги — незалежний дослідник та про-
фесор анімації, який прагне популяризувати ані-
мацію та переконати, що вона — не лише забавка 
для дітей, а й серйозне мистецтво.

Джанальберто Бендацці цікавиться мистецтвом 
анімації вже кілька десятиліть: «Я закохався в кіно 
та його мову ще в юності. Мені було цікаво, я ста-
вив собі багато питань. Яка візуальна мова найбільш 
вільна, коли не та, що запозичує зображення з ре-
ального світу? Крім того, якщо в літературі, музи-
ці чи живопису існують “малі / короткі жанри” (на-
приклад, сонет, мініатюра), то вони мають існувати 
і в кіно… Відповіддю на мої зацікавлення стали ко-
роткометражні анімаційні фільми». Видавництво 
ArtHuss, яке видало цю книгу, відправило примір-
ник до Італії. Там у місті Генуя автор книги «Світова 
історія анімації» Джанальберто Бендацці створює 
першу в Європі бібліотеку з анімації і кінематографу. 

6. «Щасливий дім», Ребекка Вест
Це книга, яка доведе, що не обов’язково бути ди-

зайнером інтер’єрів, аби створити красивий дизайн 
власної будівлі. Ребекка Вест розповість, як не дуже 

значними зусиллями підлаштувати оселю під госпо-
даря — щоб вона підтримувала ваші мрії, надихала 
і допомагала почуватись у безпеці. Авторка поєд-
нує дизайн і психологію, в першу чергу акцентую-
чи увагу на тому, як за допомогою змін вдома мож-
на покращити свій моральний стан чи підвищити 
мотивацію. Ребекка Вест пояснює, що ремонт — 
це стартова точка для успіхів: «Інколи незначних 
змін — розгрібання мотлоху, обмеження кухонного 
начиння до найважливішого — достатньо, щоб по-
легшити собі приготування їжі, але часом потріб-
ні кардинальніші зміни. Ремонт, результатом яко-
го стане зручна кухня, може зробити вашу мету — 
здорове харчування — більш досяжною! Якщо ви 
дійсно візьметеся за ремонт, важливо окреслити свої 
довгострокові цілі в рамках проекту, щоб зрештою 
ви отримали не просто гарну кухню, а таку, що бу-
де насамперед функціональнішою». 

7. «Помаранчевий надувний пес», Дон 
Томпсон

Книга для тих, хто прагне знати, як влаштовані 
арт-аукціони, у чому особливості роботи арт-диле-
рів та як визначається ціна мистецьких творів. Дон 
Томпсон пише про буми, потрясіння та непогамов-
ні амбіції на сучасному арт-ринку. Один із п’яти ста-
левих надувних псів Джеффа Кунса пішов з молотка 
на 50% дорожче за будь-який інший витвір живого 
митця. Картину Крістофера Вула із цитатою з філь-
му Френсіса Ф. Копполи — чотири ряди чорних лі-
тер на білому тлі — купили за 28 мільйонів доларів. 
У «Помаранчевому надувному псі» економіст і ав-
тор бестселерів Дон Томпсон досліджує поведінко-
ву економіку та аналізує арт-ринок, аби зрозуміти 
нюанси, які змінюють вартість мистецтва та моти-
вують його купувати на світовому ринку від Нью-
Йорка до Лондона, від Сингапура до Пекіна. 

8. «Благай, кради і позичай», Роберт Шор
Унікальний нон-фікшн, де тема авторського пра-

ва роз’яснена з різних аспектів та у легкій дохідли-
вій формі. Роберт Шор вважає, що копіювання — 
це фундаментальний і прогресивний людський 
інстинкт. Ми копіюємо одне одного із народження 
і до смерті. Тож автор вирішує показати, звідки ви-
никає це бажання і якого історичного розмаху во-
но набуває. Прагнення бути унікальним — це нор-
мально, але автор дослідження пояснює, що все на-
справді не так, як здається. Чи може підробка стати 
оригіналом? Історія мистецтва подається через кон-
кретні ситуації, тож читачі дізнаються, хто вперше 
подав до суду через порушення авторських прав; 
про першу зафіксовану в історії підробку, і коли бу-
ло ухвалено перший відповідний закон, і якого ви-
ду мистецтва він стосувався.

Щоб відчути мистецтво, варто його розглядати, 
а щоб зрозуміти і перетворити його на частину сво-
го життя чи професію — не зайвим буде прочитати 
кілька корисних книг.

ЛІТЕРАТУРА 
ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
У ТВОРЧИХ ПРОФЕСІЯХ

Literature for Successful Creative Professionals
Art may be a bafflingly broad term, but this field 

does offer a multitude of opportunities for success. 
Creative field encompasses not only artists but also 
art dealers, managers, exhibition organizers, anima-
tors- the list could go on and on. Professionals in this 
field are more keenly aware of the simple rules of suc-
cess than anybody else: you need to know your past, 
have a solid theoretical background, and constantly 
work to improve yourself since art never stands still, 
producing ever new notions, methods and technolo-
gies. We are offering you a selection of publications 
from ArtHuss Publishing that will inspire you and 
share useful ideas and observations that can be put 
to practical use.

 Arthuss
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Якщо ви робите щось прекрасне і піднесене, 
а цього ніхто не помічає, не турбуйтесь: сонце 
щоранку влаштовує прекрасне шоу, але більша 
частина глядачів в цей час ще спить.

Джон Леннон

When you do something noble and beautiful 
and no one notices, don’t be sad. Sunrise is 
a beautiful spectacle but without a doubt 
the greater part of the audience is still asleep.

 John Lennon


