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All began anew in the late days of March 2015 with a 
cancellation. Kyiv’s largest public art and event venue had 
withdrawn as an organizer of the 2nd Kyiv Biennale. Warfare, 
economic crisis, social insecurity – in short, all the compli-
cated geopolitical constellations Ukrainian citizens find 
themselves trapped in – once more seemed to have won 
their cynical battle against the will of society to overcome 
depression and imagine an egalitarian, self-determined 
future, a vision that had so hopefully been expressed in 
the early days of the Maidan in fall 2013. We, the curators, 
together with our team and our long term collaborators from 
the Visual Culture Research Centre, as well as institutions 
and initiatives, artists, activists and intellectuals in Kyiv 

Усе почалося заново після оголошення про скасування 
в останні дні березня. Найбільший у Києві державний 
центр мистецтва та майданчик для проведення куль-
турних заходів повідомив про скасування своєї участі 
в організації Другої київської бієнале. Війна, економічна 
криза, соціальна непевність – всі ті складні геополітичні 
констеляції, в яких наче у пастці опинилися громадя-
ни України, здавалося, знову виграли свій цинічний бій 
проти прагнення суспільства подолати депресію та уя-
вити помислене на власний розсуд егалітарне майбутнє, 
бачення якого та сподівання на яке було виражено ще у 
перші дні Майдану, восени 2013-го. Ми, куратори, разом 
із нашою командою та Центром візуальної культури, з 
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and across Ukraine and Europe, decided to go ahead with 
this project. This time independently and autonomously. 
 Why hold a Biennial at this specific moment that seem-
ingly has other priorities? Why should the concept of an 
enlightened arena for art, public encounter and learning 
together fit with this situation? How could or should, in the 
given context, art propose something completely different, 
its own strategy deriving from its own logic? Shouldn’t art 
be, in this case, subjugated to the political struggle? How 
could art foster resistance against hegemonic structures in 
which it itself participates? It was questions like these we 
found ourselves confronted with. In the title of the Biennial 
we recall the didactic experiments of Kazimir Malevich and 
Oleksandra Exter in Ukraine to signal that The School of 

яким мали тривалу співпрацю, а також з інституціями 
та ініціативами, митцями, активістами та інтелектуала-
ми з усієї України та Європи вирішили продовжувати 
цей проект. Цього разу автономно. Чому варто прово-
дити бієнале в цей конкретний момент, коли, вочевидь, 
пріоритети є зовсім іншими? Чому ідея просвітницької 
арени для мистецтва, публічних зустрічей та спільного 
навчання має вписатися у цю ситуацію? Як мистецтво 
може або мусить запропонувати у даному контексті 
щось цілковито відмінне, якусь власну стратегію, що 
випливала б зі своєї власної логіки? Чи не має мисте-
цтво, у цьому випадку, підпорядковуватися політичній 
боротьбі? Яким чином мистецтво могло б сприяти опо-
ру гегемонії структур, частиною яких воно є? Такими 
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Kyiv imagines proposing a different picture and imagined 
futures for the place. Thus it is not a conventional art bienni-
al, but will have ongoing classes open to the general public. 
The Schools, integrated in the circuit of the exhibitions, are 
a place where artists and intellectuals, cultural workers 
and experts, activists and actors meet with the audience to 
teach, reflect and to produce new works. The School of Kyiv 
aims to be a place of international and local encounters and 
exchange going beyond the moment of the event. A school 
for an egalitarian society of the future, given the current in-
ternational concerns about the new borders of Europe, both 
political and historical, social, economic and cultural; an 
international agora that reaffirms the role and trans-region-
al potential of Kyiv as an ‘anchor city’ for rethinking Europe 

були питання, з якими ми зіткнулися тоді.
У назві бієнале ми звертаємося до дидактичних 

експериментів  Казимира  Малевича  і  Олександри 
Екстер в Україні, аби означити, що «Київська школа» 
уявляє, пропонуючи іншу картину та уявлене майбут-
нє для цього місця. Таким чином, це не звичайна бі-
єнале: вона складатиметься з постійних занять, від-
критих  для  широкої  публіки.  Інтегровані  в  мережі 
виставок школи є місцем, де художники та інтелекту-
али, діячі культури й експерти, активісти та актори зу-
стрічаються з аудиторією, аби навчати, рефлексува-
ти і створювати нові роботи. «Київська школа» прагне 
бути місцем для локальних міжнародних зустрічей та 
обміну, що виходить за рамки моменту події. Це школа 
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in dialogue and in antagonistic debate with newly forming 
global movements calling for anti-hierarchical exchange. 

We believe that art has the ability to draft poetic utopias. 
It undertakes this with radical subjectivity and an aesthetics  
that does not directly prescribe any particular reading, nor 
does it draft any ethic of political participation by way of a 
reductive call for action. Some of the artists’ projects in The 
School of Kyiv are directly related to current affairs or trans-
gressing their borders. Some of the works take their point of 
departure from practices and seminal figures born on the  
territory of today’s Ukraine – figures who have been of aesthetic  
significance for the avant-gardes of the 20th and 21st centu-
ries: names such as Mikhail Bulgakov, Paul Celan, Oleksandr 
Dovzhenko, Oleksandra Exter, Maya Deren, Stanislav Lem, 

для рівноправного суспільства майбутнього, яка бере 
до уваги поточне міжнародне занепокоєння з приводу 
нових кордонів Європи – як політичних, так і історич-
них, соціальних, економічних і культурних; це міжна-
родна агора, що підтверджує роль і трансрегіональний 
потенціал Києва як «міста-надії» для переосмислення 
Європи в діалозі та антагоністичних дебатах з наново 
сформованими глобальними рухами, що закликають 
до антиієрархічного обміну.

Ми  віримо,  що  мистецтво  має  здатність  твори-
ти поетичні утопії. Воно здійснює це з радикальною 
суб’єктивністю та естетикою, яка не нав’язує ніякого 
конкретного прочитання і  ніякої етичної чи політич-
ної участі шляхом спрощеного заклику до дії. Деякі з 
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Kazimir Malevich, Felix Sobolev, and many others. The-
matically the exhibitions of The School of Kyiv are directed 
against an understanding of culture based on the notion of 
identity, particularly of national identity. They try to shift from 
the paradigm of art-as-representation to art-as-practice. 

In this way, we hope, the encounters we propose can 
help to suspend an opposition between aesthetics and 
politics, between memory and remembering, between the 
real and the imaginary, thereby opening up the possibil-
ity of oscillating between different and even antagonistic 
realms. This emerges, for example, in the complex web of 
interactions between the fine arts, performance and theatre, 
lectures, workshops, debates and screenings. It is this new 
interrelationship of image, speech and act that is centrally 

мистецьких проектів у «Київській школі» безпосеред-
ньо пов’язані з поточними проблемами або порушують 
їхні межі. Деякі з робіт беруть за точку відліку прак-
тики ключових постатей, що народилися на терито-
рії сучасної України – постатей, що відіграли роль в 
авангарду XX і XXI століть. Серед них Михаїл Булга-
ков, Пауль Целан, Олександр Довженко, Олександра 
Екстер, Майя Дерен, Станіслав Лем, Казимир Мале-
вич, Фелікс Соболєв та багато інших. Тематика виста-
вок «Київської школи» спрямована проти розуміння 
культури, заснованого на понятті ідентичності – зокре-
ма, національної ідентичності. Ці проекти пропонують 
перехід від парадигми мистецтва-як-репрезентації до 
мистецтва-як-практики.
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explored in The School of Kyiv. Figures of the voice as a 
medium of political articulation – oration, dispute, defence 
and pleadings, stage speech, conversation and debate or 
the proclamation of activist acts, slogans, filmic and media 
analysis and controversy stand alongside self-encrypting 
sculptural positions and paintings, installations and maps, 
enactments and historical displays. 

Different cultural situations and politics of memory show 
up in the different locations and venues of the Biennial. The 
House of Clothes on Lvivska square is dedicated to the herit-
age of Soviet Ukraine – unfortunately now endangered – and 
imagines the departures of realisms and politically engaged 
aesthetic abstraction, as well as historical configurations that 
mirror the rise and decline of a counterworld to the capitalist 

Таким чином, ми сподіваємося, що пропоновані зу-
стрічі зможуть допомогти тимчасово підважити про-
тистояння між естетикою і політикою, між пам’яттю і 
запам’ятовуванням, між реальним і уявним, відкрив-
ши в такий спосіб можливість коливання між різни-
ми, навіть антагоністичними сферами. Це проявля-
ється, наприклад, у складному павутинні взаємодій 
між мистецтвом, перформансом і театром, лекціями, 
воркшопами, дебатами та кінопоказами. Центром ін-
тересу «Київської школи» є нове співвідношення між 
образом, словом і дією. Форми голосу як провідника 
політичної артикуляції – промова, диспут, захист і про-
хання, виступ зі сцени, розмова, дебати чи прояви ак-
тивізму, гасла, аналіз кіно та медіа, а також полеміка 



9

universum. It is a story of forms and figures and their relation 
to the history of the last century, but it also tries to imagine 
the fragile, neurotic and precarious position of the subject 
within historic constellations, modeling escape routes out 
of domination through poetics and through solidarity. This 
decaying venue would be an ideal space for a new and open 
art institution. The Dovzhenko centre, itself undergoing a 
transformation from a film factory to a film archive and muse-
um, contains reflections on the filmic, on image and evidence 
and on the imagological subconscious of the all-dominating 
image machinery that constitutes false truth but that is also 
able to help create evidence beyond the media wars of today. 
In the National Museum of the History of Ukraine, a core 
institution for the national narrative, we have been allowed 

знаходять своє місце поруч зі скульптурними компо-
зиціями та картинами, інсталяціями та картами, поста-
новками та історичними показами.

Різні культурні ситуації та політики пам’яті прози-
рають у різних локаціях та приміщеннях бієнале. Бу-
динок одягу на Львівській площі присвячений спадку 
Радянської України – який зараз, на жаль, у небезпе-
ці. Він втілює минулі реалізми та політично ангажовані 
абстракції, а також історичні конфігурації, що відобра-
жають розквіт і занепад антикапіталістичного універ-
суму. Це оповідь форм і фігур та їхньої належності до 
історії минулого століття, що також намагається по-
мислити вразливу, невротичну та прекарну позицію 
суб’єкта серед  історичних констеляцій, моделюючи 
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to reconsider the display about the current period in an in-
stallation that will stay as a permanent object after the Bien-
nial ends. The National Art Museum of Ukraine, a critically 
engaged institution, has contributed with a reflection on the 
avant-garde, the disillusion and the closure of the revolution-
ary project of the Soviet period. The National Academy of 
Fine Arts and Architecture, a residuum of academic realism, 
opened their doors for a wide debate on the paradigm and 
their presidium to showcase the “official” gaze on landscape 
as a constitutive figure in the symbolic imagery of the state, 
here counter-read with another notion of landscape. In the 
Modern Art Research Institute we display an investigation 
into realism as a constitutive discourse of Ukrainian and 
international debate, whereas the Library of Architecture, 

шляхи втечі від домінування через поетику та через 
солідарність. Ця занепала споруда була б ідеальним 
простором для нової та відкритої мистецької інституції. 
Центр Довженка, що сам проходить трансформацію з 
фабрики кіноплівки у кіноархів та музей, вміщуватиме 
рефлексії про фільмічне, про образ і доказ та про об-
разне несвідоме домінантної машинерії, яка встанов-
лює хибні істини, але, водночас, може створити дока-
зову базу за рамками логіки сучасних медійних воєн. 
У Національному музеї історії України, інституції, що 
визначає національний наратив, нам дозволили пере-
осмислити експозицію про сучасність в інсталяції, яка 
стане перманентним об’єктом після завершення біє-
нале. Національний художній музей України, критично 



11

with their unique collection, allows us to reflect on current 
politics. Meanwhile the art and club venue Closer plays host 
to an artistic journey through the country. A new private art 
space in one of the up-and-coming quarters of the city opens  
its showroom and bar to a story about the Spanish Civil  
War and the role art played in it, whereas Kyiv City Gallery 
Lavra is the venue of a virtual theatre installation dealing  
with the status of the body in a cyber-world of warfare and 
identity projections. A special place with a long history of 
resistance in the outskirts of the city, studios at 33 Soshenko 
street protected by artists against the investment fantasies  
of its owners are a space for debates and reflections.  
Finally, the Visual Culture Research Center opens its space 
to a burning social problem: reflecting on the status of the 

ангажована  інституція, зробила внесок у рефлексії 
щодо  авангарду,  розчарування  і  завершення  рево-
люційного проекту радянського періоду. Національ-
на академія образотворчого мистецтва та архітекту-
ри – притулок академічного реалізму – відчинила двері 
для широкої дискусії про цю парадигму, а свою Прези-
дію – для демонстрації «офіційного» погляду на пей-
заж як визначальну фігуру символічного уявного дер-
жави, у протилежніть прочитанню іншого поняття про 
пейзаж. В Інституті проблем сучасного мистецтва ми 
виставляємо дослідження реалізму як визначального 
дискурсу в українських та міжнародних дебатах, тоді 
як Архітектурна бібліотека з її унікальною колекцією 
дозволяє нам подумати над сучасною політикою. Тим 
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refugee, the dispossessed and displaced in a joint project.  
 We hope that the open agoras we are presenting in The 
School of Kyiv indicate that the term ‘school’, in its diverse-
ly-determined structures, dimensions and levels of action, 
encompasses possibilities for the promotion of an autono-
mous society. This will also be manifested in the different in-
ternational departments’of the Biennial. The School of Kyiv 
we imagine is an open project, aimed at creating a public 
framework, a space where society will be able to reflect on 
its threatened conditions by means of art and knowledge. 
And envisioning a new space for art, thanks to all who have 
helped us to set it up!

Hedwig Saxenhuber and Georg Schöllhammer 

часом, мистецький та розважальний простір Closer 
вміщує мистецьку мандрівку країною. Новий приват-
ний простір в одному з новозбудованих кварталів міста 
відкриє експозицію про громадянську війну в Іспанії 
та роль мистецтва в ній, тоді як Київська міська гале-
рея «Лавра» стає приміщенням для інсталяції про ста-
тус тіла у кібер-просторі війни та проекції ідентичнос-
ті. Особливе місце на околиці міста з довгою історією 
спротиву – майстерні на вулиці Сошенка, 33, відстояні 
художниками в боротьбі з інвестиційним фантазіями 
їхніх власників – стає простором для дебатів та роз-
думів. Врешті-решт, Центр візуальної культури відкриє 
свій простір для висловлювання про гостру соціальну 
проблему, рефлексуючи в об’єднаному проекті над 
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статусом біженців, вигнанців та переміщених осіб. 
Ми сподіваємося, що відкриті агори, які ми пред-

ставляємо у «Київській школі», вказують на те, що тер-
мін «школа», в його визначених різноманітним чином 
структурах, вимірах і рівнях дії, охоплює можливості 
для просування автономного суспільства. Це буде ма-
ніфестовано також і в різних міжнародних відділах  Бі-
єнале. «Київська школа», як ми її уявляємо, є відкритим 
проектом, спрямованим на створення публічної струк-
тури, простору, де суспільство матиме змогу рефлексу-
вати над умовами свого існування за допомогою мисте-
цтва і знання. Ми бачимо новий простір для мистецтва, 
і дякуємо всім, хто допоміг нам його утворити!

Хедвіґ Заксенхубер і Ґеорґ Шоллхаммер
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DECLARATION OF THE SCHOOL OF KYIV – 
KYIV BIENNIAL 2015

The School of Kyiv is a newly invented biennial subject that 
chose the model of forum as its method of functioning and 
interacting. The Kyiv biennial has a clear political intention 
reflected in its social and artistic structure and channeled 
through its educational form. This is what binds biennial, 
school, and Kyiv to the intersecting triad of art, knowledge, 
and politics.

First of all, The School of Kyiv biennial aims to propose 
a new discourse of Ukraine. Ukraine needs a narrative elab-
orated with its all specificity and perceived internationally. 

ДЕКЛАРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ БІЄНАЛЕ 2015 
«КИЇВСЬКА ШКОЛА»

«Київська школа» – це нововинайдений суб’єкт бієнале, 
який обрав форум моделлю свого функціонування та 
взаємодії. Київська бієнале має чіткий політичний на-
мір, що відображається в її соціальній і художній струк-
турі та знаходить вираження в її освітній формі. Саме 
це пов’язує бієнале, школу та Київ у тріаду перетину 
мистецтва, знання і політики.

Бієнале «Київська школа» насамперед прагне ство-
рити новий дискурс України. Україна потребує нара-
тиву, розробленого з урахуванням всієї її специфіки і 
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Until recently Ukraine has always been de-subjectivized and 
absent from the mental map of Europe. It is an untold story, 
which requires a new articulation – a coherent representa-
tion of local issues in a universal political language.

Representation is the basic artistic and political problem 
being tackled at the Kyiv biennial. Representation means 
gaining political subjectivity – being present, visible, and 
voiced as a separate entity. Ukraine is now often mis- or 
falsely represented, even if it itself is to blame for this. The 
Kyiv biennial provides the tools to narrate Ukraine through 
involving local and foreign institutions, artists, and intellec-
tuals debating how to define reality – that is, how to find the 
proper language to grasp it.

The School of Kyiv is a continuation of the idea of the 

сприйнятого на міжнародному рівні. Донедавна Укра-
їна завжди була десуб’єктивована і відсутня на мен-
тальній  карті  Європи.  Це  нерозказана  історія,  якій 
потрібна нова артикуляція – чітка репрезентація ло-
кальних проблем універсальною політичною мовою.

Репрезентація – основна художня й політична про-
блема, з якою працює Київська бієнале. Репрезентація 
означає набуття політичної суб’єктності – бути присут-
нім, видимим і висловленим як окремий суб’єкт. Сьо-
годні Україна часто хибно репрезентована, навіть якщо 
подекуди в цьому і її провина. Київська бієнале надає 
інструменти, щоб розповісти про Україну шляхом залу-
чення місцевих і закордонних інституцій, художників та 
інтелектуалів, що дискутують, як визначати реальність 
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Maidan, operating as a political agora in the cultural field. 
The Kyiv biennial is the international Maidan of culture, a ve-
hicle for the incorporation of progressive collective practices 
in Ukrainian society intended to spur social change.

The School of Kyiv reformats and reframes the very 
concept of the biennial, being self-organized from below 
with solidarity and support from different institutions and 
cultural actors. The institutional importance of The School 
of Kyiv lies in the engagement of those local institutions that 
have always been on the margins of the field of contempo-
rary cultural production (such as the House of Artists, the 
National Academy of Arts, the Academy of Fine Arts and 
Architecture, the National Museum of the History of Ukraine, 
or the National Library for Architecture).

– тобто як знайти відповідну мову для її розуміння.
«Київська школа» є продовженням  ідеї Майдану, 

що функціонує як політична агора в культурному полі. 
Київська бієнале – це міжнародний Майдан культури, 
засіб включення прогресивних колективних практик 
в українському суспільстві, спрямований на стимулю-
вання соціальних змін.

«Київська  школа»  переформатовує  і  переосмис-
лює сам концепт бієнале, будучи створеною завдяки 
низовій самоорганізації із солідарністю та підтримкою 
з боку різних інституцій і діячів культури. Інституцій-
на важливість «Київської школи» полягає в залучен-
ні тих місцевих інституцій, які завжди були на марґі-
несі поля сучасного культурного виробництва (як-от 
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The traditional artistic and social structures inherited 
from the past are combined with the engaged NGOs, vol-
unteer networks, and self-organized social centers that ap-
peared during the Maidan uprising and as a social response 
to the Russian-waged war and occupation of Ukrainian ter-
ritories afterwards.

The institutional framework of the biennial, held in 18 
locations across Kyiv (and in 15 venues outside Ukraine), 
shows the city itself. The biennial is the School of the real 
Kyiv: it portrays the cultural, urban, and political landscape 
of Kyiv, drawing a picture of the city that allows the Kyiv 
context to speak for itself.

The topology of The School of Kyiv unfolds through its 
concepts and locations, proposing a new Kyivan path. Its 

Будинок художника, Національна академія мистецтв, 
Академія образотворчого мистецтва та архітектури, 
Національний музей історії України чи Державна архі-
тектурна бібліотека).

Традиційні художні та соціальні структури, успадко-
вані з минулого, поєднані з громадськими організація-
ми, волонтерськими мережами та самоорганізованими 
соціальними центрами, що з’явилися під час повстання 
на Майдані та як суспільна відповідь на війну, яку веде 
Росія, та пізнішу окупацію українських територій.

Інституційна композиція бієнале, що відбувається 
в Києві у 18 локаціях (та в 15 за межами України), по-
казує саме місто. Бієнале – це школа реального Києва: 
вона зображає культурний, урбаністичний і політичний 
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future is not guaranteed, its traps and obstacles are un-
known. In fact, we are starting a grand experiment, and we 
don’t know what lies ahead of us; however, we aim to create 
new public spaces for thinking and reflection that can be 
sustained in the future.

The Kyiv biennial is neither an art market nor a sort of 
spectacular entertainment – it is a school, and we are all 
studying there together. The School of Kyiv is based on the 
idea that the event in Kyiv is establishing an a priori for the 
continuation and development of post-biennial structures, 
building up a new institutional network on an international 
scale. The biennial is not an action, but a process; it is not a 
ready-made product, but a work-in-progress.

We all have to study today. That’s why the notion of 

ландшафт Києва, вимальовуючи портрет міста, що дає 
змогу говорити самому київському контексту.

Топологія «Київської школи» розгортається через її 
концепти і локації, пропонуючи новий київський марш-
рут. Його майбутнє не гарантовано, його пастки і пе-
решкоди невідомі. Насправді ми починаємо великий 
експеримент, і ми не знаємо, що чекає на нас попере-
ду; однак ми прагнемо створити нові публічні простори 
для мислення та рефлексії, які зможуть закріпити своє 
існування в майбутньому.

Київська бієнале – це не арт-ринок і не різновид ви-
довищної розваги, – це школа, і ми всі навчаємося в ній 
разом. «Київська школа» ґрунтується на ідеї, що подія 
в Києві закладає апріорі для продовження та розвитку 
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‘school’ became the main module and structural component 
of the Kyiv biennial. Taken together, the six Schools of the 
biennial – of Abducted Europe, of Image and Evidence, of 
the Displaced, of the Lonesome, of Landscape, and of Re-
alism – are trying to frame the main political affects of the 
present day, proposing a vocabulary with which to speak.

Establishing a school, a university, or any other educa-
tional project is the best task to undertake after a revolution. 
Learning is the finest antidote to counter-revolution, espe-
cially in the form of war. We are in the right time – after the 
Maidan – and in the right place – Kyiv, a key city for today’s 
Europe – to implement that.

The School of Kyiv is a way of representing our recent 
and past political and social experience. We need to work 

постбієнальних структур, вибудовуючи нову інститу-
ційну мережу в міжнародному масштабі. Бієнале – це 
не акція, а процес; це не готовий продукт, а робота в її 
постійному розгортанні.

Сьогодні ми всі маємо вчитися. Саме тому поняття 
«школи» стало головним модулем і структурним ком-
понентом Київської бієнале. У своїй сукупності шість 
Шкіл бієнале – Школа викраденої Європи, Школа об-
разу і доказу, Школа переміщених осіб, Школа самот-
ності, Школа пейзажу і Школа реалізму – намагаються 
окреслити головні політичні афекти сьогодення, про-
понуючи словник для їх висловлення.

Заснування школи, університету чи будь-якого ін-
шого освітнього проекту – це найкраще завдання для 
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through what we have lived through – without repression 
or negation, but with full awareness of our responsibility for 
the possible outcomes. We want Ukraine − and Europe in 
general − to go back to school, to sit down at a school desk, 
and to study themselves. Now it is time to learn our lessons.

The School of Kyiv is open and invites everyone to at-
tend its classes and events. Today we are all going to our 
first class, and we start with learning the alphabet. Mean-
ing is use, as Wittgenstein claimed, which is why our initial 
political task is to understand. We are trying to understand 
together. ‘To understand’ fundamentally means ‘to exist 
among’, ‘to be present between’. To understand ultimately 
means to be closer to your neighbor.

The School of Kyiv is not just public debates and 

постреволюційного часу. Навчання – найефективніша 
протиотрута від контрреволюції, особливо у формі вій-
ни. Ми знаходимося в потрібний час – після Майдану – і 
в потрібному місці – у Києві, ключовому місті для Євро-
пи сьогодні, – щоб здійснити це.

«Київська школа» – це спосіб репрезентувати наш 
недавній  і минулий політичний та суспільний досвід. 
Нам необхідно пропрацювати те, що ми прожили, – без 
витіснення чи заперечення, а з повним усвідомленням 
своєї відповідальності за можливі наслідки. Ми хоче-
мо, щоб Україна – і Європа в цілому – повернулися до 
школи, сіли за парту і почали вивчати себе. Настав час 
вчити уроки.

«Київська школа» відкрита і запрошує усіх відвідати 
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exhibition projects with invited participants. These are the 
biennial media, the superstructure of The School of Kyiv. 
The biennial as an inter-institutional and multidisciplinary 
structure is a biopolitical entity enabled and produced 
through common lived experience. The biennial is first of all 
the people experiencing the real School of Kyiv, gradually 
elaborating the biennial biomechania in the base zone.

The School of Kyiv is a practice. Originally meaning  
 ‘leisure’ and also ‘that in which leisure is employed’ the notion 
of school presupposes the proper use of otiose time – for 
learning, conversation, debate, and meeting. Free time is 
time for emancipation. School is the practice of freedom, 
which like the practice of language or love has a beginning 
but no end. 

її заняття та події. Сьогодні ми всі йдемо у перший клас, 
і починаємо ми із вивчення абетки. Значення – це вжи-
вання, як твердив Вітґенштайн, саме тому наше пер-
шочергове політичне завдання – це розуміти. Ми нама-
гаємося зрозуміти разом. По суті «розуміти» означає 
«існувати серед», «бути присутнім між». Розуміти, зреш-
тою, – це бути поруч із ближнім.

«Київська школа» – це не лише публічні дебати і ви-
ставкові проекти запрошених учасників. Це бієнальні 
медіа, надбудова «Київської школи». Бієнале як міжін-
ституційна та мультидисциплінарна структура висту-
пає біополітичним суб’єктом, який уможливлюється і 
виробляється спільним живим досвідом. Бієнале – це 
насамперед  люди,  що  проходять  реальну  київську 
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 The School of Kyiv is that in which the power of genera-
tion is employed.

Vasyl Cherepanyn, Visual Culture Research Center / 
Political Critique in Ukraine, The School of Kyiv –  
Kyiv Biennial 2015

школу, поступово виробляючи біомеханіку бієнале в 
зоні базису.

«Київська школа» – це практика. Маючи початкове 
значення «дозвілля», а також «того, чим зайняти до-
звілля», поняття школи передбачає належне викори-
стання вільного часу: для навчання, спілкування, дис-
кусії та зустрічі. Вільний час – це час для емансипації. 
Школа – це практика свободи, що, як і практика мови 
чи любові, має початок, але не має кінця. 

«Київська  школа»  –  це  школа,  в  якій  діє  влада 
породження.

Василь Черепанин, Центр візуальної культури /  
Політична критика, Київська бієнале 2015 «Київська 
школа»





The Schools
Школи





The School of Abducted Europe

Школа викраденої Європи
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Повстання на Майдані у Києві наразило Європу як по-
літичну та культурну сутність на неочікувані виклики 
та спровокувало прихід нової політичної реальності. 
Насамперед,  Майдан  виробив  те,  чого  бракує  полі-
тичним рухам та громадянам самої Європи: віру в ідею 
Європи як провідника соціальних змін та прогресу. Тим 
часом, громадянам українського суспільства постійно 
кажуть вивчати Європу та доступні в ній практики, які 
під владою наявних інституцій зводяться до стандар-
тизованого набору неоліберальних заходів, зосередже-
них на «ефективності» та «реформах». Проте що буде, 
якщо ми перевернемо цю формулу та уявимо процес 
навчання як діаметрально протилежний? Можливо, 
Європа могла б навчитися в України та її недавнього 

The uprising on the Maidan in Kyiv exposed Europe as 
a political and cultural entity to unexpected challenges 
and provoked the arrival of new political realities. First of 
all, the Maidan movement delivered what political move-
ments and citizens in Europe itself lack: a strong belief in 
the idea of Europe as a vehicle for social transformation 
and progress. Meanwhile, the citizens of Ukrainian society 
are constantly being told to study Europe and its available 
practices, which under the existing institutions are dimin-
ished to a standardized set of neoliberal measures focused 
on ‘effectiveness’ and ‘reforms’. But what if we reverse this 
formula and imagine the process of learning as profoundly 
reciprocal? Perhaps Europe could learn from Ukraine and 
its recent social turmoil in order to reinvent itself and deal 
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соціального збурення, щоб перевинайти себе та впо-
ратися з власною політичною кризою? «Школа ви-
краденої Європи» – це освітній проект, який підриває 
неоколоніальний спосіб ставлення європейської метро-
полії до своєї периферії, шукаючи потенціал для тран-
сформації європейського проекту під тиском «ззовні». 
Школа розгляне різні спадки європейської культур-
ної та  інтелектуальної традиції та  їхню причетність 
до європейської периферії, зосереджуючись на ідеї  
європейського універсалізму та його суперечностях.

«Школа викраденої Європи» базується на моделі ді-
алогу: кожен з її елементів буде розвиватися у тісній 
співпраці між філософами, науковцями, викладачами, 
художниками та активістами з Європейського Союзу, а 

with its own olitical crisis? The School of Abducted Europe 
is an educational project that transgresses the neocolonial 
mode of relationship between the European metropolis and 
its peripheries, exploring the potential for transformation of 
the European project under pressure from the ‘outside’. It 
will look at the various legacies of European cultural and 
intellectual traditions and their implications for Europe’s 

‘outside’, focusing on the idea of European universalism and 
its discontents.

The School of Abducted Europe is based on the mod-
el of dialogue: each of its modules will be developed in 
close collaboration between thinkers, scholars, academ-
ics, artists, and activists from within and outside the EU. 
The choice of participants will be focused on fostering 
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також з-поза його меж. Вибір учасників спиратиметься 
на підтримання вже наявних інтелектуальних зв’язків, 
діалогів та обмінів, а також на переосмислення базових 
понять європейського проекту (агора, демократія, рів-
ність, солідарність тощо) в контексті «більшої Європи».
Особлива увага зосереджуватиметься на проблемах 
та опозиціях, цінних для безпосереднього контексту 
школи: пострадянське становище vs європейська ін-
теграція; виключення європейського «Іншого» та нова 
«шенгенська стіна»; «кінець ідеології» та зростання уль-
траправих у Європі та за її межами; конфлікт історичних 
пам’ятей та переформування війни; культурні війни між 
порнографією та релігією; «ненависть до мистецтва», 
іконоклазм та війни образів. 
У співпраці з Інститутом наук про людину (IWM), Відень

already existing intellectual collaborations, dialogues and 
exchanges, and on reimagining the basic concepts of the 
European project (agora, democracy, equality, solidarity 
etc.) in the context of ‘greater Europe’. A specific focus will 
be placed on the issues and oppositions that are of particular 
importance for the school’s immediate context: the post-So-
viet condition versus European integration; exclusion of the 
European ‘Other’ and the new ‘Schengen wall’; ‘the end of 
ideology’ and the rise of the far right in Europe and beyond; 
the conflict of historical memories and the remaking of war; 
cultural wars between pornography and religion; ‘the hatred 
of art’, iconoclasm and image wars.

In coopertation with the Institute for Human Sciences (IWM), Vienna



The School of Landscape

Школа пейзажу
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Метафора та ілюзійна сфера «пейзажу» відіграє цен-
тральну роль у колективному конструюванні поля наці-
онального в Україні. «Школа пейзажу» рефлексувати-
ме над цими конструктами через показ та обговорення 
шедеврів реалістичного живопису, що допомогли вибу-
дувати національний наратив та слугували ідеологема-
ми різних режимів. 

Однак «Школа пейзажу» також розглядає сучасну 
територію України як місце, розташоване на геополі-
тичних розламах тисячолітньої давнини, а її мешкан-
ців – як свідків та жертв постійних розподілів, погромів, 
чисток, голоду, політичної боротьби, екологічних ката-
строф та етнічних конфліктів, ідеологічних та еконо-
мічних проекцій, – подій, які глибоко викарбувалися на 

The metaphor and illusionary realm of ‘landscape’ occupies 
a central role in the collective constructions of Ukraine’s 
national. The School of Landscape reflects on these con-
structions, showing and discussing masterpieces of realist 
painting that helped to construct the national narrative and 
have served as ideological blueprints for different regimes.

But the School of Landscape also tells of how the territo-
ry that today belongs to Ukraine lies on a centuries-old geo-
political fault line, of how its inhabitants have been witness-
es to and victims of ongoing partitions, pogroms, purges, 
hunger, political struggles, ecological disasters and ethnic 
conflicts, ideological and economic projections, events that 
have deeply etched themselves into the history of this Eu-
ropean region. 
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історії цього європейського регіону.
Крім погляду на історію, школа окреслює еманси-

пативний образ тих багатогранних нашарувань, що ха-
рактеризують, зокрема, сьогоднішні міські пейзажі, 
як можливу точку відліку для «неідентитарної» ідеї 
держави. У «Школі пейзажу» художники та  геогра-
фи, поети і політичні аналітики, історики й економісти 
досліджують культурні та політичні прочитання цієї 
парадигми.

Beyond this history the school tries to draft an emanci-
patory image, of multi-faceted overlays that characterise, 
for example, the cityscapes of today, as a possible starting 
point for a non-identitarian idea of the state. In the School 
of Landscape artists and geographers, poets and political 
theorists, historians and economists explore cultural and 
political readings of this paradigm.



The School of Realism

Школа реалізму
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Realism has a long and dominant history in art. Only re-
cently, realism has been resurrected as a combat term in 
contemporary art. ‘Speculative realism’, with its fixation  
on the tangible reality of art, runs counter to a new brand 
of anti-abstraction. Approaches to realism in the history  
of Ukrainian art have been varied and controversial. The 
Kyiv Academy of Fine Arts is one of the last remaining 
bastions of painting in the spirit of academic realism, while,  
internationally, the Ukrainian avant-garde is associated 
with names such as Kazimir Malevich and Oleksandra Exter. 
The motif of ‘realism’ plays a role in many political-symbolic 
debates in present-day Ukraine, running parallel to a re-na-
tionalization of artistic rhetorics in other political arenas and 
ideological art discourses. The disputes over aniconism 

Історія реалізму в мистецтві довга й домінантна. Зовсім 
нещодавно реалізм було відроджено як центральний 
дискусійний термін у сучасному мистецтві. «Спекуля-
тивний реалізм», з його зосередженістю на матеріаль-
ній реальності мистецтва, протиставляється тут анти-
абстракції нового типу. В історії українського мистецтва 
підходи до реалізму були контроверсійні та різноманіт-
ні. Національна академія образотворчого мистецтва 
та архітектури залишається одним із останніх бастіонів 
живопису в дусі академічного реалізму; водночас, на 
міжнародному рівні український авангард асоціюється 
з іменами Олександри Екстер та Казимира Малевича. 
Мотив «реалізму» відіграє важливу роль у багатьох по-
літично-символічних дискусіях сучасної України поруч 
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in Islam are a further facet of this issue. The School of 
Realism gathers representatives of these various parallel 
discourses for discussion on the new topicality of realisms 
in theory and practice.

із ре-націоналізацією мистецької риторики у межах 
інших політичних арен та ідеологічних дискурсів мис-
тецтва. Дебати щодо аніконізму в ісламі є ще однією 
стороною проблеми. «Школа реалізму» збирає пред-
ставників цих паралельних дискурсів для обговорення 
нової актуальності реалізму в теорії та практиці. 



The School of the Displaced

Школа переміщених осіб
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Через воєнні конфлікти у декількох регіонах світу, що 
привертають сьогодні увагу Європи, проблема біженців 
та мігрантів набирає все більшої ваги. У рамках «Школи 
переміщених осіб» сучасні художники, на яких особисто 
та політично вплинули різні форми переміщення, звер-
таються до цієї проблеми у своїх роботах символічного 
характеру, а також практичними способами, типовими 
для ангажованого мистецтва нашого часу. «Школа пере-
міщених осіб» пропонує платформу для навчання через 
практику і слугує місцем освіти для художників, курато-
рів та інституцій такою ж мірою, як і для самих переміще-
них осіб. Як трагічне місце конфлікту в сучасній Європі, 
теперішня ситуація в Україні стоїть у центрі цього проек-
ту. Зокрема, Київ наразі стикнувся з потоком внутрішньо 

In the time when open warfare once again overshadows the 
European continent and an increasing number of violent 
conflicts and crises plague the world, the issue of displaced 
persons and refugees is of ever heightened significance. 
For the School of the Displaced contemporary artists who 
themselves are affected both personally and politically by 
forms of displacement have responded with works of a sym-
bolic kind, but also in practical ways typical of the engaged 
art of our time. The School of the Displaced offers a platform 
for learning through practice and gives rise to new ways of 
seeing for the participating artists, musicians, curators and 
institutions, just as much as the newly-displaced persons 
themselves. As a tragic site of conflict in Europe today, one 
of the main emphases is on the current situation in Ukraine. 



42

переміщених осіб, які втікають зі сходу країни. Поряд із 
соціальними інституціями надзвичайного призначення, 
громадські організації, волонтери, культурні та мистець-
кі інституції, художники та, власне, біженці шукатимуть 
рішення для ширших мистецьких, соціально-психологіч-
них і культурних проблем, які виникають в результаті 
війни й переміщення. Їх часто подолати значно важче, 
ніж задовольнити елементарні фізичні потреби. «Шко-
ла переміщених осіб» поєднує міжнародний та місце-
вий досвід для з’ясування того, що може бути справді 
корисним у локальному контексті й трансформуватися 
у твори мистецтва, партиципативні проекти, художні 
курси, перформативні акції, а також структури, значно 
триваліші за ефемерну природу мистецьких подій.
У співпраці з Perpetuum Mobile, Гельсінкі-Берлін.

Kyiv in particular faces a tide of internally-displaced per-
sons escaping the east of the country. Next to emergen-
cy institutions, NGOs and volunteers, as well as art and 
cultural institutions together are seeking solutions to the 
wider artistic, social-psychological and cultural problems 
that emerge from war and displacement. These are often 
more difficult to surmount than elementary physical needs. 
The School of the Displaced brings together international 
and local experiences to find what can be of genuine use in 
the local context and translated into art works, participatory 
projects, artist-led courses, performative actions as well 
as structures designed to outlast the ephemeral nature of 
artistic events. 

In coopertation with Perpetuum Mobile, Helsinki-Berlin.



43

The School of the Lonesome

Школа самотності
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Many of the recent civic protest movements worldwide, 
such as the Maidan revolution, largely involved artists. The 
euphoria and the feeling of collective action by a political 
subject in these uprisings, as well as the real political suc-
cesses achieved, were often followed by disenchantment at 
the collapse of that subject and the resulting closing in again 
of harsh political reality. Many of the artists and citizens 
who had been on the streets found themselves once again 
disillusioned and thrown back to their post-revolutionary 
solitude, without being able share this experience or cope 
with it. A number of charged questions arose: Can contem-
porary art help to promote resistance against oppressive 
structures? Or has the potential of difficult and non-con-
formist stances long since been liquidated? For many 

Велика кількість недавніх  громадських протестних 
рухів по всьому світі, у тому числі революція на Май-
дані, відбувалися за участі художників. За ейфорією та 
відчуттям колективної дії, як і за справжніми політич-
ними успіхами, часто слідували розчарування й розпад 
політичного суб’єкта і, як результат, нове закриття у 
суворій політичній реальності. Багато художників та 
громадян опинилися серед розбитих ілюзій та постре-
волюційної самотності без можливості поділитися цим 
досвідом та впоратися з ним. Постав ряд гострих пи-
тань: чи може сучасне мистецтво підтримувати спротив 
репресивним структурам? Чи потенціал до складних та 
нонконформістських позицій вже давно ліквідовано? 
Для багатьох художників ця апорія, ця історичність, це 
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відчуття безвиході приховує в собі аспект утопії, що є 
центральним для «Школи самотності», де відстоюються 
мистецькі уявлення про політичний суб’єкт у формах і 
форматах, які є глибшими за короткострокову худож-
ню агітацію та її презентацію в мистецькому просторі. 
«Школа самотності» накреслить мікросцени та роботи, 
пов’язані з цим відчуттям втрат та розбитих ілюзій, а та-
кож можливостями його подолання. Як і в інших школах 
Бієнале, ці роздуми розвиваються та втілюються разом 
із відвідувачами «Київської школи».

artists, this very aporia, this historicity, this impression of 
being trapped, seems to harbour an aspect of utopia that 
is at the centre of the School of the Lonesome, standing for 
imaginings of a political subject in forms and formats that 
go beyond the genre of short-lived artistic agitation. The 
School of the Lonesome drafts micro-scenes and works 
dealing with this feeling of setbacks and lost illusions and 
their overcoming. As in the other Schools of The School of 
Kyiv, these scenes are developed and presented with the 
visitors of the Biennial.



The School of Image and Evidence

Школа образу і доказу
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Документальне виробництво образів стало визначаль-
ним політичним фактором під час кризи в Україні. Поки 
Росія розширює сили інформаційної війни та пропаган-
ди, Україна відповідає спробами створити власну про-
пагандистську машину. Документальне свідчення стає 
заручником протилежних та суперечливих наративів. 
Водночас, активістське онлайн-відео глибоко змінює 
способи, якими війна документується та сприймаєть-
ся. «Школа образу і доказу», названа на честь Харуна 
Фарокі, який з радістю погодився вести проект перед 
своєю несподіваною смертю 2014 року, зосередиться 
на кіновиробництві як інструменті критичного аналізу 
української кризи. Група дослідників, медіа-активістів 
та кінематографістів візьметься за детальний аналіз 

Documentary image production became a defining political 
factor in the Ukrainian turmoil. While Russia is deploying 
its forces of information war and propaganda to further its 
military aggression, Ukraine is responding with attempts to 
create a propaganda machine of its own. Documentary ev-
idence is becoming hostage to opposing and irreconcilable 
narratives. At the same time, user-generated online video 
is profoundly changing the ways the war is documented and 
perceived. The School of Image and Evidence, founded in 
memory of Harun Farocki who kindly agreed to lead the 
project before his sudden death in 2014, focuses on film 
work as a tool for critical analysis of the war in Ukraine and 
the role of the image in the propaganda machines that insti-
gate it. A group of scholars, media activists and filmmakers 
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документального виробництва образів, яке виникло у 
контексті війни в Україні. Паралельно проходить серія 
воркшопів та семінарів за участі виробників та теоре-
тиків кіно, які разом з учасниками школи розробляють 
серію документальних репортажів та досліджень на 
основі сучасних соціальних конфліктів та антагонізмів.

undertakes an in-depth analysis of documentary image 
production that has emerged in the context of the war in 
Ukraine. In parallel to this research, a series of workshops 
and classes by filmmakers and film theorists facilitate 
the production of a series of documentary reports by the 
School’s participants, focusing on society’s current conflicts 
and antagonisms. 
 



Venues
Локації
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The House of Clothes 
Будинок одягу 

8 Lvivska Sq.
M Zoloti Vorota
trolley bus #16, #18 from
M Maidan Nezalezhnosti

Mathieu Kleyebe Abonnenc
Daniel García Andújar
Douglas Ashford
Ricardo Basbaum
Pavlo Bedzir 
Robert Carlton Breer
Aslı Çavuşoğlu 
Tamuna Chabashvili
Ana Chaduneli 
Tony Chakar 
Antonio Cosentino
Anna Daučíková 
Maya Deren 
Heinz Frank 
Inci Furni
Till Gathmann 
Sheela Gowda
Joana Hadjithomas / 
Khalil Joreige

Львівська площа, 8
M Золоті Ворота
тролейбус #16, #18 від 
M Майдан Незалежності

Матьє Клебе Абоннан
Даніель Ґарсіа Андухар 
Рикардо Басбаум
Павло Бедзір
Роберт Карлтон Брір
Таня Відманн
Станіслав 
Волязловський
Тіль Ґатманн
Шіла Ґовда
Анна Даучікова
Майя Дерен
Даглас Ешфорд
Анна Звягінцева
Сім’я Знобів
Саня Івековіч
Влодко Кауфман
КвєКулік (Зоф’я Кулік / 
Пшемислав Квєк)
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Adelita Husni-Bey 
Sanja Iveković 
Vlodko Kaufman 
Lesia Khomenko 
Alina Kleytman 
Milena Korolczuk 
Dariia Kuzmych
KwieKulik (Zofia Kulik /
 Przemysław Kwiek) 
Denisa Lehocká 
Yuri Leiderman / Andrey
Silvestrov 
Taus Makhacheva 
Kazimir Malevich
Lada Nakonechna 
Wendelien van Oldenborgh  
Serhiy Popov
Vlada Ralko 
Mykola Ridnyi 
Toni Schmale 
Oleh Tistol
Dmytro Tronov
Stanislav Voliazlovsky
Tanja Widmann 
Anna Zvyagintseva 
Znoba family

Аліна Клейтман
Антоніо Козентіно
Мілена Корольчук
Дарія Кузьмич
Деніса Легоцка
Юрій Лейдерман / 
Андрій Сільверстов
Казимир Малевич
Таус Махачева
Лада Наконечна
Венделін ван 
Ольденборг
Сергій Попов
Влада Ралко 
Микола Рідний
Олег Тістол
Дмитро Тронов
Гайнц Франк
Інці Фурні
Жоана Хаджитомас / 
Халіль Жореж
Леся Хоменко
Аделіта Узні-Бей
Тамуна Чабашвілі
Асли Чавушоґлу
Ана Чадунелі
Тоні Чакар
Тоні Шмале

5554



 
32 Vozdvyzhenka Arts Space 

32 Vozdvyzhenska St.
M Kontraktova Ploshcha

Pedro G. Romero 

вул. Воздвиженська, 32 
M Контрактова площа

Педро Ґ. Ромеро

5554



 
National Academy of Fine Arts and Architecture
Національна академія образотворчого мистецтва  
та архітектури

20 Voznesensky Uzviz St.
trolley bus #16, #18 to 
Lvivska Sq. from 
M Maidan Nezalezhnosti

Dan Acostioaei / 
Florin Bobu / 
Cristina David / 
Livia Pancu
Ion Grigorescu 
Dmitry Gutov 
Jirí Kovanda
Boris Ondreička 
Mariia Pavlenko
Tzu Nyen Ho

вул. Вознесенський 
узвіз, 20
тролейбус #16, #18 до 
Львівської площі від 
M Майдан Незалежності 

Дан Акостьоаей / 
Флорін Бобу / 
Крістіна Давід / 
Лівія Панку
Йон Ґріґореску
Дмітрій Ґутов
Їржі Кованда
Борис Ондрейчка
Марія Павленко
Цзу Ньян Хо

5756



 
Visual Culture Research Center 
Центр візуальної культури

44 Hlybochytska St.
trams #14, #18 from 
M Kontraktova Ploshcha
 
Halil Altindere
Nico Angiuli 
Juan Pedro Fabra
 Guemberena
Nuria Güell 
Dzamil Kamanger 
 Ray Langenbach 
Marina Naprushkina
Ahmet Ögüt
Zip Group 

вул. Глибочицька, 44
трамвай #14, #18 від 
M Контрактова площа

Халіль Алтиндере
Ніко Анджулі
Хуан Педро Фабра 
Ґемберена 
Нурія Ґюель
Джаміль Каманджер
Рей Ланґенбах
Марина Напрушкіна
Ахмет Оґют
Zip Group

5756



 
Garage at 34 Petrivska (VCRC project space)
Гараж на Петрівській, 34 (проектний майданчик ЦВК)

30-34 Petrivska St.
trams #14, #18 from 
M Kontraktova Ploshcha
 
Laure Prouvost

вул. Петрівська, 30-34
трамвай #14, #18 від 

M Контрактова площа

Лор Пруво

5958



 
National Oleksandr Dovzhenko Centre
Національний центр ім. Олександра Довженка

1 Vasylkivska St.
M Holosiyivska

Zbyněk Baladrán
Uta P. Bekaia
Yevheniya Belorusets 
Anatoly Belov / 
Oksana Kazmina 
Neïl Beloufa 
Anca Benera / 
Arnold Estefan
Mareike Bernien / 
Kerstin Schroedinger
Igor Buharov 
(Kornél Szilágyi) / 
Ivan Buharov 
(Nándor Hevesi) 
 David Chichkan
Alice Creischer
Josef Dabernig
Ines Doujak / 
John Barker 
Harun Farocki
Mykola Grokh

вул. Васильківська, 1
M  Голосіївська

Збинєк Баладран
Ута П. Бекая
Неїл Белуфа
Анка Бенера / 
Арнольд Естефан
Марайке Берньєн / 
Керстін Шрьодінґер
Анатолій Бєлов / 
Оксана Казьміна
Євгенія Бєлорусець
Ігор Бухаров (Корнел 
Сіладі) / Іван Бухаров 
(Нандор Хевеші)
Микола Грох
Інес Дуяк / Джон Баркер
Йозеф Даберніґ
Анна Єрмолаєва
Ганнес Зебедін
Добриня Іванов
Франц Капфер
Аліс Крайшер

5958



Dobrynya Ivanov
Anna Jermolaewa 
Franz Kapfer 
Ruti Sela / 
Maayan Amir 
Lina Selander / 
Oscar Mangione 
Vladislav Shapovalov
Catarina Simão 
Felix Sobolev 
Haim Sokol
Imogen Stidworthy 
Milica Tomić 
Anastasiya Yarovenko
Hannes Zebedin 

Руті Села / Мааян Амір
Ліна Селандер / 
Оскар Манджіоне
Катаріна Сімао
Фелікс Соболєв
Хаїм Сокол
Імоджен Стидворсі
Міліца Томіч
Харун Фарокі
Давид Чичкан
Владислав Шаповалов
Анастасія Яровенко

6160



 
Modern Art Research Institute
Інститут проблем сучасного мистецтва

18 Shchorsa St.
M Palats Ukraina
 
Cara Benedetto
Serhiy Bratkov 
Caleb Considine
Jane Dickson
Dan Graham
Nicolas Guagnini
Lyle Ashton Harris
Kseniia Hnylytska 
Vitaly Komar 
Volodymyr Kostyrko
Dariia Kuzmych 
Leigh Ledare
Frank Lutz
Marilyn Minter
Wangechi Mutu
Kostyantyn (Vinni) Reunov
Walter Robinson
Aura Rosenberg
Greg Parma Smith
Matthew Watson
Takuji Kogo & Young-Hae 
Chang Heavy Industries

вул. Щорса, 18
M  Палац «Україна»

Кара Бенедетто
Сергій Братков
Метью Вотсон
Лайл Ештон Гарріс
Ніколас Ґваньїні
Ксенія Гнилицька
Ден Ґрем
Джейн Діксон
Віталій Комар
Калеб Консидін
Володимир Костирко
Дарія Кузьмич
Лі Ледар
Франк Лутц
Мерилін Мінтер 
Вонґечі Муту
Костянтин (Вінні) Реунов
Волтер Робінсон
Аура Розенберґ
Ґреґ Парма Сміт
Такудзі Коґо та Young-Hae 
Chang Heavy Industries

6160



 
National Museum of the History of Ukraine
Національний музей історії України

2 Volodymyrska St.
trolley bus #18 
M Maidan Nezalezhnosti

Nikita Kadan 

вул. Володимирська, 2
тролейбус #18 
M Майдан Незалежності 

Микита Кадан

6362



 
Kyiv Art Gallery Lavra
Київська міська галерея мистецтв «Лавра»

1 Lavrska St. 
 M Arsenalna

Yves Netzhammer  

вул. Лаврська, 1
M  Арсенальна

Ів Нетцхаммер

6362



 
National Library for Architecture
Державна архітектурна бібліотека

50 Peremohy Av.
M Shulyavska

Andreas Siekmann

просп. Перемоги, 50
M  Шулявська

Андреас Зікманн

6564



 
National Ukrainian Academy of Arts 
Національна академія мистецтв України 

20 Bulvarno-Kudryavska 
(Vorovskoho) St.
M Zoloti Vorota

Adalbert Boretsky 
Mykola Hlushchenko
Mikhail Lylov / 
Elke Marhöfer 
Vasyl Nepyypyvo 
Serhiy Shyshko
Petro Sulymenko
Viktor Sydorenko
Volodymyr Sydoruk 
Titre Provisoire  
(Cathleen Schuster / 
Marcel Dickhage)  
Mikhail Tolmachev 
Ivan Trush 
Fedir Zakharov

вул. Бульварно-Кудряв-
ська (Воровського), 20
M  Золоті Ворота

Адальберт Борецький
Микола Глущенко
Федір Захаров 
Михаїл Лилов/Ельке 
Мархофер
Василь Непийпиво
Віктор Сидоренко
Володимир Сидорук
Петро Сулименко
Titre Provisoire  
(Кетлін Шустер /  
Марсель Дікхейдж)
Михаїл Толмачов 
Іван Труш
Сергій Шишко

6564



 
National Art Museum of Ukraine
Національний художній музей України

6 Hrushevskoho St.
M Maidan Nezalezhnosti

William Kentridge 
Manuel Pelmuş 
Anatol Petrytsky  
 

вул. Грушевського, 6
M  Майдан Незалежності

Вільям Кентридж
Мануель Пельмуш
Анатоль Петрицький
 

6766



31 Nyzhnyoyurkivska St.
M Tarasa Shevchenka

Arthur van Beek
Yuriy Biley 
Jesper Buursink 
Lizaveta German
Serhiy Klepach
Pavlo Kovach 
Valeriy Kumanovskiy
Maria Lanko
Irina Leifer
Stanislav Palun 
Oleksandr Popko 
Stanislav Turina
Anton Varga

вул. Нижньоюрківська, 31
M Тараса Шевченка

Артур ван Беек
Юрій Білей 
Йеспер Буурсінк
Антон Варга
Лізавета Герман
Сергій Клепач
Павло Ковач
Валерій Кумановський 
Марія Ланько
Ірина Лейфер
Олександр Попко
Станіслав Палун
Станіслав Туріна

 

 
Closer
Клоузер

6766



вул. Сошенка, 33
тролейбус #18 від 
M  Майдан Незалежності

Дмитро Вульффіус
Олександр Долгий
Олександр Єльцин
Добриня Іванов 
Тарас Ковач
Антон Лапов 
Ларіон Лозовий
Анна Сорокова
Мітя Чуріков
Анна Щербина
Аліна Якубенко

 
Artists’ Studios at 33 Soshenko
Художні майстерні на Сошенка, 33

33 Soshenko St.
trolley bus #18 from 
M Maidan Nezalezhnosti

Mitya Churikov
Oleksandr Dolhyi
Dobrynya Ivanov
Taras Kovach
Anton Lapov
Larion Lozovyi
Anna Shcherbyna
Anna Sorokovaya
Dmytrij Wulffius
Alina Yakubenko
Oleksandr Yeltsyn

68



Descriptions  
of Works

Описи робіт
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Mathieu Kleyebe Abonnenc
Inventory of African objects from the collection of 
Émile Abonnenc, 1931–1933, Moyen-Ogoué, Gabon, 2013
10 heliogravures
Courtesy Marcelle Alix, Paris; the artist; and the estate of Émile Abonnenc

For the installation Inventory of African objects from the 
collection of Émile Abonnenc, 1931–1933, Moyen-Ogoué, 
Gabon, 2013 Mathieu Kleyebe Abonnenc takes as a depar-
ture point the ethnographic collections that Émile Abonnenc 
gathered in Gabon in the 1930s while stationned there as a 
health officer. The administrations of the metropolis encour-
aged their citizens living and working overseas to gather 
objects in order to enrich the wealth of their ethnographic 
collections. These are now housed in many European 
museums and inevitably raise questions about the ways in 
which modern scientific knowledge was closely tied to and 
facilitated by colonial rule. In order to free the disappeared 
objects taken by Émile Abonnenc from their silence and 
make them witnesses of the historical binds in which they 
are caught, Mathieu K. Abonnenc must resort to twisting the 
narratives, in order to identify and make visible historical 
chains of appropriation and expropriation in the relations 
between objects and spectators, emphasizing their inextri-
cable, hybrid relationships.



7372

Матьє Клебе Абоннан 
Опис африканських предметів з колекції Еміля 
Абоннана, 1931 – 1933, Середнє Оґове, Ґабон, 2013

10 геліогравюр
Роботу надано галереєю Marcelle Alix, Париж; автором і спадкоємцями Еміля Абоннана

 
Для інсталяції «Опис африканських предметів» з ко-
лекції Еміля Абоннана, 1931 – 1933, Середнє Оґове, 
Ґабон, 2013 Матьє Клебе Абоннан відштовхується від 
етнографічних колекцій, які Еміль Абоннан зібрав у Ґа-
боні в 1930-х рр., перебуваючи там як інспектор з охо-
рони здоров’я. Влада метрополії заохочувала громадян 
жити і працювати за кордоном, щоб збирати об’єкти 
для збагачення етнографічних колекцій. Зараз вони 
зберігаються у багатьох європейських музеях і неми-
нуче порушують питання тісних зв’язків між сучасним 
науковим знанням і колоніальним пануванням і того, як 
останнє сприяло першому. Щоб звільнити зниклі об’єк-
ти, які вивіз Еміль Абоннан, від їхнього мовчання і пе-
ретворити їх на свідків історичної халепи, в яку вони 
потрапили, Матьє К. Абоннану довелося вдатися до 
обернення наративів, за допомогою якого він встанов-
лює та унаочнює історичні ланцюжки привласнення й 
експропріації у стосунках між предметами і глядачами, 
підкреслюючи їхній нерозривний, гібридний зв’язок.
 



7372

Dan Acostioaei / Florin Bobu / Cristina David / 
Livia Pancu
Si eu sunt tractorist / I am also a tractorist, 2015

Video installation: HD video, 7’48”; one-time performance (video, tractor, DJ set) 
Courtesy the artists

The main character of the story is a red two-dimensional 
model of a tractor that throughout the duration of the film 
is driven by the artists into an anonymous landscape and 
then into the city of Iași, Romania. At unforeseen moments 
in time, the tractor witnesses a lunch with the artists or it 
has a couple encounters with two monuments in the city: 
the Independence Statue and the Monument to the Victims 
of the Communism. On the soundtrack one can listen to 
excerpts of the Romanian Revolution in 1989 broadcasted 
live and then taped by an anonymous person. The tape 
was found 25 years later at a flea market and its sound 
is overlapped with sounds generated by an analogue lo-fi 
synthesizer. A one-time live performance takes place on the 
installation site and features a new mix with the entire tape 
and analogue lo-fi synthesizer, performed by DJ Gorbachev 
AKA The King of Lo-Fi. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.



7574

Дан Акостьоаей / Флорін Бобу / Крістіна Давід / 
Лівія Панку
І я тракторист, 2015

Відео інсталяція: HD video, 7’48”; Разовий перформанс (відео, трактор, DJ сет)
Надано авторками та авторами

Головний герой цієї історії – це червона двовимірна мо-
дель трактора, яку протягом усього фільму художники 
ведуть у напрямку анонімного пейзажу, а потім у місто 
Ясси, Румунія. У непередбачувані моменти трактор 
стає свідком обіду з художниками або ж зустрічає в мі-
сті два пам’ятника: статую Незалежності та Пам’ятник 
жертвам комунізму. Саундтрек – це уривки прямого 
ефіру Румунської революції 1989 року, записаного неві-
домою особою. На звуки зі стрічки, знайденої 25 років 
потому на блошиному ринку, накладено звуки, створені 
на аналоговому lo-fi синтезаторі. Разовий живий виступ 
відбувається на місці інсталяції та включає новий мікс з 
аудіо всієї стрічки та синтезатора у виконанні DJ Горба-
чова, також відомого як King of Lo-Fi.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».



7574

Paweł Althamer 
Tent of Ghosts, 2015
Installation in public space
Courtesy the artist

Paweł Althamer’s project Tent of Ghosts is a continuation 
of the so-called Draftsmen’s Congress, the aim of which 
was to create temporary spaces for communication using 
drawing – the simplest form of artistic communication. 
Categories such as authorship, expert knowledge or 
qualifications are not important in this case. The project is 
the result of a non-verbal discussion between participants 
of different ages, different life experiences and different 
ideological views. Until now the Draftsmen’s Congress has 
been held, among other places, in Berlin, Beijing, New York, 
Istanbul, and Kyiv. This time, this artistic and social format 
of communication will be realized in the public space of Kyiv.



7776

Халіль Алтиндере 
Країна Чудес, 2013

Відеоінсталяція: HD-відео, 8’
Надано автором і галереєю Pilot, Стамбул

 
Відео під назвою «Країна Чудес» – це документ гніву, 
опору і надії, які висловлюють діти Сулукуле – стам-
бульського району, що протягом шести століть був до-
мівкою для ромського населення міста і їхньої культури, 
але був знесений внаслідок ухваленого 2006-го року рі-
шення у межах проекту реконструкції. Робота, в якій ав-
тор використовує нову кінематографічну мову, що впер-
ше балансує між відеокліпом і відеоартом, показує, як 
одна субкультура (хіп-хоп) може процвітати і жити в ме-
жах іншої субкультури (ромської). Добробут, що його обі-
цяли оселі, побудовані TOKİ на місці знесеного міською 
владою району, обернувся для ромів тільки соціальною 
нерівністю, бідністю та проблемами з інфраструктурою, 
і глибоко вкорінений спосіб життя мешканців Сулукуле, 
сформований музикою і танцем, зіткнувся з утисками 
і незворотним руйнуванням. Це стамбульська пригода 
конкретизації, джентрифікації та «створення гігієніч-
них умов», про яку розповідає група Tahribad-ı İsyan в 
супроводі візуального ряду від Алтиндере, що влучає, 
як удар у живіт, створюючи фантастичну реальність, 
яку важко перетравити чи забути.  Діно Дінчер Ширін



7776

Halil Altındere
Wonderland, 2013
Video installation: HD video, 8’
Courtesy the artist and Pilot Gallery, Istanbul

The video entitled Wonderland is a document of the anger, 
resistance and hope voiced by the children of Sulukule, a 
neighbourhood of Istanbul which for six centuries was home 
to the Roma population of the city and their culture, but 
which was demolished as a result of a decision made in 
2006 as part of an urban transformation project. The work, 
which features the artist using a new cinematic language 
that oscillates between video clip and video-art for the first 
time, displays how one subculture (hip-hop) can flourish 
and live within another subculture (Roma). As the prosperity 
promised by the TOKİ homes built in place of their neigh-
bourhood demolished by the municipality ends up serving 
nothing more than social inequality, poverty and infrastruc-
tural problems, the deep-rooted life-style of the people of 
Sulukule, shaped by music and dance, faces oppression 
and irreversible corrosion. Istanbul’s adventure of concre-
tization, gentrification and ‘hygienization’, is voiced by the 
group Tahribad-ı İsyan and accompanied by Altındere’s 
visuals which land like a punch to the stomach, producing 
a dreamlike reality that is difficult to digest, and to forget.
Dino Dinçer Şirin



7978

Павел Альтхамер
Намет привидів, 2015

Інсталяція в публічному просторі
Надано автором

 
Проект Павла Альтхамера «Намет привидів» – це про-
довження так званого «Конгресу рисувальників», ме-
тою якого було створити тимчасовий простір для ко-
мунікації за допомогою рисунка – найпростішої форми 
художнього спілкування. У цьому випадку такі категорії, 
як авторство, експертне знання чи професійні якості 
не мають значення. Цей проект – результат невербаль-
ної дискусії між учасниками різного віку, з різним життє-
вим досвідом та ідеологічними поглядами. На сьогодні 
«Конгрес рисувальників» було проведено, зокрема, у 
Берліні, Пекіні, Нью-Йорку, Стамбулі й Києві. Цього 
разу такий художній і соціальний формат комунікації 
буде реалізовано в публічному просторі Києва.



7978

Daniel García Andújar
Beat the Whites with the Red Wedge, 2014
Installation: prints on paper, 3D prints on PLA
Courtesy the artist and Casa Sin Fin Gallery, Madrid

In 1919 El Lissitzky designed Beat the Whites with the Red 
Wedge. With this poster he sought to promote a form of 
political action using the basic forms of suprematism. The 
installation Beat the Whites with the Red Wedge is a con-
temporary realization of this call to arms. On display in two 
vitrines are the components of four Liberator guns, one of 
the first all-plastic ‘printable’ pistols developed and promot-
ed by the Texas-based nonprofit, peer-sponsored organi-
zation Defense Distributed in 2013. The components were 
produced using open-source data found on the Internet and 
a regular 3-D printer. Each component is white, red, or black. 
A reproduction of El Lissitzky’s original poster is placed on 
the wall, thus allowing an open comparison between two ab-
stract ideas of ‘liberation’ and concrete objects across time, 
space, politics, and technologies. A series of 32 drawings, a 
mix of architectural plans and biological drawings, symbol-
ize the mechanical production of military-violent products 
and the recreation of life through the same methodology.
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Ніко Анджулі 
Тре Тітолі, 2015

Відеоінсталяція: HD-відео, 32’
Надано автором

 
Історичні події та політичні практики з минулого сіль-
ського життя Черіньоли, міста, де народився впливовий 
діяч, керівник антифашистської спілки Джузеппе Ді Віт-
торіо (1892 – 1957), знову воскресають і переплітають-
ся у цій роботі Ніко Анджулі, що є підсумком дворічного 
дослідження циклічної природи насильства і кількох 
місяців польової роботи в південній Італії, сумно відомої 
через явище caporalato (наймання поденних робітників) 
та експлуатацію нелегальних іммігрантів на фермах. На-
магаючись відповісти на запитання чи хоча б сформулю-
вати їх і пояснити аномалії, що можна зробити хіба що в 
місцевому масштабі, Ніко Анджулі заохочує процес від-
криття, дослідження і відтворення, що ґрунтується на 
неоднорідному культурному і соціальному досвіді, який 
привнесли представники інституцій, вільні громадяни 
і «нові жителі», зокрема вихідці з Ґани, що оселилися 
в районі Тре Тітолі. Художник залучив їх до ряду ворк-
шопів, результатом чого стало конструювання хорового 
наративу фільму, ігрова природа якого є наслідком уча-
сті кожного актора у задумі та написанні сценарію.
Валеріо Борґонуово

Роботу було створено в співпраці з Vessel (Барі) і Casa di Vittorio (Черіньола) і 
завдяки премії Arte, Patrimonio e Diritti Umani, заснованій Connecting Cultures (Мілан); 
Fondazione Ismu – Patrimonio e Intercultura (Мілан); Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie Urbane, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
які також підтримали виробництво.
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Nico Angiuli
Tre Titoli, 2015 
Video installation: HD video, 32’
Courtesy the artist

Historical events and political experiences about the past 
rural life of Cerignola, the city that gave birth to the important 
figure of the anti-fascist union leader Giuseppe Di Vittorio 
(1892 – 1957), live again and intertwine in this work by Nico 
Angiuli, the expression of a two year long study on the cycli-
cal nature of the violence and several months of fieldwork 
in a territory of southern Italy infamous because of the 
phenomenon of caporalato (recruitment of day laborers) 
and the exploitation of illegal immigrants as farm hands. In 
an attempt to give an answer to or at least pose questions 
and anomalies that may be found on a scale that is anything 
but local, Nico Angiuli encourages a process of discovery, 
investigation and re-enactment founded on the heteroge-
neous cultural and social heritage made available by institu-
tional figures, free citizens and “new residents”, in particular 
those of the Ghanaian community settled in the area of Tre 
Titoli, involved by the artist in a series of workshops leading 
to the construction of a choral film narrative whose fictional 
nature is the result of the contribution of each participant 
in conceiving and writing the screenplay as much as in the 
acting. Valerio Borgonuovo

The work has been developed in collaboration with Vessel, Bari and Casa di Vittorio, 
Cerignola and thanks to the prize Arte, Patrimonio e Diritti Umani promoted by Connecting 
Cultures, Milan; Fondazione Ismu – Patrimonio e Intercultura, Milan; and Direzione Generale 
Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, which also supported the production.



8382

Даніель Ґарсіа Андухар 
Бий білих червоним клином, 2014

Інсталяція: принти на папері, 3D-принти з пластмаси
Надано автором та Casa Sin Fin Gallery, Мадрид

 
У 1919 році Ель Лисицький створив роботу «Бий бі-
лих червоним клином». За допомогою цього плаката 
він прагнув сприяти певному політичному акту, вико-
ристовуючи основні форми супрематизму. Інсталяція 
«Бий білих червоним клином» – це сучасна реалізація 
цього заклику до зброї. У двох вітринах представлено 
компоненти чотирьох пістолетів типу Liberator, першого 
повністю пластикового пістолету, який можна «роздру-
кувати», – його розробила та розрекламувала техаська 
громадська організація Defense Distributed у 2013 році. 
Компоненти було створено за допомогою відкритих 
вихідних даних, знайдених в інтернеті, та звичайного 
3D-принтера. Кожен компонент пістолета – білий, чер-
воний або чорний. Репродукцію оригінального плаката 
Еля Лисицького розміщено на стіні, щоб уможливити 
відкрите порівняння двох абстрактних ідей визволен-
ня та конкретних об’єктів у часі, просторі, політиці та 
технологіях. Серія з 32 малюнків, що поєднує архітек-
турні плани та біологічні ілюстрації, втілює ідею єдності 
методів виробництва військової продукції та відновлен-
ня життя.
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Douglas Ashford
Next Day, pages 1,2,3,6,8,10,19,26,27,28, 2015
10 inkjet prints on paper
Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam

Coming from a background of a socially engaged art prac-
tice in the 80’s and 90’s as part of the New York based art 
collective Group Material, the artist Doug Ashford took up 
painting after the collective ended. Ashford’s current body 
of work focuses on the consoling role of the artwork itself 
by depicting traumatic events, and the social responses 
they create, through schematic abstract paintings. The 
forms that manifest themselves in this working process 
start, for example, with newspaper clippings of political 
manifestations, often chosen for both their factual reportage 
and imagistic drift. In the installation Next Day, pages 1, 2, 
3, 6, 8,10,19, 26, 27, 28 the artist selects 10 pages of the 
New York Times published on September 12, 2001 – the 
day after September 11 attacks on World Trade Center in 
New York. Ashford overlays the journalistic machine with 
cropped geometries and colored schemas, experiencing 
the political context of 9/11 as a formal event that is, in part, 
unrecognizable. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Збинєк Баладран
Наближення нескінченних послідовностей, 2015

Відеоінсталяція: HD-відео, 7’
Надано автором

 
У своєму новому документальному фільмі в жанрі со-
ціальної фантастики Збинєк Баладран відштовхується 
від переконання, що люди не здатні уникнути шаблонів 
виключення у стосунках з Іншим, і зображає майбутнє, 
якому властивий антропоцентричний погляд на світ. У 
невпинному потоці еволюції, в якій співіснують страж-
дання і технологічний прогрес, людські істоти є лише 
активною частиною стріли часу та послідовності подій. 
Роботу створено за мотивами роману польського пись-
менника Станіслава Лема «Едем» (1959), в якому автор 
описує випадкове приземлення дослідницької ракети 
на чужій планеті та складні спроби екіпажу встановити 
контакт зі щойно відкритим суспільством. Документи, 
малюнки та фотографії, використані у відеоінсталяції, 
походять з різних відкритих публічних джерел і слугу-
ють основою для нової інтерпретації та монтажу, який, 
як і в попередніх роботах Баладрана, поєднує спонтан-
ну матеріальність паперу з рухомими зображеннями.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» за підтримки Tranzit.cz.
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Zbyněk Baladrán
Approximation of infinite sequences, 2015
Video installation: HD video, 7’
Courtesy the artist

For his new socio-fictional documentary Zbyněk Baladrán 
departs from the conviction that human beings are unable 
to escape from patterns of exclusion in relationship with the 
Other and depicts a future represented by an anthropocen-
tric view on the world. In the unstoppable stream of evolution, 
characterised by the coexistence of misery and technolog-
ical progress, human beings are only an active part of the 
arrow of time and sequence of events. The work is loosely 
based on the novel Eden written in 1959 by the Polish writer 
Stanisław Lem, in which the author describes the acciden-
tal landing of a research rocket on an alien planet and the 
difficult attempts of the human crew to establish contact 
with the newly discovered society. Documents, drawings 
and photographs used in the video installation come from 
a variety of public open sources and serve as the basis 
for reinterpretation and new montage which, as in previous 
works by Baladrán, mixes the spontaneous materiality of 
paper with the moving images.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from Tranzit.cz.
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Рикардо Басбаум 
Діаграма + колективні-розмови («Київська школа»),
 2014 – 2015

Настінна діаграма на вінілі, майстер-клас, аудіозапис, навушники, аудіоплеєр
Надано автором

 
Цей проект поєднує дві основні серії робіт, над якими 
художник працював протягом останніх кількох років: 
діаграми, що організовують  і пропонують сукупнос-
ті зв’язків між агентами, концептами, процедурами і 
афективно-чутливими територіями; і колективні роз-
мови, що полягають в організації вокальних ансамблів 
для оприлюднення текстів, написаних у співавторстві 
під час воркшопів, у яких всі голоси учасників і різні 
мови формують ритмічне і звукове висловлювання. Ді-
аграма і майстер-клас, розроблені для «Київської шко-
ли», присвячені розмовам про деякі аспекти так званої 
«педагогіки авангарду», під час яких ітиметься, серед 
іншого, про проблеми локального/глобального, шоку 
тілесного/мистецького. Діалоги, рефрени, повтори і пе-
реклад – як частина того, що можна вважати «барабан-
ною політикою» – задають динаміку розмови і шаблони 
її письмової та звукової структури.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа», копродукція Badischer 
Kunstverein Karlsruhe.
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Ricardo Basbaum
Diagram + collective-conversation (The School of Kyiv),
 2014 – 2015
Wall diagram in vinyl, workshop, audio piece, headphones, audio player
Courtesy the artist

The project articulates two of the main series of works the 
artist has been developing in recent years: diagrams, used 
as tools for organizing and proposing sets of relations be-
tween agents, concepts, procedures and affective-sensorial 
territories; and collective conversations, which consist of 
the arrangement of voice ensembles for publicly addressing 
co-authored, workshop-produced written scripts, where all 
the participants’ voices and the different languages involved 
establish a rhythmic and sonic proposition. For The School 
of Kyiv, the diagram and workshop will undertake a conver-
sation about some aspects of the so-called ‘pedagogy of 
the avant-garde’, touching on problems of the local/global, 
shock at the body/artwork and the production of the artist, 
among other issues. Dialogues, refrains, repetitions, cho-
ruses and translation – as part of what can be considered a   
 ‘percussive politics’ – orient the dynamics of the conversa-
tion and the patterns of its written and sonic structure. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and co-produced by Badischer 
Kunstverein Karlsruhe.
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Павло Бедзір 
Рисунки з серії «Життя рослин», 1970-і

Папір, олівець
Надано Galerie Les Noms, Київ та Гонконг

Павло Бедзір народився 1926 року на Закарпатті. У 
середині 1960-х він зацікавився східною філософією, 
історією та культурою. За роки це поєднання зацікав-
леності східною езотерикою із систематичним прак-
тикуванням йоги трансформувалося у «практичну си-
стему», як Бедзір сам це називав. Такий хід думок був 
дуже типовим для аполітичних радянських дисидентів, 
що тікали від режиму шляхом «внутрішньої імміграції»: 
вони зосереджувалися на власних естетичних пошуках 
або релігійних поглядах, відчужуючись від соціального 
життя у приватному просторі майстерень чи квартир. З 
роками Бедзір завоював авторитет у нонконформіст-
ських мистецьких колах регіону. Чиновники, звісно, не 
шанували Бедзіра за його «формалізм» та «абстрак-
ціонізм». Його перша персональна виставка пройшла 
лише в 1994 році. Спадок художника складають кілька 
періодів, що відрізняються техніками та використан-
ням різних нетипових для живопису матеріалів: гасу, 
скипидару, мастила. Серія «Життя дерев» вважається 
однією з вершин його кар’єри.



8988

Pavlo Bedzir 
Drawings from the series Life of Trees,1970’s
Pencil on paper
Courtesy Galerie Les Noms, Kyiv and Hong Kong

Pavlo Bedzir was born in 1926 in the Transcarpathian 
region of Ukraine. In the mid-1960s he became interested 
in Eastern philosophy, history and world culture. Through 
the years this combination of interest in eastern esoterics 
and his systematic practice of yoga was transformed into 
a ‘practical system’, as Bedzir himself called it. This mindset 
was very common for apolitical Soviet dissidents, denying 
the regime by the means of so-called ‘internal immigration’: 
focusing on their own aesthetic research or spiritual beliefs 
and withdrawing from alienating social life to the private 
space of the studio or an apartment. Over the years he 
became an influential authority within the nonconformist ar-
tistic circles of the region. Bedzir certainly wasn’t welcomed 
by officials for his ‘formalism’ and ‘abstractionism’. His first 
personal exhibition opened only in 1994. His œuvre is com-
prised of several periods, distinguished by techniques and 
use of different materials usually considered as unsuitable 
for painting: kerosene, turpentine or engine oil. The series 
Life of Trees is considered one of the high points of his career.
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Ута П. Бекая
Колесо в колесі. 3+4=7. Видіння пророка Єзекіїля, 
2014

Гобелен, скульптура, дерево, пластик, каолін, пір’я, силікон, акрилова фарба
Надано автором

 
Мій шлях як художника тісно пов’язаний з моїм осо-
бистим досвідом і зростанням. Дитиною я жив у ком-
фортному та безпечному середовищі комуністичного 
ідеалізму. Коли я дорослішав і дозрівав, я пережив ко-
лапс Радянського Союзу та спостерігав за абсурдом і 
нестабільністю системи. Це відіграло ключову роль у 
моєму особистому та творчому зростанні. Це був час, 
коли я зрозумів, що проектую свій внутрішній світ на-
зовні, і якщо всередині війна, вона і є моєю реальністю. 
До кінця 1990-х Грузія була політично дестабілізована 
двома громадянськими війнами. Я вирішив емігрувати 
до Нью-Йорка. Мій досвід у сфері моди, шиття, ткацтва 
та інших ремісницьких технік допомагає експерименту-
вати з різними медіа, приміром, здійснювати перфор-
манси із придатними до носіння скульптурами, змішува-
ти відео та шиття. Нещодавно я захопився культурою 
килимарства і ткацтва у Грузії, де жінки поколіннями 
бережуть ці традиції. Я зачарований простими і, водно-
час, езотеричними та глибокими орнаментами, які вони 
використовують у цьому ремеслі. Застосування тради-
ційно жіночого ремесла та ідея ґендерної гнучкості у 
мистецтві дуже цікавлять мене як художника чоловічої 
статі.  Ута П. Бекая
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Uta P. Bekaia
Wheel Within the Wheel. 3+4=7. Vision of Ezekiel, 2014
Tapestry, and sculpture wood, plastic, porcelain clay, feathers, silicone, an acrylic paint 
Courtesy the artist

My path as an artist is linked to my personal experiences 
and growth. As a child, I have lived in comfortable and 
secure environment of communist idealism. As I became 
mature and entered puberty, I experienced the total crash of 
Soviet Union, and contemplated the absurd and instability 
of the system. This played crucial role in my personal and 
artistic growth. This was a time of realization, that I project 
my inner world to outside, and if there is a war inside, it 
becomes my reality. By the end of the 90’s Georgia was 
politically destabilized after two civil wars. I decided to 
emigrate to NYC. With my background in fashion, and with 
knowledge of sewing, embroidering and other craft tech-
niques, I create work that always experiments with various 
media, for example performances with wearable sculptures 
and mixture of video and sewing craft. Most recently I have 
been fascinated with culture of carpet and tapestry making 
in Georgia, in which women preserved history and express 
themselves for generations. I’m mesmerized by simple, yet 
esoteric and deeply meaningful ornaments they used in 
this craft. As a male artist, usage of traditionally feminine 
craftsmanship and the idea of gender bending as an art 
form is interesting for me.           Uta P. Bekaia
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Неїл Белуфа 
Помста, 2014

Відеоінсталяція, 14’24”
Надано автором

 
Неїл Белуфа зняв фільм «Помста» у рамках художньої 
резиденції Orange Rouge, ініціативи, присвяченої співп-
раці художників та підлітків із когнітивними розладами 
у школі поблизу Парижа. Він вирішив дати студентам 
можливість зняти фільм і забезпечив їх усім необхідним 
обладнанням, персоналом і приміщенням. Неїл Белуфа 
делегував учням вибір мистецьких засобів для пере-
плетення постановочних ситуацій. Наратив відображає 
їхнє уявлення про кіно крізь асамбляж із відсилань до 
футболу,  автоперегонів,  реслінґу,  наукової  фантас-
тики, реклами, телесеріалів і мультфільмів. Битва за 
право бути почутим знайшла втілення у назві – реакції 
на важкий досвід художника з учнями, в якому реаль-
ність помстилася будь-яким ідеалістичним намірам, які 
він міг мати стосовно їхньої співпраці. Наприкінці стало 
зрозуміло, що вони не мають жодного бажання брати 
участь у проекті. Ця симуляція уможливлює зсув у чіт-
ко окреслених стосунках між різними світами: молоді й 
дорослих, людей і нелюдей.
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Yevheniya Belorusets 
Victory of the Defeated, Part III, 2015
Texts, photographs from events in the so-called “liberated territories” of Eastern Ukraine near 
the front line, 2014 – 2015, color prints
Doctor’s exam before mobilization, photograph by an unknown artist, 1941

‘The Donbas is reborn!’, photographs from newspapers, 1946

Ludwig Wittgenstein ends his Tractatus Logico-
Philosophicus, the ideas for which arose in the trenches of 
the First World War, with the assertion: «The unspeakable 
is that about which we must remain silent.» Narratives 
about the ongoing war in Ukraine are fragmentary. They 
rarely take on the shape of a complete story, in which wit-
nesses speak, witnesses, who are still living in a war zone. 
Still it seems that as witnesses of this war, as readers of 
the news, we do not really see the people living in a war 
zone. Peaceful lives in the war zone are overshadowed 
by publicized TV images, official statements, and anything 
that could become the basis for cliched propaganda. Yet we 
can penetrate the hardened media surface. We can redirect 
our attention to a different, invisible everyday life, and put a 
stop to this war. «Victories of the Defeated» comprises pho-
tographs, human rights initiatives, and discussions, and 
speaks of the communities that continue to exist in spite of 
the legitimized violence of war. The purpose of this project 
is to focus attention on communities whose existence has 
frequently been an insurmountable obstacle to the spread 
of military violence. Yevheniya Belorusets

Events within this initiative are made possible through the support of the German Ministry of 
Foreign Affairs.
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Анка Бенера / Арнольд Естефан
Немає прихистку від бурі, 2015
Відеоінсталяція: одноканальне HD-відео, ч/б, стереозвук, 7’, тирса
Надано авторами

Упродовж історії ліси були для людей природним при-
хистком у часи війни. Втеча до лісу часто була єдиною 
можливістю врятуватися від жорстокості армій, що на-
ступали. Сьогодні, коли мілітаризм пронизує всі аспек-
ти життя, майже половина лісів, що колись вкривали 
Землю, зникли. Східноєвропейський пейзаж з масо-
вою вирубкою лісу виступає у якості тла для пісні, яку 
насвистують художники. Це мелодія відомої антивоєн-
ної пісні 1960-х років. «Where have all the flowers gone» 
(«Куди поділися всі квіти»), яку за роки існування було 
записано і виконано багатьма мовами. Оригінальний 
текст Пітер Сіґер запозичив у 1956 році з козацької на-
родної пісні, що згадується в написаному в 1928 році ро-
мані Михаїла Шолохова «Тихий Дон», де війна – у формі 
міжнародного конфлікту і громадянського повстання –  
створює епічне тло для оповіді.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Neïl Beloufa 
Vengeance, 2014
Video installation, 14’24”
Courtesy the artist

 
Neïl Beloufa made his film Vengeance in the context of 
an Orange Rouge residency programme, an initiative 
dedicated to collaborations between artists and cognitively 
challenged teenagers in a junior high school near Paris. He 
opted for letting the students direct the film and provided 
them with all the necessary equipment, personnel and 
premises. Neïl Beloufa delegated the work’s artistic choic-
es to the students, in an interplay of sham situations. The 
narrative reflects their notion of cinema in its assemblage of 
references to soccer, car racing, wrestling, science fiction, 
commercials, TV series and cartoons. The battle to make 
yourself heard is reflected in the title: a reaction to the artist’s 
harsh experience with the pupils, in which reality took its 
vengeance on any idealistic intentions he might have had 
regarding their collaboration. In the end, it was clear that 
they had no desire to participate. The simulacrum enables 
a shift in the clear-cut relationship between different worlds: 
those of young people and adults, those of humans and 
nonhumans. 
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Марайке Берньєн / Керстін Шрьодінгер 
Тяжіння веселки, 2014

Відеоінсталяція, 34’
Надано авторками

«Тяжіння веселки» – це кінематографічний аналіз ви-
користання кольору за часів націонал-соціалізму в Ні-
меччині та пов’язаної з цим політики пам’яті. Марайке 
Берньєн і Керстін Шредінгер звертаються до умов ви-
робництва плівки, історичних контекстів і матеріальних 
аспектів кольорового фільму. Авторки вивчають кольо-
рову кіноплівку Agfacolor-Neu. Плівка з трьома шарами 
емульсії глибоко занурює в тогочасний ескапістський 
розфарбований ландшафт і ставить питання щодо ма-
теріальних вимог, здатності до фіксації та ідеологічної 
спадковості палітри Agfacolor. Кадри, спроектовані в 
колишньому виробничому цеху, розкладають не тільки 
себе, але й наш погляд, призвичаєний до історизації. Ці 
сцени мають на меті візуалізувати те, чого не відобра-
зить колір. Фільм є спробою зрозуміти не тільки те, як 
усе відбувалося – у темних кімнатах фабрики з вироб-
ництва плівки Agfa, – але також і те, як взагалі можливо 
сьогодні поглянути у вічі реальності на плівці, в образах 
і рухах без остаточного чи навіть заспокійливого погля-
ду на минуле.
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Anatoly Belov / Oksana Kazmina
Feast of Life, 2015
Video, 27’
Courtesy the artists

The new video work of Anatoly Belov and Oksana Kazmina 
is a cinematic story about a mysterious countryside par-
ty, organized by psychedelic vampires, who do not drink 
the blood of those invited, but instead pump them up with 
drugs and then enjoy their glitches and sensations, which 
vampires are able to see and feel. The work is designed as 
a full-length musical film story. Belov revives the sensibility 
and bodily experiences as immediate structural elements 
of the artwork. Through the sparkling visual language of  
 ‘camp’, already tested by his first film (Sex, Medical, Rock-
n-Roll, 2013) and numerous live music performances, he 
consciously and self-consciously approaches the realm 
of subjectivity, perception, and gender identification. The 
young independent Ukrainian electronic music scene is an 
important component of the film. Anatoly Belov is also a part 
of the film, as a participant in the musical groups Lyudska 
Podoba (‘Human Likeness’) and Cobra-Chupacabra.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from SHIFT Basis.
Kultur.Wien, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig and the Polnisches Kulturforum 
Berlin.



9998

Анатолій Бєлов / Оксана Казміна
Свято життя, 2015

Відео, 27’
Надано авторами
 

Нова відеоробота Анатолія Бєлова та Оксани Казміної –  
це кінематографічна історія про таємничу заміську ве-
чірку, організовану психоделічними вампірами, які не 
п’ють кров запрошених, а натомість накачують їх нарко-
тиками, а потім насолоджуються їхніми галюцинаціями 
та переживаннями, які вампіри здатні бачити та відчу-
вати. Роботу побудовано як повнометражний музичний 
фільм. Бєлов повертається до чуттєвості та тілесних 
досвідів як безпосередніх структурних елементів твору 
мистецтва. Через блискучу візуальну мову «кемпу», що 
вже пройшла перевірку його першим фільмом («Секс, 
Лікарське, Рок-н-рол», 2013) та численними музичними 
перформенсами, він свідомо та самосвідомо підходить 
до сфери суб’єктивності, сприйняття та ґендерної іден-
тифікації. Молода незалежна українська електронна 
музика є важливою складовою цього фільму. Анатолій 
Бєлов також бере участь у фільмі як учасник музичних 
груп «Людська Подоба» та «Кобра-Чупакабра».

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа», за пітримки SHIFT Basis.
Kultur.Wien, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig та Polnisches Kulturforum Berlin.
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Anca Benera / Arnold Estefan
No shelter from the storm, 2015 
Video installation: one-channel HD video, BandW, stereo sound, 7’; sawdust
Courtesy the artists

Throughout history, forests have provided a natural shelter 
for people in times of war. Fleeing to the forest was often 
the only choice to escape the violence of advancing armies. 
Today, when militarism pervades every aspect of life, almost 
half of the forests that once covered the Earth are gone. 
The Eastern European landscape of mass deforestation 
provides a backdrop for the song whistled by the artists. The 
tune comes from the famous 1960s antiwar song ‘Where 
have all the flowers gone’, which has been recorded and 
performed in many different languages over the years. 
The original lyrics were adapted by Peter Seeger in 1956 
from a Ukrainian Cossack folk tune mentioned in Mikhail 
Sholokhov’s 1928 novel ‘And Quiet Flows the Don’, in which 
war – in the form of both international conflict and civil upris-
ing – provides the epic backdrop to the narrative. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Євгенія Бєлорусець
Перемоги переможених, Частина ІІІ, 2015

Тексти, фотографії подій зі «звільнених територій» на сході України біля лінії фронту, 
2014 – 2015, кольоровий друк
Огляд у лікаря перед мобілізацією, невідомий фотограф, 1941 
«Донбас відродився!», фотографії з газет, 1946

Людвіґ  Вітґенштайн  завершує  свій  логіко-філософ-
ський трактат, ідеї якого сформувались в окопах Пер-
шої світової війни, тезою: «Про що неможливо говори-
ти, про те варто мовчати». Описи сьогоднішньої війни 
в Україні фрагментарні. Вони рідко набирають форму 
повноцінної оповіді, у якій говорять свідки, ті, хто досі 
перебуває на території воєнних дій. Але здається, що 
ми, як свідки цієї війни, як читачі новин, не помічаємо 
людей, що живуть у зоні війни. Мирні життя у зоні вій-
ни заступають тиражовані телеобрази, офіційні заяви, 
все, що стає основою для трафаретної пропаганди. 
Але ми можемо проникнути крізь закостенілу медійну 
поверхню. Ми можемо звернутися до іншої, невидимої 
повсякденності та зупинити цю війну. «Перемоги пере-
можених» – це фотографії, правозахисні ініціативи та 
дискусії, що розповідають про спільноти, які продовжу-
ють жити всупереч легітимованому насильству війни. 
Мета проекту – зосередити увагу на спільнотах, існу-
вання яких часто є нездоланною перешкодою для по-
ширення військового насильства.  Євгенія Бєлорусець

Заходи цієї ініціативи здійснюються за підтримки Міністерства закордонних справ 
Німеччини. 
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Mareike Bernien / Kerstin Schroedinger
Rainbow’s Gravity, 2014
Video installation, 34’
Courtesy the artists

Rainbow’s Gravity is a cinematic study of the use of color 
during the time of National Socialism in Germany and the 
memory politics concerning it. Mareike Bernien and Kerstin 
Schroedinger address the conditions of film production, the 
historical contexts and material aspects of colour in film. The 
artists investigate Agfacolor-Neu color film stock. With its 
three layers of emulsion, the film digs deep into the escapist 
colorised landscape of this time and questions the material 
requirements, retentions and ideological continuities of the 
Agfacolor palette. Film sequences, projected in the former 
production line, dismantle not only themselves, but also 
our view accustomed to historicizing. Those scenes aim 
to visualize what the color does not show. The film tries to 
realize not only how it was – in the darkrooms of the Agfa 
film factory – but also how it can be possible at all to face this 
reality today within film, in images and movements without 
a final or even conciliatory view of the past.



103102

Сергій Братков 
Такі часи, 2015

Відео, 4’33’’
Надано автором

 
У цій маленькій саркастичній сцені Сергій Братков ро-
зігрує одне з уявлень про живописний реалізм, циніч-
но граючи роль простака-шовініста й імітуючи спосіб 
життя спекулянтів нового капіталізму. Братков – один 
з найвідоміших за кордоном українських художників – 
завжди тісно співпрацював з московськими колами. 
Він  відомий  завдяки  своєму  гострому  соціальному 
реалізму, на розвиток якого вплинуло його харківське 
походження. Багато років він співпрацював з Борисом 
Михайловим, розвиваючи свій радикальний реаліс-
тичний стиль у тісному зв’язку з групою «Время». Пі-
зніше з цього руху виросла бунтівна й прогресивна Fast 
Reaction Group («Група швидкого реагування»). Кожну 
особистість – чи то члена партії, чи робітника, селяни-
на, космонавта, дослідника або військового – Братков 
зображує в героїчній позі. Як одні з перших робіт, що 
піднімають питання на кшталт чоловічої оголеності і 
коментують формування нових соціальних персонажів 
у пострадянському суспільстві періоду трансформації, 
реалістичні твори Браткова ламають документальні 
стратегії його старших харківських і московських колег 
через майже караваджівський punctum.
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Serhiy Bratkov 
Such Times, 2015
Video, 4’33”
Courtesy the artist

In this small sarcastic scene Serhiy Bratkov acts out anoth-
er notion of pictorial realism, cynically performing a gawky 
chauvinist figure and the lifestyle and environment of the 
profiteers of new capitalism. Bratkov, one of the most famous 
Ukrainian artists internationally, has always worked in close 
relation to the Moscow circles. He is known for his sharp so-
cial realism, influenced by his Kharkiv origin. For many years 
he collaborated with Boris Mikhailov, developing his radical 
realist style in close connection to the underground Vremia 
group. Later the resistant and progressive Fast Reaction 
Group grew out of this movement. Whether portraying party 
members, workers, peasants, space travellers, scholars, or 
soldiers, in Bratkov’s sharp observations every individual is 
presented in a pose of heroic self esteem. As one of the ear-
ly artists to address issues like male nudity and comment on 
the formation of the new social characters of transforming 
post-Soviet societies, Bratkov’s realism transgresses the 
documentary strategies of his elder Kharkiv and Moscow 
colleagues, making an almost Caravaggesque punctum. 



105104

Роберт Карлтон Брір
Фази форми IV, 1954

Відеоінсталяція: 16-міліметрова плівка Kodachrome, колір, без звуку, 3’30’’
Надано GB Agency, Париж

 
У  фільмі  Роберта  Карлтона  Бріра  статичний  екран 
оживає, коли на ньому з’являється рухлива форма, що 
змінюється з появою іншої, а потім зникає, залишаю-
чи екран порожнім, щоб знову повернутися до статич-
ного стану. За словами художника, «Фази форми IV» –  
його перша спроба системного дослідження чергуван-
ня кольорів в одному кадрі. «Я використовував смужки 
кольорового паперу у вертикально-горизонтальній сітці, 
змінюючи кольори у змінних послідовностях по кадру на 
кожну. Форма залишалася тією самою. Наївно це було 
чи ні, але я був здивований, що результат цих змін відріз-
нявся від мого досвіду змішування фарб», – стверджує 
Брір («Palisades», Нью-Йорк, 11 листопада, 1977). «Фази 
форми IV» – це останній фільм із циклу «Фази форми», в 
якому Роберт Брір уперше надав руху абстрактним фор-
мам своїх картин. Брір був творцем-самоуком анімацій-
них фільмів, що приділяв особливу увагу демістифікації 
живописного простору. Фільми цього американця, що 
працював у Парижі, зазнали впливу традиції європей-
ського авангардного кіно. «Фази форми IV» містять явну 
відсилку до знятого в 1921 році фільму Ганса Ріхтера 
«Ритмус 21».
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Robert Carlton Breer
Form Phases IV, 1954
Video installation: 16 mm film Kodachrome, color, silent, 3’30’’
Courtesy GB Agency, Paris

In the film of Robert Carlton Breer a static screen is ani-
mated by the appearance of a moving shape which then 
changes as another shape appears, and then disappears, 
leaving the screen blank, to return once more to its static 
state. The artist states: «In Form Phases IV I was first sys-
tematically exploring single frame alternation of color. I used 
strips of colored paper in a vertical-horizontal grid changing 
colors in varying series one frame exposure for each. The 
form stayed the same. Naively or not, I was surprised to 
see that the product of these changes was different from 
my experience in mixing paint.» (from Palisades, New York, 
November 11th, 1977). Form Phases IV is the last film of 
Form Phases, the first series made by Robert Breer to 
lend movement to the abstract forms in his paintings. Breer 
was a self-taught practitioner of animated film, focusing 
particularly on the demystification of the pictorial space. As 
an American working in Paris his films were influenced by 
the tradition of the avant-garde European cinema. In Form 
Phases IV there is an explicit reference to Hans Richter’s 
1921 film Rhythmus 21.
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Ігор Бухаров (Корнел Сіладі) / Іван Бухаров 
(Нандор Хевеші)
Нащадок нестачі, 2015

35-міліметрова кіноплівка на 30 кадрів
Надано авторами

 
Поштовхом для створення роботи «Нащадок нестачі» 
і її текстуальною основою стало есе Маккензі Варка 
«Маніфест хакера». Зображення є частиною нового ху-
дожнього фільму авторів під назвою «Більшість душ, які 
живуть тут». Вибрані кадри не повністю дотримуються 
логіки оповіді, але припускають створення нового су-
спільства, пробудження самосвідомості класу хакерів і 
навіть цілковиту потребу в цьому.
 

Нестача – це не об’єктивне явище природи, 2015

16-міліметрова плівка, переведена у відео, DVD, 16’ 30”
Надано авторами

 
У короткометражному фільмі «Нестача – це не об’єк-
тивне явище природи» автори пропонують розв’язання 
нинішніх соціальних проблем за допомогою реформи 
шкільної системи, підкреслюючи необхідність вільного 
обміну інформацією та популяризацію криптоанархіз-
му. Часом пропонуються також езотеричні шляхи. У цій 
роботі автори розвивають тему їхнього нового худож-
нього фільму, над яким вони працювали протягом двох 
останніх років, переносячи його соціально-критичний 
зміст у новий контекст.
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Igor Buharov (Kornél Szilágyi) / 
Ivan Buharov (Nándor Hevesi)
Offspring of scarcity, 2015
35 mm filmstrip in 30 frames
Courtesy the artists

The content of Offspring of scarcity is inspired by and textu-
ally based on the essay ‘A Hacker Manifesto’ by McKenzie 
Wark. The pictures are a part of the artists’ new feature film 
Most of the souls that live here. The chosen frames do not 
adhere to an absolute narrative logic, but imagine a new 
society’s creation, the awakening of the self-consciousness 
of the hacker class and, even more, the absolute necessity 
to let it happen.

Scarcity is not an objective fact of nature, 2015
16 mm film transfer to video, DVD, 16’ 30”
Courtesy the artists

In the short film Scarcity is not an objective fact of nature, 
solutions to the social problems of our time are suggested: 
with the help of the school system reform, emphasizing the 
necessity of free information exchange and the populariza-
tion of crypto-anarchism. At times esoteric paths are also 
offered. With this short film the artists continue the topic of 
their new feature film, which they have made in the past two 
years, putting its content of social critique into a new context.
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Відкрита група 
Відкрита галерея: 1000 km view, 2015

Відео, мапа
Надано авторами 
 

Подорож на човні, річкова пригода, що простягається 
на цілу країну, справа, що об’єднує спільноту, та витвір 
мистецтва, що розташований уздовж водних шляхів 
від річки Стрий у Карпатах до Азовського моря біля 
острова Бірючий. Ця поїздка є останнім компонентом 
«Відкритої галереї» – довгострокового проекту митців 
Відкритої групи, які мають справу з природними, ре-
альними або ж неіснуючими місцями та територіями, 
які зазнали трансформації від їхнього легкого (а часом 
значного) втручання. Одну з останніх, «Галерею на ді-
лянці дороги №2», було створено рік тому: між двома 
дорожними знаками, що позначають початок та кінець 
міста, – та залишено без нагляду з тих пір. За 18 днів 
наприкінці серпня – початку вересня 2015 року нідер-
ландські та українські художники, кінематографісти та 
куратори зроблять спробу «відвідати» галерею, щоб 
дослідити її простір, поставити під питання її кордони, 
швидкість її перегляду, природну зміну освітлення та 
перспективи, зупиняючись на шляху, щоб познайоми-
тися та встановити зв’язок із численними місцевими 
громадами через спеціальні мистецькі інтервенції. 

Проект став можливим завдяки співпраці незалежних кураторів Іріни Ляйфер (Нідер-
ланди), Open Ateliers Zuidoost (Нідерланди), колективу Марії Ланко та Лізавети Герман 
(Україна), а також BIRUCHIY Contemporary Art Project (Україна) в рамках програми 
TANDEM Ukraine.
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Graciela Carnevale 
Encierro (Enclosure), Ciclo de Arte Experimental, 1968
Documentation of the action: selection of photographs by Carlos Militello, Archivo Graciela 
Carnevale
Courtesy the artist

The action Encierro (Enclosure) realized in 1968 in Rosario, 
Argentina, started with the preparation of an empty room. 
The glass wall was covered in order to achieve a suitably 
neutral space for the work to take place. In this room the 
participating audience, has been locked in. The door has 
been hermetically closed without the audience being aware 
of it, taken them as prisoners. Here the work came into being 
and these people were the actors. There was no possibil-
ity of escape. The spectators were obliged to participate. 
Their positive or negative reaction was always a form of 
participation. The end of the work though unpredictable 
was nevertheless intentioned: will the spectators tolerate 
the situation passively? Will somebody from the outside 
rescue them? Shall they proceed violently and break the 
glass? The action ended abruptly when someone from the 
outside broke the glass and liberate the people before po-
lice arrival. Through an act of aggression, the work intends 
to provoke the audience into awareness of the power with 
which violence is enacted in everyday life, a metaphor for 
the opposing forces in the capitalist system along the lines 
of the revolutionary movements of the times.



111110

Таня Відманн
Eine von Euch / Один із вас (Без назви. Редакція 
шматка мотузки), 2012 – 2015

Інсталяція: відео, монітор з пласким екраном, різні мотузки і нитки, рослини, хромова-
ний балончик
Надано авторкою

«Eine von Euch / Один із вас (Без назви. Версія зі шмат-
ком мотузки)» – це ремікс розібраного і відредагованого 
фрагменту (відео) інсталяції з такою ж назвою. Неозна-
чена група людей розважається і танцює у деформо-
ваній і забарвленій цифровими засобами темряві. Аб-
страктний простір відразу натякає на клуб, білий куб і 
вельми штучну й однаково убогу масу. Однак вибухова 
ейфорична кульмінація, яку викликає становлення на-
віть умовної спільноти, у цьомі клубі вже встигла минути, 
і тепер виснаження заволоділо тілами тих небагатьох, 
що лишилися. Бажання дати відпочинок тілу здаєть-
ся нестерпним, але танець ніяк не може завершитися. 
Простір все ще заряджено потенцією ламкого контакту, 
але ці вигорілі меланхолійні танці ніколи не досягнуть 
точки наповненості або звільнення. Тим не менш, ці ми-
нущі, плинні й умовні жести, пози та характери здатні 
викликати бажання звільнитися від наявної дійсності. 
Балончик, рослина і шматок мотузки під дією танцю 
гаються поблизу. Вони є залишками вже минулого май-
бутнього. Це уламки, що натякають на інше теперішнє, 
а відтак і на інше, ще не прописане, майбутнє.
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Aslı Çavuşoğlu
The Demolition of the Russian Monument at Ayastefanos, 
2011
6 C-print photographs
Courtesy the artist

After declaring war against Russia in 1914, the Ottoman 
government decided to demolish the Russian monument 
at Ayastefanos and commissioned the officer Fuat Uzkınay 
to film the destruction process. Many people attended the 
demolition process and watched the director working with 
his camera for long hours. Though referred to as the first 
Turkish film ever made, the footage has never been found. 
It is also uncertain if such a film really existed – some even 
say that the director might have forgotten to record. All 
we have now of the whole process is two photographs of 
the monument taken before and after it was exploded. It 
is also uncertain whether these images are extracts from 
the film or they were taken by someone else. Taking these 
images as its starting point, The Demolition of the Russian 
Monument at Ayastefanos creates a substitution for the 
missing process.
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Станіслав Волязловський
Сьома мені пизда, 2014.
Куртки. Дублянки. Шкіра, 2014 
Як відірвало нах руки, 2013 
Інопланетяни виїбали Путіна. UFO, RUR, 2012
Кінь Святої Єкатерини, 2015

Усі роботи: змішана техніка 
Надано автором

«Легенди психоделічного трешу» Стаса Волязловсько-
го втілюються у графіці, відео, фотографії та скульптурі. 
Зображення історичних і політичних постатей (на зра-
зок Пушкіна, Гітлера, Путіна, Берлусконі, Міхеїла Са-
акашвілі) та архетипів російсько-української культури 
негайно переносяться синьою кульковою ручкою на 
«стіннівки» і тканини: килими, простирадла, наволоч-
ки та рушники, забризкані чифіром – в’язничним чаєм. 
Жорстока сексуальність, пародійна імперська історія, 
політичні комікси, міські та архаїчні міфології супрово-
джуються насиченим текстом. Ці характерні письмена 
за своєю природою ліричні, сповідальні й автобіогра-
фічні. Результат Волязловський називає «шансон-ар-
том». Цей самовинайдений жанр несе в собі історію 
російського шансону – популярного музичного стилю з 
витоками у тюремному житті та кримінальній культурі, 

– а також ідеали відданості, патріотизму та чоловічої 
дружби. Така художня форма дозволяє Волязловсько-
му «розмовляти з людьми про їхні проблеми їхньою 
власною мовою популярних газет». 
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Tamuna Chabashvili 
A Bundle, 2015
Embroidered map, drawings
Courtesy the artist

 
The work consists of a map embroidered on textile and a 
series of drawings, tracing the memories of the artist about 
the neighbourhood where she grew up. Through the de-
piction of this mindscape the artist is able to reconstruct all 
the emotions, memories and questions related to her land 
and her family that are still unresolved. Years have passed 
since she stopped communicating with her father’s family. 
Since then she hasn’t visited the district of Tbilisi where 
she grew up and lived until she was 19 (before moving to 
the Netherlands). «The more time elapses, the clearer it 
becomes that I am losing all physical evidence connected 
to my childhood experiences in this neighborhood – people, 
with whom I shared the experience of certain places, have 
disappeared; the changes in the city are unbelievably fast, 
new buildings are replacing the old ones; I am living in an-
other place. But I embody this neighborhood in me and it will 
only exist in the form that my body and mind remember it. I 
go on a journey, a meditation of a kind, to the places where 
I grew up and avoided for a long time. Talking about myself 
and the city without them would have been impossible,» 
says the artist.

A Bundle was developed within the project entitled Tbilisi InSights.
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Тіль Ґатманн
Креслярський стіл, K(E), 2015

Інсталяція: сталева труба, МДФ, дерево, цифровий друк, рисунки (олівець на папері)
Надано автором

 
Робота поєднує різноманітні вирізки з текстів художни-
ка Пауля Клеє, психоаналітика Мелані Кляйн, письмен-
ника Анатолія Кузнєцова, політика Голди Меїр та тексту 
про анархістку Міллі Віткоп. У ній, таким чином, спогади 
та історичний опис подій переплітаються з аналізом і 
теорією малювання. На іншому шарі, над схематичним 
малюнком, розміщені кілька сейсмографічних рисун-
ків. Більшість із них складаються тільки з однієї лінії. 
Лінія – охарактеризована як точка, що рухається – це 
ядро педагогічного підходу Клеє, і вона надає рух його 
концепції. Користуючись поняттями Ллойда деМоса, 
можна аргументувати, що вона базується на «методо-
логічному індивідуалізмі». ДеМос виступає за психоге-
нетичну теорію історії, яка виходить з твердження, що 
«нічого не відкриється “зовні”, доки не з’явиться змога 
відчувати його “всередині”». Далі Клеє пропонує: ма-
люнки перебувають у пошуку протиставлення активної 
лінії і пасивної площини крізь проміжну зону – поняття, 
сформоване негативною суперечливою логікою одно-
часності «ні/ні» та «і те, й інше». Воно не випадково оби-
рає форму математичного знака нескінченності, щоб 
описати свій динамічний характер.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Supra of Her Own (selection), 2014

Decorated tablecloth
Courtesy the artist

The work is part of a bigger installation, Supra of Her Own, 
devoted to the problem of the invisibility of women’s painful 
experiences. The inspiration comes from the Georgian su-
pra, a highly cultivated traditional feast that is an important 
part of everyday Georgian life. The word supra also means a 
tablecloth. Tablecloths are decorated by women and kept in 
the family often for decades, despite the stains and mends 
they accumulate. These family treasures contain personal 
memories that are somehow inscribed on the supra even 
though they remain invisible. The artist collected stained 
tablecloths (supras) from various families. This particular 
tablecloth is decorated with fragments of the questionnaire 
that Georgian organizations fighting with violence against 
women use in their work with women. The questionnaire 
is used to identify whether a woman is a victim or not. The 
work speaks about violence against women by displaying 
violent and painful character of all these tiny, everyday situ-
ations that are so well embedded in highly valued traditions, 
romantic behaviors, or simply habits.
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Хуан Педро Фабра Ґемберена 
∞ (Ланцюг), 2015

Інтервенція в громадський простір Києва через сигнальні дзеркала
Надано автором

 
∞ (Ланцюг) заново відкриває місто Київ за допомогою 
найелементарнішої форми телекомунікації – світла. За 
допомогою сигнальних дзеркал шведський художник і 
уругвайський вигнанець Хуан Педро Фабра Ґемберена 
разом із сімома людьми-вузлами «ланцюга» перема-
льовує, переосмислює, відвойовує громадський про-
стір міста, а також ставить під питання, як і що може 
бути повідомлено взагалі. Сигнальне дзеркало пропо-
нує поетичну тимчасову структуру, яка швидко може 
стати підривною. Учасники проекту будуть досліджу-
вати дахи міста, займаючи позиції та перетинаючи кор-
дони, в рамках нескінченного ланцюгу гри, зворотного 
зв’язку та миттєвої близькості. Твір мистецтва з роз-
маїтим мнемонічним символізмом у період після подій 
на Майдані – це запрошення до колективного перевід-
криття засад кордонів, темпоральностей, видимого, 
невидимого.

На замовлення Perpetuum Mobile для «Школи переміщених осіб» за підтримки IASPIS 
та Nordic Culture Point.
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Ana Chaduneli 
Layers of disappearance, 2015
Video 4’59”
Courtesy the artist

The work is circulating around the notions of instability and 
transition. Both cities, Tbilisi and Kiev, had to negotiate their 
realities in an environment that had dramatically and ongo-
ing changed from and the 1990‘s and after. How could we 
get a new perception and an understanding of a life without 
being part of the Soviet Union? And how should we rede-
fine out position as in between different understandings of 
culture? The utopia of a land without borders, located in mid 
of Caucasus, in transitional colors has being target of oppo-
sitional hegemonical powers, and sometimes get trapped in 
this logic. And all this within a wider, universal political and 
economic crisis that reflected by us and had respond to 
Georgian reality of the last years. A mid a virtual world that 
seemingly proposes participation and connectedness for 
everyone, how can we satisfy our desires? How to express 
our gaze? It is in relation to the idea of the contemporary 
city how it transforms, how it is governing us, and how we 
are losing our freedom. Ana Chaduneli 
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Хуан Педро та Ваня йдуть до зоопарку, 1974

Книга ручної роботи (авторка – Ґаліа Ґемберена), обгортковий папір, металевий папір, 
нитки, ручка, на картоні
Надано автором 
 
Матір  Фабри  Ґемберени  була  учасницею  міського 
партизанського руху проти авторитарного режиму в 
Уругваї в 1970-х. Відправною точкою є лист від матері 
художника, коли він був ще дитиною, у форматі дитячої 
книги, яку вона створила з використаного обгорткового 
паперу, перебуваючи в ув’язненні в 1973 році:
 
Хуане Педро
Мій дорогий сину:
Я досі не маю змоги тебе побачити і тому
Я надсилаю тобі цю книгу.
Коли ти виростеш, я напишу ще одну книгу,
щоб розповісти тобі про всю важливу роботу,
Яку я мусила зробити протягом цих днів, коли ми не 
бачились.
До зустрічі
Я надсилаю тобі багато поцілунків
Мама
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Tony Chakar 
All That Is Solid Melts Into Air, 2015
Vinyl print mounted on wall
Courtesy the artist

In 1876, the Danish Consul drew a map of Beirut and pre-
sented it as a gift to the Ottoman Sultan. It was the first map 
of the city drawn according to modern standards, obeying 
the standards of the geometrisation and perspectivation of 
the world in effect since the Renaissance. For some reason, 
though, the map was drawn upside down, meaning that the 
Danish Consul put the North at the bottom of the page, thus 
contradicting the conventions of mapmaking that we accept 
as universal nowadays. Maybe it was a gesture to Chinese 
and Arab traditions of mapmaking, in which South was al-
ways up, or maybe he drew the map exactly as he entered 
the city, from the port, then inwards. In any case, the map 
shows a triumphant modernity and a city in full expansion 
beyond its ancient city walls. It also shows strange signs 
of pre-modern mapmaking, because not everything in it is 
seen in vertical projection. The work shown in the exhibition 
takes these premises as starting points, then going further 
in the direction of the map as a made object, as a construct-
ed territory, as a readable convention in specific historical 
circumstances, and not as a final ‘pragmatic’ image. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Тітка Ґладіс, 2014

HD Video, 6’27”
Надано художником

 
На відео – тітка матері художника, яка також співала. 
Тут вона декламує та співає «Доньку Хуана Сімона» і 
через цей процес вона проходить крізь агонію прими-
рення зі смертю.

El Gurrumino, 2014

Стіна-інсталяція: журнали, чорнило, скотч, папір
Надано автором

 
«El Gurrumino» – назва колискової, яку мати Ґембере-
ни співала йому перед сном в час, коли його сім’я була 
змушена емігрувати до Європи. Колискову передано як 
великомасштабний малюнок-колаж зі сторінок журна-
лів про моду, дизайн і стиль життя та порнографічних 
видань, рясно вкритих плямами від маркера та зшитих у 
вигляді клаптикової ковдри. Мати Фабри Ґемберени не 
розмежовувала політичні бойові пісні та традиційні коли-
санки, приміром, про «El Coco» («Бабайку»), що краде ді-
тей у нічний час. Ці пісні стали особливо актуальними та 
моторошними в епоху військових диктатур у Латинській 
Америці. Вони також мали силу поєднувати два окремі 
світи, на мить стираючи суворий досвід екзилу.
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David Chichkan 
Against Faith, Against Honor, Against Authority, 
For Anarchy, 2015
Watercolors on paper 
Courtesy the artist

David Chichkan is an artist and an activist. The majority 
of his works are intervention in the public spaces: they 
are stickers, graffiti, and street art. They are posters and 
banners that are carried at the head of anarchist demon-
strations. David’s pieces and paintings are a continuation 
of his street agitation, conducted through different means. 
Often the people depicted are his own friends or people 
from partner organizations. On his posters and paintings is 
often seen the abbreviation of ЛЛЛЛ (LCUD) – The Libertarian 
Club of Underground Dialectic. In the LCUD this slogan is 
the foundational idea: anarchy and irreligion are declared 
good, while power, faith and honor are fallacious construc-
tions, harmful to the revolutionary cause. The LCUD’s 
methodology of decision making flows from a series of 
dialectic blurrings of boundaries through various theoret-
ical approaches. Against the patriarchy, against capitalism, 
against nationalism, for equality and freedom. The LCUD 
produces agitprop of a particular form and content, repro-
ducing classics of anarchist thought with corrections suited 
to this moment. 
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Ксенія Гнилицька
Полотна з серії «Інерція очікування», 2012

Олія, полотно
Надано художницею

 
«На наших очах щоденне очікування змін перетворю-
ється на бездіяльне сновигання, вештання. І ми дума-
ємо, що можемо просто це перечекати. Але іноді вияв-
ляється, що чекати можна все життя». Слова Ксенії 
Гнилицької стосуються нової серії полотен «Інерція 
очікування». У ній представлено декілька публічних 
просторів Києва, де збираються люди: станції метро, 
площі, пасажі. Навіть у час політичної нестабільності 
повсякденність нормалізується, і чекання знову пере-
творюється на стан, розтягнутий у часі та просторі. Як 
і у своїх попередніх роботах, Ксенія Гнилицька вико-
ристовує методологію реалізму.
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Common Frontier
Initiated by: Anna Sorokovaya, Taras Kovach (Artists’ Studios at 33 Soshenko) 
Participants: Oleksandr Dolhyi, Dobrynya Ivanov, Taras Kovach, Anton Lapov, Larion Lozovyi, 
Anna Sorokovaya, Mitya Churikov, Anna Shcherbyna, Alina Yakubenko, Oleksandr Yeltsyn, 
and Dmytrij Wulffius

Historically, thanks to a number of factors, including a 
peripheral location and the authorities’ difficulty in exerting 
control, it happened that the creative studios at Soshenko 
33 have been a unique ‘zone of freedom,’ as they are re-
ferred to by residents of the studios of different generations 
in their reminiscenses. This place became a space for 
informal communication and the realization of more ide-
ologically free artistic practices. In the post-Soviet period, 
a new artistic community formed here, but at the same 
time the studios faced the threat of being destroyed. This 
conflict provided the impulse to look actively for defence 
mechanisms that evolved from the utmost secrecy – which 
was previously the most efficient method for evading con-
trol – towards demonstrations, publicity and the utmost 
openness. Thus the very fact that they are carrying out a 
project within the biennial is seen by its initiators as the 
continuation of their practice of activism, and all the active 
participants are included in a process of critical rethinking 
of historical legacy, local and global context, as well as a 
search for the ways to implement changes. 
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Шіла Ґовда 
Вівтар квадрата Малевича та інші абстракції, 2015

Інсталяція
Надано автором

 
Зображення чорного квадрата на листі ґуми, замість 
полотна, та натягування його на раму спотворює ква-
драт, а саме підґрунтя або контекст не залишається 
нейтральним або позбавленим наративу. Лист ґуми, ви-
користаний в інсталяції, походить з амазонського лісі. 
Це сучасний продукт насильницької історії постачання 
із найбільш колонізованих країн. Абстракція має мате-
ріальну вагу та значення для інших культур. Посилання 
на історію західного модернізму тут поєднуються, іноді 
прямо через друковані зображення та матеріальне на-
ближення, із абстрактними зображеннями та об’єктами, 
виготовленими із різних матеріалів, що відповідають 
контексту. Вертикальні червоні смуги на поверхні спо-
руди можна зазвичай побачити на стінах храмів Півден-
ної Індії; квадрати золотої та срібної фольги на мідній 
тарілці та квадрат коров’ячого калу мають не більше 
значення, ніж їхні складові. У Банґалорі існує практика 
покидання непотрібних сакральних об’єктів та зобра-
жень зовні храмових стін – щоб дозволити природі взя-
тись за їхнє руйнування. Здається, це зручний спосіб 
заспокоїти відчуття провини через відмову від того, що 
досі розчулює, але з чим неможливо жити надалі. 
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Antonio Cosentino 
The Ship Stelyanos Hrisopolus, 2013 – 2015
Model  
Courtesy the artist

The Ship ‘Stelyanos Hrisopulos’ is the ship of those who 
have escaped from the Marmara Sea, and those who will 
escape in the future. The ship takes its name from Sait 
Faik Abasıyanık’s short story titled The Ship Stelyanos 
Hrisopulos. When I decided to build the ship, out of many 
ship plans I examined, I chose the body of the ship named  
 ‘Aurora’ as my inspiration. Another source of inspiration was 
the Redoutable, a ship whose story is told in Julien Gracq’s 
novel ‘The Opposing Shore’ (‘Le Rivage des Syrtes’). When 
I first exhibited the ship, the itinerary was announced in 
newspapers in an announcement featuring a model of the 
ship, which also served for ticket sales. Of course, the ship 
also offered to escape the Great Flood with an entertaining 
program. Cheese, olives, pickles and oil tins, a constantly 
recycled material you can see everywhere in Istanbul, was 
used in the production of the ship, and sheets of tin were 
fitted together using aluminium rivets.I completed the ship 
in 5 months, working with my assistant in my studio. And so, 
this ship and its production process convey the memory of 
a generation that made its own toys. Antonio Cosentino. 

For the Kyiv Biennial the artist reproduces a miniature of the original model. 
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Йон Ґріґореску 
Смерть, Воскресіння, Підстав іншу щоку, 2015

Полотно, олія
Надано автором

 
Йон Ґріґореску був однією із ключових постатей у схід-
ноєвропейському мистецтві від початку 1970-х років. 
Його роботи того періоду відображають спізнілу дик-
таторську модернізацію Румунії в умовах знищеного 
модернізму. У фото-перформансах, живописі, акціях 
та фільмах він шукав аналогії до внутрішньої шизофре-
нії суспільства, пригніченого наступом на публічне та 
його розпорошенням серед приватних сфер, які також 
стали вразливими й небезпечними. Поза тим, Ґріґо-
реску завжди працював із духовністю й православною 
іконографією. Діалектика таємниці та одкровення, ви-
криття та містифікації, розподіл і демаркація відмінно-
сті втілені у триптиху, який Ґріґореску намалював для 
«Київської школи», – сценах терору, провини, жертви та 
воскресіння. 

Це – духовне розуміння загадкової «ініціації», вва-
жає Ґріґореску. Тут дія визначає тіло, а не тіло – дію. 
Інверсія динамістичного значення тіла як «публічно-
го» пояснює своєрідну стоїцистську тілесність образу. 
З одного боку, тут є мотив терору з його буквальним 
відповідником політичної жертви; з іншого – присутня 
схожість із Євхаристією.
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Alice Creischer 
His Master´s Voice, 2015
Installation 
Courtesy KOW Gallery

Alice Creischer’s work continuously negotiates the relation 
between subjects and society and their ability to act within 
the depriving and oppressive frames of hegemonic politics 
and economical structures. Her central concerns since the 
mid-1980s have been the examination of political issues 
by artistic means, and, closely intertwined with this, ethics, 
which she understands as a moral imperative to strive for 
enlightenment – for naming, revealing and highlighting the 
manifold injustices of the world, and for ‘having the heart’ 
to be consequent to her unwillingness to accept things as 
they are. She developed a small play in a Brechtian man-
ner, sung by herself. The characters of this play are the ear, 
the tongue and the voice. His Master’s voice, the title of 
Creischer’s installation, has a dual meaning. It refers to the 
trademark of the record and music cooperation, the dog 
Nipper, but it also relates to the 1968 science-fiction novel 
 ‘His Master’s Voice’ by Stanisław Lem. The Cold War period 
is one of the themes of the novel. Through two revolutions, 
Ukrainian citizens decided to leave this period behind, but 
now find themselves surrounded by a geopolitical battle for 
hegemony. In His Master’s Voice the artist is questioning 
the role of her country in this constellation, and the various 
involvements in current power relations. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Микола Грох 
Без назви, 1986 
Акварель, папір

Вулична замальовка, 1986 
Акварель, папір

Кампучія. За стінами, 1985 
Ескіз на папері

Кампучія. Велорикша, 1985 
Ескіз на папері

Кампучія. Перед стратою, 1985 
Ескіз

 

Без назви, 1986 
Акварель, папір

Без назви, 1986 
Ліногравюра

Фото з Камбоджі, 1984 – 1985
Усі роботи надано автором

 Український художник Микола Грох відвідав Камбоджу 
1984 року в складі радянської делегації, запрошеної 
новим пров’єтнамським та прорадянським урядом. Ін-
сталяція скомпонована із його особистої графічної та 
фотографічної документації. Робота Гроха пропонує 
унікальне зображення постгеноцидних років, разом із 
оригінальними свідченнями через образи та слова на 
перетині історії, політики та поетики, за межами звич-
них наративів цього періоду.
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Josef Dabernig
Zlaté Piesky Rocket Launch, 2015
Video installation: 35mm on HD video, 10’
Courtesy Galerie Andreas Huber, Vienna and Gallery Wilfried Lentz, Rotterdam 

Breaking the large and symmetrical with the small and sin-
gular; and vice versa: this is a principle continually applied 
in Josef Dabernig’s art. Here, too, in the film Zlaté Piesky 
Rocket Launch, which as a whole can be interpreted as 
an allegory of the world’s (impossible to end) bipolarity. 
Large and small are embodied at first by parents (played 
by Dabernig’s son and daughter) and two small boys (one 
of them Dabernig’s grandson), who check into a seemingly 
abandoned, somewhat run-down park hotel named Flóra 
(‘played’ by the eponymous complex in Bratislava’s Zlaté 
Piesky recreational area). But in the parallel montages that 
follow, the war, what’s more the Cold war or what is left of it 
as reminiscences, takes on extremely unexpected features. 
While the adults switch on their laptops without exchanging 
a word in the sparse hotel room, and prepare for a simulated 
rocket start, the boys run around aimlessly in the expansive 
park grounds. Dressed as astronauts (or, rather, cosmo-
nauts), they play with homemade rockets and flying objects. 
While this is going on, the camera’s gaze continuously turns 
searchingly skyward. Christian Höller

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Дмітрій Ґутов
Інститут Ліфшица, 2012

Фрагмент інсталяції: 9 із 28 стендів з документами, архівними фотографіями, книжка-
ми, малюнками
Надано автором
 
Інсталяція Дмітрія Ґутова представляє корпус доку-
ментів, які звертаються до життя і доробку Михайла 
Ліфшица, забутого радянського марксистського літе-
ратурного критика і філософа мистецтва з довгою та 
контроверсійною кар’єрою в колишньому Радянському 
Союзі. За словами Ґутова, Ліфшиц був однією з най-
більш несвоєчасних і «парадоксальних постатей кому-
ністичної епохи». У 1994 році Ґутов заснував у Москві 
Інститут Ліфшица, який він очолює. Це дослідницька 
ініціатива, метою якої є переоцінка інтелектуального 
спадку автора, який у 1930-х роках справив значний 
вплив на марксистські погляди на естетику, у тісному 
зв’язку з Дьордьом Лукачем. Демонструючи докумен-
ти Інституту Ліфшица, Ґутов намагається переглянути і 
воскресити ідеї Ліфшица, показуючи його у якості бага-
тогранного мислителя і наголошуючи на антисталініст-
ських тенденціях у його роботах.
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Anna Daučíková
Along the Axis of Affinity, 2015
Video installation, 8’
Courtesy the artist

Looking at the surface of housing architecture in Kyiv, 
Cologne and Bratislava, the practice of cladding with tile 
is explored from the post-Stalinist, postwar and recent 
post-Soviet perspective. The patterns on the surfaces flow 
in consonance with a meander-esque movement of the 
narrative recalling a network of artists surrounding Valery 
Lamakh and his unique spiritual research, which comprised 
a clandestine and vigorous intellectual life in Kyiv in the 
1950s–1970s. The video piece poses questions about to-
day’s usability of that experience, hermetic as any authentic 
human aptitude and unfolding a view in which the ancient 
and contemporary, the interiority and exteriority, Malevich, 
Repin and Soviet reality made an attempt to coexist and met 
in one comprehensive and radiating whole. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and co-produced with Badischer 
Kunstverein Karlsruhe and National Gallery in Prague.
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Нуріа Ґюель
Бездержавна за вибором. Про в’язницю можливого. 
Іспанія, 2015

Інсталація: фото, документи
Надано авторкою та ADN Galeria, Барселона

Національність трактується як якість, що приписує осо-
бі факт належності до національної спільноти, організо-
ваної в державу. Даний проект виникає як відчуження 
художниці від структури національної держави, і від її 
відмови конструювання власного «я» у зв’язку з націо-
нальною ідентичністю, яку вона розглядає як фіктивну 
та нав’язану. Для того, щоби здобути статус бездержав-
ної за вибором, художниця веде законний діалог з дер-
жавою, визначений на основі принципу індивідуального 
самовизначення. Після гнітючого звернення до різних 
державних органів Нуріа Ґюель працювала з юристом з 
метою вивчення іспанського та європейського законо-
давства, що має зв’язок з її національністю. Її висновком 
було те, що немає жодної можливості для індивіда об-
рати відкидання «його» національності; закон говорить 
тільки про втрату національності у якості покарання.
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Maya Deren 
Ritual in Transfigured Time, USA, 1946
Video installation: 14’ BandW, silent, HD digital file
Courtesy Lux, London

Maya Deren’s filmic reflection of Ritual In Transfigured 
Time explores the dynamics of the gaze and the tensions 
between self and society. It is a theme that is constitutive for 
the exhibition of The School of Kyiv which her piece opens. 
The story, a inner journey, in which a widow negotiates the 
transformative rite-of-passage into socialisation, is finally 
concluded when she paradoxically achieves the status of 
bride upon her escape from society and her suicidal return 
to the sea at the film’s end, is not only a metaphor for the 
instability of normative subject constructions. It is formally 
an investigation of gesture and dance, of abstraction and 
realism (another key theme of this exhibition), of inclusion 
and exclusion and of escape routes out of the bourgeoisie 
as well as the fascist fixation of gender roles reappearing 
in current societies. A pioneer in experimental filmmaking 
in the US, Deren was also a dancer, choreographer, poet, 
writer and photographer. She actively rejected categoriza-
tion and refused the definition of her films as formalist or 
structuralist. Deren was a key figure in the development of 
the ‘New American Cinema’. Her influence extends from 
Marcel Duchamps to contemporary filmmakers like David 
Lynch.
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Йозеф Даберніґ
Запуск ракети на Золотих Пісках, 2015

Відеоінсталяція: 35 мм, відео HD,10’
Надано галереєю Andreas Huber, Відень, та галереєюWilfried Lentz, Роттердам 

«Розбивати велике і симетричне малим і одиничним і 
навпаки – цей принцип постійно застосовується у твор-
чості Йозефа Даберніґа. Також і тут, у фільмі «Запуск 
ракети на Золотих Пісках», який у цілому можна інтер-
претувати як алегорію біполярності світу (якої немож-
ливо позбутися). Велике і мале втілюють спершу бать-
ки (яких зіграли син і дочка Даберніґа) і двоє хлопчиків 
(один із них – онук Даберніґа), які зупиняються в напо-
зір покинутому, дещо пошарпаному парковому готелі 
із назвою «Флора» (його «зіграв» комплекс у братис-
лавській рекреаційній зоні Золоті Піски, що дав назву 
фільму). Але в подальшому паралельному монтажі вій-
на, до того ж, Холодна війна чи те, що лишилося від неї 
як згадки, набуває надзвичайно неочікуваних рис. Тим 
часом як дорослі в номері, не кажучи одне одному ні 
слова, вмикають ноутбуки і готуються до симуляції за-
пуску ракети, хлопчики безцільно ганяють величезною 
територією парку. Вдягнені як астронавти (чи, радше, 
космонавти), вони граються саморобними ракетами і 
літальними об’єктами. У цей час погляд камери постій-
но звертається до неба».  Кристіан Хьоллер

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Ines Doujak / John Barker

The devil opens a night school to teach the secrets of 
success and failure, 2015
Installation: tent with printed cloth, video ca. 20’
Courtesy the artists 

The devil opens a night school in Kyiv to teach the secrets 
of success and failure. The curriculum includes the uses 
of drugs in war, the war against drugs, drugs as war and 
the drug of war. This wandering school will make its first 
stops in Ukraine and Spain, where crises are acute and 
provide stark examples of the forces of profit as violence 
and resultant break-downs. The artists use the figure of the 
devil and its many names and guises to dramatize and pull 
together the businesses of war and drugs. A movable tent 
with a specially designed and printed cloth on which there 
are horses, rotting grapes and close-up charred wood be-
comes the devil’s night school location. As a start the devil 
will offer two types of drug: heroin, as a legacy to the world of 
the wars in Vietnam and then Afghanistan, and crystal meth.
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Анна Даучікова
Уздовж осі спорідненості, 2015

Відеоінсталяція, 8’
Надано авторкою

Розглядаючи будинки в Києві, Кельні і Братиславі, ав-
торка досліджує практику облицювання плиткою з 
післясталінської, повоєнної і недавньої пострадянської 
перспективи. Орнаменти на стінах перебувають у гар-
монії зі звивистим рухом оповіді, що згадує про коло ху-
дожників з оточення Валерія Ламаха, яке формувало 
активне підпільне інтелектуальне життя в Києві 1950-х –  
1970-х років. Відео ставить питання про сьогоднішню 
користь від цього досвіду, герметичного, як будь-яка ав-
тентична людська схильність, і відкриває перспективу, 
в якій давнє і сучасне, внутрішнє і зовнішнє, Малевич, 
Рєпін і радянська дійсність здійснили спробу співіснува-
ти та зустрілися у всеосяжній та осяйній цілості.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» та за підтримки Badischer 
Kunstverein Karlsruhe та Національної галереї міста Прага.
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Harun Farocki
Indoctrination, 1987

Video, 43’
Courtesy Harun Farocki GbR

The film traces  the conflation of psychological science 
with  the structures of contemporary capitalism. Harun 
Farocki documents a 5-day seminar designed for company 
managers and aimed at developing  their skills  to ‘sell 
themselves better’. The study of dialectics, rhetorics, body 
language, gesture and facial expression are all subjected to 
the pervasive logic of commodity. The work was created by 
Harun Farocki shortly before his departure from the sphere 
of documentary cinema and television into the sphere of 
contemporary art – a departure fostered by the ultimate 
subjection of film and television to the logic of capitalism, 
which is itself represented in a film. Indoctrination is an 
example of direct documentation of events  in  the work 
of Farocki – a technique later developed in the films like 
Interview or Nothing Ventured.
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Майя Дерен
Ритуал в перетвореному часі, США, 1946

Відеоінсталяція: 14’ , ч-б, без звуку, цифровий файл HD
Надано Lux, Лондон

 
Кінематографічний роздум Майї Дерен «Ритуал в пе-
ретвореному часі» досліджує динаміку погляду та на-
пруження між особистістю та суспільством. Це основна 
тема виставки «Київської школи», яку відкриває цей 
фільм. Його сюжет, внутрішня подорож, у якій вдова 
проходить обряд ініціації в соціалізований світ, закінчу-
ється, коли вона парадоксально отримує статус наре-
ченої після своєї втечі від суспільства та суїцидального 
повернення до моря в кінці фільму. Він є не лише мета-
форою нестійкості нормативних конструкцій суб’єкта; 
формально це дослідження жесту і танцю, абстракції та 
реалізму (інша ключова тема цієї виставки), включен-
ня та виключення, шляхів виходу з буржуазії, а також 
фашистської фіксації ґендерних ролей, що з’являється 
в сучасних суспільствах. Дерен – піонерка експеримен-
тального кіно в США, а також танцівниця, хореографиня, 
поетеса, письменниця та фотографиня. Вона наполег-
ливо відмовлялася від спроб класифікації та визначен-
ня її фільмів як формалістських чи структуралістських. 
Дерен була ключовою фігурою в розвитку «нового аме-
риканського кіно». Її вплив простягається від Марселя 
Дюшана до таких сучасних режисерів, як Девід Лінч.
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Heinz Frank 
Rigor mortis is the last visible torpor before eternity, 1976
A manifestly wise figure, made of formerly alive  
body parts, 1974
Press your tongue to your palate and talk!  
Clench your hands together and work!, 1976
Small handskull, floating above female bodies, 1973
Two to three women and no zebra, 1966
Balanced female head, 1976
A wise head from the past!, 1974
Portable head, goodbye!, 1972 
Sculptures, various sizes

Origin of the wise, on white. Wise on white, the institute  
of nothing, 1974
Mixed media on paper

Courtesy Charim Galerie, Vienna

Text forms the point of departure for Heinz Frank’s works. 
Frank notes thoughts down on «any wee scraps of paper», 
in pencil «as pencil can be erased, then the texts can come 
back again if need be». These texts should not be read 
as titles but as elements of his objects, as «the cause of 
everything else». Trained as an architect, who also designs 
furniture, Frank claims to never have found the «appropriate 
material». He uses paint, wood and metal, but his ultimate 
materials are notes of his own impressions and thoughts. 
The sculptures by Heinz Frank shown in the School of Kyiv 
date from the late 1970s and early 1980s.
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Інес Дуяк / Джон Баркер
Диявол відкриває нічну школу, аби навчати секретам 
успіхів і невдач, 2015

Інсталяція: намет з друкованого текстилю, відео, бл. 20’
Надано авторами

Диявол відкриває двері нічної школи у Києві, аби на-
вчати секретам успіхів і невдач. Програма включає ви-
користання наркотиків у війні, війні проти наркотиків, 
наркотиків як війни і наркотиків війни. Ця мандрівна 
школа зробить свої перші зупинки в Україні та Іспанії, 
де гострота кризи надає яскраві приклади таких дже-
рел прибутку, як насильство й отримані нервові зриви. 
Художники використовують фігуру диявола і його різно-
манітні імена та образи, щоб драматизувати та звести 
бізнес війни та наркотиків. Рухомий намет зі спеціально 
розробленої та надрукованої тканини, на якій зобра-
жено коней, гнилий виноград та великі обгорілі дерева, 
 стає локацією нічної школи диявола. Для початку ди-
явол запропонує два типи наркотиків: героїн, як спад-
щину воєн у В’єтнамі та Афганістані, та метамфетамін.
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İnci Furni
Vol. 2, 2015
Installation: found objects, food crates, wood, PVC, paper, bolts, lath, paint, plastic film, 
ceramics, painted canvas, scarves, drawings, watercolor on paper
Courtesy the artist

Vol. 2 is an installation which makes visible the forms of 
things and the meanings that keep them alive using the 
conventions of the nature morte and vanitas genres of 
visual art and painting. The installation develops around 
the idea of sources. What are sources, and how are they 
shared? Do we use the source, or does it give itself to us? 
The source is obvious in its indemonstrability, it gets muddy 
in its exhibition. Science tends to know the source. It takes 
what is given by the source, as data; it counts it as numbers; 
it puts it in order. Ultimately all that remains from the source 
is numbers and order. Knowledge is mostly nothing but an 
undertaking to dominate the source. Sharing finite resourc-
es is a fundamental problem, yet, that the very ‘sharing’ is an 
infinite source is often ignored. As in previous installations, 
the artist displays objects she collected in time; she trans-
forms things by ordering them according to monumental 
and universal concepts like life, nature, time, finiteness 
and transiency, shaping them into unmonumental forms 
and meanings; in doing this, she puts everyday, perishable 
things like greengrocers’ crates, coloured paper, cheap rub-
ber bands, a small ceramic sculpture, and bendable sticks 
together with watercolor drawings.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Анна Єрмолаєва 
Чорнобильське cафарі, 2015

Інсталяція: двоканальне відео, фотографії, рисунки, картини
Надано авторкою
 

Через 28 років після ядерної катастрофи в Чорнобилі, 
30 кілометрова зона відчуження, що оточує реактор 
радянської електростанції, перетворилася на справж-
ній природній заповідник. Рисі, вовки, орли, дикі коні та 
інші види заселили майже спустошені території. Люди 
покинули землі, а тварини прийшли натомість. Згідно з 
думкою експертів, 50 з цих 400 видів класифіковані як 
ті, що знаходяться під загрозою. Анна Єрмолаєва при-
їхала в це імпровізоване сафарі у Чорнобильскій зоні 
відчуження, в цей рай для тварин, зазвичай асоційова-
ний зі смертю та катастрофою. Чорнобиль уявляється 
повним монстрів, але, насправді, мутації вже майже не 
трапляються; природа все ще забруднена, але здорова. 
Навіть якщо мутована тварина народжується, що може 
трапитись в будь-який час і без радіації, вона, зазви-
чай, не виживає в природному середовищі. Художниця 
поєднує те, що вона побачила, із серією історій від жи-
телів цих зон про мутації, що трапились після катастро-
фи. Вона малює цих тварин і виявляє всі міфи, леген-
ди, страхи і хибні уявлення, які катастрофічна ядерна 
аварія спричинила на роки. Результатом є інсталяції з 
двоканального відео, фотографій, рисунків та картин. 

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» за підтримки 
Bundeskanzleramt Österreich.
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Till Gathmann
Drawing table, K (E), 2015
Installation: Steel pipe, MDF, wood, digital print, drawings (pencil on paper)
Courtesy the artist

The work combines different cut-outs from texts by the art-
ist Paul Klee, the psychoanalyst Melanie Klein, the author 
Anatoly Kuznetsov, the politician Golda Meir, and about the 
anarchist Milly Witkop. It thus intertwines memories and 
historical descriptions of events with analysis and theory on 
drawing. On another layer, on top of a diagrammatic draw-
ing, several seismographic notes from sketchbooks are 
placed. Most of these drawings consist of only one line. The 
line – defined as the moving point – is the kernel of Klee’s 
pedagogical approach and initiates the dynamic of his con-
ception. To borrow from Lloyd deMause, one could argue it is 
based on ‘methodological individualism’. DeMause argues 
for a psychogenetic theory of history, which opens on the 
assumption that “nothing is discovered ‘out there’ before it 
can be felt ‘in there’”. The drawings are in search of the op-
position of active line and passive plane through a mediating 
zone, Klee further proposes – a concept which is shaped by 
a negative contradictory logic of the simultaneity of ‘neither/
nor’ and ‘as well as’. It is not by accident that it takes up the 
gestalt of the mathematical sign for infinity to delineate its 
dynamic character. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Анна Звягінцева
Намалювати власне вікно, зім’яти папір, 2015

Скульптура з металевих прутів
Надано авторкою

 
Новий проект Анни Звягінцевої продовжує серію робіт, 
у яких вона перетворює ескізи на скульптури через 
зміну матеріалу і розмірів, створення нових відносин 
між простором малюнку та реальністю. Вона робить 
швидкий нарис свого вікна і відтворює його лінії в ме-
талевій формі, зім’ятій ніби шматок паперу. У резуль-
таті, предметом роботи є або малюнок, зім’ятий та ви-
кинутий, відкинутий та невдалий, або катастрофа, що 
розбила звичний потік повсякденного життя. Робота 
відображає неможливість для українських художників 
ігнорувати війну на Сході країни і в той же час відсут-
ність мови, якою про неї можна говорити. Роботу Анни 
Звягінцевої, що базується на особливості досвіду ху-
дожниці, можна розуміти не як «свідчення війни», але 
радше як «реальність, отруєну війною».

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа», за підтримки SHIFT Basis.
Kultur.Wien.
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Sheela Gowda 
Shrine to the Malevich square and other abstractions, 
2015
Installation
Courtesy the artist 

Painting a black square on a sheet of rubber instead of a can-
vas and stretching it on to a frame distorts the square, and as 
such the ground or context does not remain neutral or without 
narrative. The rubber sheet used here was made in the am-
azon forest. It is a contemporary product of a violent history 
of its procurement in most colonized countries. Abstraction 
has material significance and meaning in other cultures. 
Western modernist art historical references are here jux-
taposed, sometimes directly through printed images and 
through material approximation, alongside abstract images 
and objects made from varied materials that are particular 
to their context. The red vertical stripes painted on the struc-
ture are a common sight on the walls of South Indian temples; 
the square forms of gold and silver foil on a copper plate, the 
cowdung square, are not more significant than the material 
they are made of. In Bangalore there is a practice of leaving 
unwanted sacred objects and images outside temple walls –  
to let nature deal with their destruction. It seems to be a 
convenient way to assuage the guilt of abandoning some-
thing that still has the power to move but cannot be lived 
with further. 
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Ханнес Зебедін
Історія не повторюється, проте римується, 2015

Інсталяція
Надано автором

 
Ця інсталяція показує повсякденну ситуацію, харак-
терну для післявоєнної Боснії. Вона складається із де-
кількох елементів екрану, що прорізують лінію через 
виставкову площину. Кожний із цих елементів – ком-
бінація палиць, які було кинуто у згуслу свіжу масу бе-
тону. Можна провести паралелі зі способами тимчасо-
вого регулювання руху. У випадку Боснії, ці тимчасові 
правила діють з часів Мирної угоди Дейтона 1995 року. 
Урбаністичне дослідження в етнічно поділеному бос-
нійському місті Мостар надихнуло на створення цих 
елементів. На головній лінії фронту в місті, на Бульварі, 
згодом було побудовано паркани. Часу на виготовлення 
фундаменту не було, тому бетон звалювали на землю. 
Навколишня територія перетворювалася на пустку, 
оскільки ніхто не хотів або не міг взяти на себе відпові-
дальність за неї. Там і було зрізано палиці для інсталяції. 
Екран стає засобом для показу додаткових робіт: фото, 
колажу та відео. Один із кутів виставкового простору 
використано як сховище для додаткових елементів, 
символів того, що недавня історія Боснії – це не ізольо-
ваний інцидент. 

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» за підтримки 
Bundeskanzleramt Österreich.
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Ion Grigorescu
Death, Resurrection, The cheek, turn the other, 2015
Oil on canvas
Courtesy the artist

Ion Grigorescu has been one of the seminal figures of 
Eastern European art since the early 1970’s. Grigorescu’s 
art of the 1970s observes the belated, dictator-led modern-
ization of Romania within the rarefied conditions of modern-
ism. In photo-performances, paintings, actions and films he 
found an analogy for the inner schizophrenia of a society 
beset by the suspension of the public and its splintering 
within a private realm that also has become precarious and 
unsafe. Beyond this, Grigorescu always has worked with 
the spirituality and iconography of orthodoxy. The dialectic 
of secret and elucidation, of exposure and mystification, the 
separation and demarcation of difference, is embedded in 
the triptych Grigorescu painted for The School of Kyiv: a 
scene of terror, guilt, sacrifice and resurrection. 

It is a spiritual understanding of the “initiation” to a mys-
tery, Grigorescu proposes. Here the act defines the body, 
and not the body the act; the inversion of the dynamistic 
meaning of the body as “public” explains the peculiarly stoic 
physicality of the image. On one side there is the terror mo-
tif, with its denotation of political sacrifice; on the other is a 
Eucharistic semblance.
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Андреас Зікманн
Велика четвірка, 2015

Банери
Надано галереєю Barbara Weiss, Берлін

 
Термін «велика четвірка» з’являється симптоматич-
но у всіх подібних до монополій структурах, що домі-
нують на міжнародних ринках. Він вказує на чотири 
найбільших аудиторські компанії світу: Deloitte, Ernst 
and Young, PricewaterhouseCoopers і KPMG. Також він 
асоціюється із чотирма вершниками апокаліпсису, що 
атакують території і країни власними методами терору. 
Банери розповідають про наміри бізнесу і політичних / 
економічних об’єднань ЄС, США та Німеччини як части-
ну західного впровадження впливу на Україну (через 
олігархію). Ці впливи типові для так званої «економіки 
трансформації». Центральними темами банерів є в’яз-
ниці для біженців, встановлені ЄС у лісах Західної Укра-
їни, очікувана готовність до співпраці через аутсорсинг 
правопорушень, а також коммодифікація прав і моделі 
прийняття рішень через «тройку» (Світовий банк, МВФ, 
Єврокомісію). Серед інших тем – апропріація мережі 
інфраструктури та ресурсів однієї країни арсеналом 
структурованих фінансових продуктів та оцінка пер-
спектив і слабкості країни для інвесторів за допомогою 
SWOT-аналізу.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Mykola Grokh 
Untitled, 1986

 Watercolor on paper

Street sketch, 1986 
Watercolor on paper

Kampuchea. Behind the walls, 1985 
Sketch on paper

Kampuchea. Bicycle rickshaw, 1985 
Sketch on paper

Kampuchea. Before Execution, 1985 
Sketch

 

Untitled, 1986 
Watercolor on paper

Untitled, 1986 
Linocut

Photos from Cambodia, 1984 – 1985 
All works: courtesy the artist

Ukrainian artist Mykola Grokh visited Cambodia in 1984, 
as a member of a Soviet delegation invited by the new 
pro-Vietnamese and pro-Soviet government. The installa-
tion is composed of his personal graphic and photographic 
documentation. Grokh’s works offer a unique depiction of 
the post-genocide years as well as a very original witness 
through images and words at the intersection of history, pol-
itics and poetics, outside of the usual narratives surrounding 
this period. 
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Сім’я Знобів 
Колекція скульптур

Приватна колекція 

Проект пропонує погляд на студію сім’ї українських 
скульпторів, котрі передають традиції і майстерність 
реалізму впродовж трьох поколінь. Це мікроісторія про 
репрезентацію держави і панівного класу, засвідчена в 
монументальній скульптурі, алегоричному декорі дер-
жавних будівель, меморіалах та бюстах найвищим пред-
ставникам влади та інтелігенції. Роботи членів сім’ї Зно-
бів є взірцями тієї незламної традиції скульптури, якої 
досі навчають у Національній художній академії: вони 
прикрашають, приміром, український парламент та 
безліч публічних місць по всій країні. Прославлена різ-
ними режимами та нагороджена ключовими позиціями 
в інститутуційному світі, сім’я скульпторів працювала 
в самому епіцентрі державної репрезентації. Майстер-
ний пізній романтизм, соціалістичний та постсоціаліс-
тичний реалізми зустрічаються у мовчазній розмові з 
визначними постатями відповідних епох; у ній є місце 
для національних героїв режимів, що несли як свободу, 
так і пригноблення.
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Núria Güell 
Stateless by choice. On the prison of the Possible. Spain, 
2015
Installation: photo, documents
Courtesy the artist and ADN Galeria, Barcelona

Nationality is conceived as the quality that confers to a 
person the fact of belonging to a national community that is 
organized as a state. This project emerges from the artist’s 
alienation from the structure of the nation-state, and from 
her rejection of the construction of the self in relation to 
a national identity she considers as fictional and imposed. 
In order to achieve the status of stateless by choice, the 
artist conducts a legal dialogue with the state, based on the 
principle of individual self-determination. After appealing, 
frustratingly, to various organs of the state, Núria Güell 
worked with a lawyer to study the Spanish and European 
legislation relating to her nationality, concluding that there 
is no possibility for an individual to choose to reject ‘its’ 
nationality; the law only addresses loss of nationality as a 
punishment.
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ZIP Group
Вільна конструкція, 2015

Практична партисипативна архітектура
Надано авторами

 
Цю нову архітектурну конструкцію та партисипативну 
платформу в публічному просторі побудовано у співп-
раці з волонтерським центром «Фролівська, 9/11», щоб 
надати «першу допомогу» внутрішньо переміщеним 
особам (ВПО) зі Східної України. Архітектурна робота, 
наділена практичністю, творчістю, гумором та побу-
дована неймовірно швидко , що типово для ZIP Group, 
постала у відповідь на актуальні потреби і залишиться 
на місці після відбуття гомону мистецького світу. Серед 
актуальних потреб – постійний дах над дитячим май-
данчиком на зимовий період. 

На замовлення Perpetuum Mobile для «Школи переміщених осіб», за підтримки Nordic 
Culture Point.

Вільні конструкції, 2015

Інсталяція, параметри змінні
Надано авторами

Інсталяція ZIP Group у приміщенні Центру візуальної 
культури відсилає до їхніх партисипативних архітек-
турних споруд на Фролівській, 9/11. Робота є спробою 
встановити зв’язок між об’єктами у мистецькому про-
сторі та просторами перебування внутрішньо перемі-
щених осіб у Києві.
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Juan Pedro Fabra Guemberena 
∞ (Circuit), 2015
Intervention in the public space over the city of Kyiv with signal-mirrors
Courtesy of the artist

∞ (Circuit) reimagines the city of Kyiv through a most el-
ementary form of telecommunication: light. With the help 
of signal-mirrors the Swedish artist and Uruguayan exile 
Juan Pedro Fabra Guemberena and seven human nodes 
in the ‘circuit’ redraws, reimagines, reconquers public 
spaces of the city and also renegotiates how and what can 
be communicated. The signal-mirror offers a poetic tem-
porary structure that rapidly can become subversive. The 
participants in the project will explore the rooftops of the 
city, taking positions and crossing lines as part of an infinite 
circuit of play, of feedback, of instantaneous togetherness. 
An artwork with manifold mnemonic symbolism in the after-
math of the events of the Maidan, it is an invitation to a form 
of collective reimagination of the premises of boundaries, 
visibles, invisibles, and temporalities.

Commissioned by Perpetuum Mobile for The School of the Displaced with the support of 
IASPIS and Nordic Culture Point.
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Добриня Іванов 
Як…? , 2014

Цифровий друк
Надано автором

 
Робота Добрині Іванова звертається до доступності 
інформації сьогодні та до того, що з цим робити. Поси-
лаючись на питання «як збудувати демократію?», яке 
поставили і на яке дали відповідь багато років тому, 
але успіху так і не досягли, художник створив інструкції 
до того, як зробити щось. Інформацію про те, як зро-
бити щось сьогодні, легко знайти через пошук Google, 
включно з відповіддю на «як збудувати демократію». 
Коли йдеться про самоорганізовану роботу, пошуки в 
Google використовуються часто, як-от упродовж подій 
Євромайдану в Києві. Маючи це на думці, автор і реалі-
зував проект «Як…?» з інструкціями в діапазоні від «Як 
створити мову?» до «Як зробити коктейль Молотова?»
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Juan-Pedro and Vania go to the Zoo, 1974
Handmade book by Galia Guemberena, wrapping paper, metallic paper, thread, pen, on 
cardboard 
Courtesy the artist

Fabra Guemberena’s mother was engaged in urban guerilla 
activity against the authoritarian regime in Uruguay during 
the 1970’s. The starting point is a letter from the artist’s 
mother to him as a child, in the format of a children’s book 
that she created out of reused wrapping-paper while incar-
cerated in 1973:

Juan Pedro
My dear son:
I still can’t see you and that’s why
I send you this book.
When you are older I will write another book
to tell you about all the important work
I had to do during these days that we didn’t meet.
See you soon
I send you many kisses
Mother
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Саня Івекович
Чому художник не може представляти національну 
державу, 2012

HD-відео, 33’40’’
Надано авторкою

Від початку 70-х років Саня Івекович цікавиться полі-
тикою репрезентації, особливо з погляду феміністичної 
критики. Її зацікавлення стосується питань репрезен-
тації національної держави, що виходить з її власного 
досвіду життя у Хорватії в 1990-х. Це був період стрім-
ких соціально-політичних і культурних змін, що наста-
ли після розпаду Югославії. Роботу «Чому художник не 
може представляти національну державу» було впер-
ше показано у 2012 році у Франції протягом художньої 
резиденції в Музеї сучасного мистецтва Валь-де-Марна 
(Musee d’art Contemporain du Val-de-Marne), тоді як дру-
гу версію перформансу створила команда кураторів 
WHW у рідному місті художниці Заґребі у межах між-
народної виставки Meeting Points 7 у 2013 році. Робота 
побудована як діалог між Радою Івекович, філософом 
і феміністкою, і глухонімою акторкою Ізабелль Вуазо. 
У своїй лекції Рада Івекович твердить: «Репрезента-
ція – це вічна нерозв’язна проблема як для політики, 
так і для мистецтва. В обох випадках її неможливість 
сусідить із безупинними спробами її реалізувати. Вона 
недосяжна, але потрібна. Краще бути представленим 
якось, ніж представленим недостатньо, а найгірше – це 
не бути представленим взагалі. Мистецтво і політика 
обертаються навколо цих двох полюсів – неможливості 
й водночас неминучості репрезентації».
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Tia Gladys (Aunt Gladys), 2014 
HD Video, 6’27”
Courtesy the artist

A portrayal of the artist’s mother’s aunt who, like her, sang 
songs. Here she recites and sings «The daughter of Juan 
Simon» and with it, goes through the agonizing process of 
reconciliation with death.

El Gurrumino, 2014
Installation wall: magazines, ink, tape, paper
Courtesy the artist

 
 ‘El Gurrumino’ is the name of a lullaby which Fabra 
Guemberena’s mother used to sing him to sleep with after 
the family had been forced into European exile. The lullaby 
is translated into a large-scale collage-drawing, composed 
of pages from fashion-, design-, lifestyle- and pornographic 
magazines, heavily stained over by the use of felt-pen, which 
are put together like a patchwork quilt. Fabra Guemberena’s 
mother made no distinction between political battle-songs 
and traditional lullabies like the one about ‘El Coco’ (the 
Boogeyman) taking children in the night. These songs be-
came particularly relevant and terrifying during the era of 
military dictatorships in Latin America. They also had the 
power of bridging two separated worlds and momentarily 
erasing the harsh experience of exile.
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Микита Кадан
 Одержимий може свідчити в суді, 2015

Металеві полиці, предмети з колекції музею та роботи Микити Кадан різних 
років, рослини
Надано автором, M HKA (Музеєм сучасного мистецтва в Антверпені) та 
Національним музеєм історії України, Київ

 
Інсталяція є конструкцією з полиць, подібних до полиць 
архіву чи музейного фондосховища, на яких розташо-
вані предмети з колекції Національного музею історії 
України та роботи художника. Предмети з цієї збірки 
відсилають до радянської історії сьогоднішніх конфлік-
тних зон: Криму та Донбасу. Ці речі, заражені колись 
державною ідеологією, тепер осиротіли, викинуті з іде-
ологічного наративу. Предмети втратили свої позиції та 
звичні характеристики «друга» чи «ворога» і почали 
продукувати сумніви щодо конвенцій історичного опису. 
Твори мистецтва, розташовані серед речей з музейних 
фондів, створюють нову логіку історичного оповідан-
ня поза контролем будь-якої затвердженої державою 
політики пам’яті. Рослини як об’єкт догляду свідчать 
про вибір інституції на користь можливості такого опо-
відання в музейних стінах. Речі, одержимі духами історії, 
втрачають своє від початку задане призначення, ста-
ючи спроможнимі давати правдиві свідчення. Парезія 
речей та «Історія-з-якою-ви-не-дійдете-згоди» зустрі-
нуться в музеї, щойно буде поставлена під сумнів його 
функція обслуговування ідеології.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» та Національного музею 
історії України, Київ за підтримки MuHKA – Музею сучасного мистецтва, Антверпен.



159158

Dmitry Gutov
Lifshitz Institute, 2012
Fragment of the installation: 9 of 28 stands with documents, archival photographs, books, 
drawings
Courtesy the artist

The installation of Dmitry Gutov features an array of doc-
uments which revisit the life and work of Mikhail Lifshitz 
(1905–1983), a largely forgotten influential Soviet Marxian 
literary critic and philosopher of art who had a long and con-
troversial career in the former Soviet Union. As Gutov states, 
Lifshitz was one of the most untimely and “paradoxical fig-
ures of the Communist epoch.” In Moscow in 1994, Gutov 
organized the Lifshitz Institute, over which he presides; it is 
a research initiative aimed at reevaluating the intellectual 
heritage of the author who in the 1930s strongly influenced 
Marxist views on aesthetics, being a close associate of 
György Lukács. Gutov displays documents drawn from 
the Lifshitz Institute as an effort to review and resurrect his 
ideas, emphasising Lifshitz as a multifaceted thinker and 
highlighting an anti-Stalinist current in his work.
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Микита Кадан у співпраці з командою відділу 
Національного музею історії України 
Розповідаючи війну, яка триває. Ряд оновлень у експо-
зиції Національного музею історії України

Надано автором та Національним музеєм історії України, Київ

 
У рамках співпраці Микити Кадана та співробітників 
відділу Національного музею історії України «Україна 
1990-х і початку ХХІ століття» було здійснено оновлен-
ня у музейній експозиції. Ще перед початком діалогу з 
бієнале та запрошенням художника співробітники му-
зею прийняли рішення демонструвати події, що відбу-
ваються на Сході України та самотужки створили екс-
позицію, присвячену Майдану 2013 – 2014.
У результаті співпраці істориків та художника на схо-
довій клітці музею було побудовано  інсталяцію, що 
представляє снаряди, що у 2014 – 2015 роках впали 
на землю Східної України. Крім того, для тимчасової 
експозиції в центральному залі третього поверху музею 
використано металеві конструкції, що нагадують полиці 
фондосховища. На цих полицях розміщено речі, що є 
свідками воєнного часу. В цьому ж залі проходитимуть 
дискусії стосовно «створення місця в музеї» для подій, 
які відбуваються тут-і-зараз. 

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» та Національного музею 
історії України, Київ.
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Joana Hadjithomas / Khalil Joreige
Waiting for the Barbarians, 2013
Video, 4’26” 
Courtesy the artists

Inspired by the poem Waiting for the Barbarians by 
Konstantinos Kavafis, the artists explore panoramic images 
of Beirut. The poem resonates in the endlessly disintegrat-
ing society of the Middle East, where the unexpected always 
happens, especially in today’s troubled times of war when 
with recessions and the loss of ideals, beliefs and ideologies 
seem to wane. Shifting from mobile to immobile, from the 
general to the constantly excavated detail that opens onto 
the world, the work dwells on the time-lag of photographic 
processes. The photographs are made up of more than 50 
photos taken at different times. They are full of spatial – and 
mainly temporal – inconsistencies. Different instants mingle, 
thus creating impossible images evoking otherworldly vi-
sions. The video work is made by filming some of this same 
four still photographs. The camera passes over the photos 
and stops at certain points that become animated through 
subtle video overlays. The resultant effect is an animated 
photograph that creates a tension between stillness and 
motion, displacing the viewer’s gaze and the expected rep-
resentation – giving the illusion of suspended time but also 
movement that cannot be stopped.

Commissioned by the Onassis Cultural Centre for Visual Dialogues, 2013.
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Джаміль Каманжер
Фінський паспорт, 2015

Плетіння бісером
Із серії «Неспражні паспорти – завжди ручної роботи
Надано автором
 
Український паспорт, 2015

Плетіння бісером
Із серії «Неспражні паспорти – завжди ручної роботи
Надано автором
 
Творчість Джаміля Каманжера поєднує традиційні ре-
місничі вміння Центральної Азії з сучасними темами. Ці 
дві роботи з бісеру використовують традиційну курд-
ську вишивку бісером, аби зробити фінський та україн-
ський «паспорти». «Хороший» паспорт, який для бага-
тьох західних європейців є самоочевидним, дозволяє 
в’їзд майже до будь-якої країни, в той час як ті, хто має 
інакші документи, здобувають часто радикально інший 
досвід. Як політичний біженець та іранський курд, Ка-
манжер говорить голосом особистого досвіду. Він отри-
мав фінське громадянство після того, як прожив і про-
працював там 15 років. Ці дві нові роботи, що створені 
спеціально для «Школи переміщених осіб» Київської 
бієнале 2015, є частиною серії «Фальшиві паспорти – 
завжди ручної роботи», іронічного відсилання до тра-
диційних технік підробки документів.
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Tzu Nyen Ho
EARTH, 2009 – 2014
Single channel HD video, 42’, in cooperation with Black to Comm
Courtesy the artist

We see the site of an unknown disaster, the debris of 
history that constitutes the story of Earth. Upon the site 
lie fifty humans oscillating between consciousness and 
unconsciousness, life and death. Sometimes, one of them 
emerges into the foreground – clutching a fist, batting an 
eyelid, or weeping for his neighbor. At other times, these 
figures recede from the light, losing their individual shapes 
to form a gigantic organism, breathing in unison, pulsating 
like a jellyfish, though their journey across Earth. Slowly, 
some of the bodies begin to stir, and several scenes that 
unfold bear a distinct resemblance to well-known religious 
paintings. One of them shows a man poking a finger into 
the chest wound of a fellow victim, perhaps incredulous 
that he is still alive – a direct reference to Caravaggio’s The 
Incredulity of Saint Thomas (1601-02), in which Thomas 
the Apostle has to touch Jesus’ wounds before he can be-
lieve in his miraculous resurrection. The film’s art direction 
and the compositions of certain scenes, on the other hand, 
were inspired by the work of post-French Revolution paint-
ers such as Théodore Géricault, whose The Raft of the 
Medusa (1818-19) depicts shipwreck survivors clutching 
desperately to a makeshift raft adrift on a stormy sea, and 
Eugène Delacroix, whose Massacre at Chios (1824) was 
also strongly inspired by Géricault’s painting. 
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Франц Капфер
Я або хаос, 2015

Інсталяція
Надано автором

 
Франц Капфер трансформує символи влади наполео-
нівської епохи у двовимірні скульптури. Пишноту дета-
лей дверей, будівель, конструкцій, які зараз належать 
до колекції музею Лувру в Парижі, автор відтворив із 
дешевих матеріалів, на кшталт паперу та дерева, щоб 
підкреслити декаданс та занепад величі. На круглому 
п’єдесталі встановлено п’ять об’єктів, а на його поверх-
ні розміщено колаж газетних ілюстрацій, що демон-
струють гротескні втілення влади низкою політичних 
лідерів. Капфер аналізує політичну культуру, зондуючи 
стосунки між малими й дуже специфічними структура-
ми та елементами і перевіряє їхні можливості візуаль-
ної репрезентації таких проблем, як влада та пригно-
блення у політичній і релігійній системах. З цієї причини 
авторська взаємодія із символами завжди динамічна; 
вони ніколи не мають перманентного значення; вони 
конструюють щось у кожному зі станів. У зв’язку з цим, 
важливо побачити твір Капфера як інсталяцію, що не 
працює зі стійкими об’єктами, адже його роботи містять 
постійний перформативний аспект.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа», за підтримки Відомства 
Генерального канцлера Австрії.
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Kseniia Hnylytska 
Inertia of Waiting, series of paintings, 2010
Oil on canvas
Courtesy the artist

«Bfore our very eyes the daily expectation of change is 
turning into torpid hanging about, loitering. And we think we 
can just wait it out. But sometimes it turns out that you can 
wait out your whole life.» The words of Kseniia Hnylytska 
refer to her new series of paintings ‘Inertia of Waiting’. The 
series unfolds in the representation of several public spac-
es of the city of Kyiv where people gather: metro stations, 
squares, passages. Even in the time of political instability the 
everyday life goes back to normality, where waiting is again a 
condition expanded in time and space. As in previous works, 
Ksenia Hnylystka uses a realist methodology of pictorial 
representation. 
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Ґрасіела Карневале 
Енсьєрро (Обмеження), Цикл експериментального 
мистецтва, 1968

Задокументована акція: добірка фотографій Карлоса Мілітельйо, архів Ґрасіели 
Карневале
Надано авторкою
 
Акція «Енсьєрро» (Обмеження), що проходила у 1968 
році в Розаріо, Аргентина, почалася із підготовки по-
рожньої кімнати. Скляну стіну прикрили, щоб отрима-
ти необхідний нейтральний простір для роботи. У цій 
кімнаті замкнули учасників акції. Двері зачинили гер-
метично, не повідомляючи про це, відтак перетворю-
ючи публіку на заручників. Тут і починала втілюватися 
робота, дійовими особами якої і стали ці люди. Вони не 
мали можливості втекти. Глядачі мусили взяти участь. 
І позитивна, і негативна їхня реакція розцінювалась 
як форма участі. Кінець роботи, хоча й непередбачу-
ваний, був тим не менш намічений: чи толеруватимуть 
глядачі ситуацію пасивно? Чи хтось врятує їх ззовні? 
Чи слід їм діяти жорстоко та розбити скло? Акція різко 
обірвалась, коли хтось ззовні розбив скло та звільнив 
людей до приїзду поліції. Через акт агресії акція має на 
меті привести аудиторію до усвідомлення міри, якою 
насилля допустиме у повсякденні, являє метафору сил 
у капіталістичній системі, які взаємно поборюють одна 
одну у вигляді революційних рухів цих часів.
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Adelita Husni-Bey 
The Jealous State, 2013 – 2015
Audio installation, 1’17”
Courtesy the artist and Laveronica Gallery, Modica

How does the notion of displacement, nostalgia and pro-
duction reflect upon increasingly nationalistic discourses 
sparked by the current crisis? Voluntary or induced, the 
notion of exile speaks to our contemporary condition as 
mobile subjects and allows us to reflect complexly upon 
the idea of homeland, rootedness and labour. The work is a 
recorded reading of texts by writers who have experienced 
or are currently experiencing exile. Extracts, poems and 
letters by Mahmud Darwish and Ben Bennani, Leon Trotsky, 
Ovid, D.H. Lawrence, Emma Goldman and Alexander 
Berkman, Ernest Hemingway and T.S. Eliot are woven into 
an audio-piece where the universal of what Edward Said 
termed the ‘Jealous State’ remains constant whilst the ge-
ographical terrains, the political motifs and epochs shift. An 
email, part of an epistolary conversation the artist had with 
a current Russian exile (a young left-wing organiser who 
left the country in 2012 to find a new home in the Ukraine), 
is also woven into the audio. The text is read by recent 
immigrants who, during the recording, were coached by 
a mother tongue speaker into understanding the meaning 
and pronunciation of any words or phrases they did not 
understand; they can thus be heard constantly negotiating 
linguistic significance and cultural rootedness.
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Влодко Кауфман
Час – константа, 1999

Відео, 6’
Надано художником

Абсурдною є градація Часу на секунди, хвилини, годи-
ни, дні, місяці та роки. На міленіуми – тим паче. Окрім 
відсутності доказів рівномірності та однорідності плину 
Часу, сумнівна сама точка відліку. То чи варто вчергове 
роздвоюватися «там» і «тут», «тоді» і «тепер»? немов 
стрихнін, абсурд малоприємно, але твердо вказує на 
свою скромну сутність, присутність якої врешті вияв-
ляється нічим іншим, як черговою варіацією Гри. Слід 
визнати, що й абсурд є всього лише хитросплетеним 
викручуванням Правил. Якщо внутрішньосистемною 
умовністю є істина, доцільність чи логічність, то, від-
повідно, умовністю, чи то пак ілюзією, є і їхній антипод. 
Клепсидра – кишенькова модель пляжу зі всіма якостя-
ми того, як символ, пляж володіє здатністю фіксувати 
(констатувати?) плинність. Саме пляж бачить піщинка 
в мить польоту поміж півсферами клепсидри. Динаміка 
рельєфу пляжу привідкриває завісу над тим, що біжить 
поза символами, – над Часом.           Любко Дереш
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Dobrynya Ivanov 
How to …?, 2014
Digital prints
Courtesy the artist

Dobrynya Ivanov’s work addresses the accessibility of 
information today and what to do with it. With reference 
to the question «how to build a democracy», which was 
proposed and answered years ago but has not yet been 
achieved, the artist has created instructions on how to do 
something. Information on how to do or make something 
today is easily found through a Google search, including 
the answer to «how to build a democracy». When it comes 
to self-organized work, Google searches are often used, 
as during the Euromaidan events in Kyiv. With this in mind, 
the project «How to …?» was realised with instructions 
ranging from «How to create a language» to «How to make 
a Molotov cocktail».



171170

Час – константа.
Щоб не збожеволіти, люди вигадали умовності для по-
значення ЧАСУ – 
хвилини, години, роки, епохи. Все, що позначає час – не 
більше як символи. 
Проект час-константа є болісною спробою пошуку моїх 
кодів фіксації часу. 
ЧАС – народжує,
ЧАС – подвоює, 
ЧАС – клонує, 
ЧАС – віддзеркалює або уподібнює, 
ЧАС старить,
ЧАС вбиває, 
ЧАС ховає, 
ЧАС відновлює…
 пошук нового КОДУ ЧАСУ – народжує новий твір, 
вся подальша креація вибудовується за цим принципом. 
Мені залишається лише фіксувати ЙОГО.
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Sanja Iveković
Why an Artist Cannot Represent a Nation State, 2012
HD video, 33’40’’
Courtesy the artist

Since the early 1970s Sanja Ivecović has been interest-
ed in the politics of representation, especially from the 
perspective of feminist critique. Her interest deals with 
questions of representation of the nation state, starting 
from her own experience of living in Croatia in the 90s. It 
was a period of rapid socio-political and cultural changes, 
which occurred with the dismantling of Yugoslavia. Why an 
Artist Cannot Represent a Nation State was staged first 
in France in 2012 during the artist’s residency at MAC/Val 
(Musee d’art Contemporain du Val-de-Marne), while the 
second version of the performance was produced by the 
curatorial team WHW in the artist’s hometown of Zagreb 
as part of the international exhibition Meeting Points 7 in 
2013. The work is structured as a dialogue between Rada 
Iveković, a philosopher and feminist, and the deaf mute ac-
tress Isabelle Voizeux. In her lecture Rada Iveković states: 
«Representation is an eternal puzzle of politics as well as 
of art. It is in both cases at once impossible yet attempted 
again and again; impracticable but necessary. You better 
be represented in some way than poorly represented, and 
the worst is not to be represented at all. Art and politics 
revolve around these two poles – the impossibility and yet 
the inevitability of representation». 
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КвєКулік (Зоф’я Кулік / Пшемислав Квєк)
Відкрита форма. Гра на обличчі акторки, 1971

Плівка 35mm, DVD, 2’39’’
Надано авторами

Представлена сцена із фільму «Відкрита форма» пре-
зентує багатошарову рефлексію над процесуальністю, 
співучастю, медіа та медіатизацією. Через використан-
ня «публічного» обличчя акторки в якості нейтральної 
поверхні для спільного художнього акту, процесуальна 
візуальна гра вчила учасників виконувати послідовні 
рухи. Враховуючи, що кожен рух, кожен «вираз» впли-
вав на подальший і модифікував початкову ситуацію, 
правилом було реагувати на рухи одне одного, від-
криваючи для інших нові можливості самовираження. 
Спільна дія виробила свій різновид візуальної мови. У 
сцені показана Ева Лєманьська, що здобула величезну 
популярність у Польщі на початку 1970-х завдяки ролі 
Марини у телесеріалі «Яносик».
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Anna Jermolaewa 
Chernobyl Safari, 2015
Installation: two-channel video, photos, drawings, paintings
Courtesy the artist

In the 28 years since the nuclear disaster at Chernobyl, the 
30 kilometer exclusion zone surrounding the Soviet pow-
er plant’s reactor has become a veritable nature reserve. 
Lynxes, wolves, eagles, wild horses, and other rare spe-
cies have come to inhabit the nearly deserted area. People 
left and the animals took over. According to experts, 50 
of these 400 species are classified as endangered. Anna 
Jermolaewa went on an improvised safari in the Chernobyl 
exclusion zone, in this paradise for animals normally asso-
ciated with death and disaster. Chernobyl is imagined to be 
full of monsters but in reality there are almost no mutations 
left; nature is still contaminated but healthy. Even if a mutant 
animal is born, which can happen at any time even without 
radiation, it usually does not survive in its natural envi-
ronment. The artist recollects her visions with a series of 
stories from the inhabitants of these zones about mutations 
happened after the catastrophe. She draws these animals 
and elicits all the myths, legends, fears, and misconceptions 
which the catastrophic nuclear accident has generated over 
the years. The result is an installation with two-channel vid-
eo, photos, drawing, and paintings.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from the 
Bundeskanzleramt Österreich.
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Вільям Кентридж
Я не я, кобила не моя, 2008 

8-канальна відеопроекція, звук, DV камера, HDV у форматі DVD, 6’
Надано автором

«Ніс»: Чого навчає абсурд

Чоловік прокидається одного ранку і виявляє, що його 
ніс зник. Він намагається розшукати його на вулицях 
свого міста, звертається в поліцію, розміщує оголошен-
ня в газетах, шукає медичної допомоги. Коли він нареш-
ті зустрічає свій ніс (у церкві), то з жахом розуміє, що у 
носа вищий ранг, ніж у нього самого. Його власний ніс не 
буде з ним говорити. Навіть по арешті (при спробі таєм-
но залишити місто), ніс відмовляється з’єднатися з об-
личчям героя. Але якось герой прокидається, і ніс знову 
на місці. Це стислий переказ оповідання «Ніс», напи-
саного Миколою Гоголем у 1837 році. Одним із витоків 
цього оповідання був роман «Трістрам Шенді» Лоренса 
Стерна (1759), що включає епізод про чоловіка, який 
втратив ніс. Стерн, у свою чергу, мав за попередників 
роман «Дона Кіхот» Міґеля Сервантеса (опублікований 
у 1601 році). Усі три автори тримаються лінії тверезого 
абсурдизму, побудови розповіді навколо неймовірного 
і фантастичного. Це саме та лінія, що у модернізмі ХХ 
століття з маргінальної перетворюється на провідну.
У 1930 році за мотивами гоголівського оповідання Дми-
тро Шостакович написав оперу, де траєкторія абсурду 
вривається до російського модернізму 20 століття (опе-
ра мала великий успіх, але її було заборонено майже 
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Nikita Kadan 
The possessed can testify in court, 2015
Metal shelves, objects from museum collection and works of Nikita Kadan from 
different years, plants
Courtesy the artist, the National Museum of the History of Ukraine, and M HKA, Antwerp

The installation is a construction of archival shelves uniting 
the objects from the Historical Museum collection with the 
works of the artist. The pieces from the collection reference 
the Soviet history of the current conflict zones: Crimea 
and Donbass regions. These objects, once infested with 
state ideology, have now escaped from any ideological 
narration. The objects have lost their fixed positions and 
conventional characteristics of ‘friend’ or ‘enemy’, and they 
start to produce doubts regarding any type of historical 
narration. Works of art located between the pieces from 
the Museum work to set up a new logic of historical nar-
ration beyond the control of any state-approved politics of 
memory. Vegetation as an object of care testifies to the 
institution’s choice in favor of the possibility of such a narra-
tive within the museum walls. Material objects, possessed 
by the spirits of history, escape from their predetermined 
significance, place and time, giving an unbiased testimony. 
The parrhesia of things and ‘history-with-which-you-can-
not-come-to-an-agreement’ meet in the museum, once it 
begins to doubt its function in the service of ideology. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and National Museum of the 
History of Ukraine, Kyiv with support from MuHKA – Museum of Contemporary Art, Antwerp. 
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одразу після прем’єри). 
Робота «Я не я, кобила не моя» використовує гого-

лівське оповідання, його попередників і його можливих 
наступників як основу для вивчення формальної вина-
хідливості різноманітних течій російського модернізму 
і сумнозвісного фіналу російського авангарду. 

Роботу для восьми проекцій було зроблено в рам-
ках підготовки до постановки опери Шостаковича. На 
початку ми спостерігаємо носа-втікача, носа в русі (у 
більшості випадків це паперовий ніс, накладений на 
відзняте тіло), але потім перед нашими очима постає 
також радянський кіноматеріал 1920-х  і 30-х років. 
Більшість використаних силуетів було створено під 
час майстер-класу, проведеного зі студентами-акто-
рами у Йоганнесбурґу. У якості спроби віднайти зв’я-
зок між конструктивістською мовою Еля Лисицького 
та земною мовою Горького та російських режисерів, 
над проекціями цих людських фігур було додано та 
накладено паперові вирізки. На той час ці мови дуже 
відрізнялися і навіть антагонізували, але у ретроспек-
тиві їх поєднує відчуття відкритості, спромоги, форму-
вання чогось нового – тобто свободи дії. Так неначе 
потрясіння революції 1917 року могли забезпечити 
енергію для нових зображень, слів, нової мови. У той 
час здавалося, що ці шляхи можуть існувати паралель-
но, але тепер ми знаємо, що навіть у1918 році Ленін шу-
кав «надійних антифутуристів», а червоний клин, що 
мав перемогти біле коло, незабаром теж буде зметено. 

«Я не я, кобила не моя» – це елегія, поховальна 
пісня (хоча, можливо, заголосна як на елегію), але це 
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Nikita Kadan in collaboration with the team of 
National Museum of the History of Ukraine
Narrating the ongoing war. New developments of the 
permanent display of the National Museum of the History 
of Ukraine
Courtesy the artist and National Museum of the History of Ukraine, Kyiv

As part of an ongoing collaboration between the artist and 
the staff of the department ‘Ukraine in the 1990s and early 
21st century’ of the National Museum of History of Ukraine, 
new developments in museum display were realized. Before 
starting the dialogue with biennale and inviting artist the 
team of NMHU made a decision to represent the ongoing 
events in museum and created a display for Maidan 2013 – 
2014 with it’s own resources and creativity. 

As a result of collaboration between historians and artist 
an installation in the stairwells of the museum has been con-
structed to display shells that fell on the territory of eastern 
Ukraine in 2014 – 2015. Additionally, an exhibition-in-pro-
gress in the central hall of the third floor of the museum uses 
metal structures that resemble archival shelves to house 
items that bear witness to wartime. This same hall will play 
host to discussions about thinking through recent historical 
events and how to ‘find space in the museum’ for the events 
of here-and-now.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and National Museum of the 
History of Ukraine, Kyiv.
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елегія і за формальною художньою мовою, зруйнова-
ною у 1930-х, і за можливістю перетворення людини, 
на яке багато хто сподівався і вірив, вірив у революцію.

Існує стенограма засідань пленуму ЦК компартії 
Радянського Союзу, де Микола Бухарін, близький по-
мічник Леніна, бореться за своє політичне і фізичне 
життя. Назва проекцій «Я не я, кобила не моя» похо-
дить із цих стенограм. Це фраза, яку використав ро-
сійський селянин, начисто заперечуючи свою провину. 
Власник носа не сказав би цього про свій ніс, але саме 
ніс говорить про свого власника. 

Є певний чорний гумор у тому, що його мова більше 
не працює – і в сміху, який викликають його найпал-
кіші благання. Найбільш гротескний абсурдизм лише 
наближується до цього театру. Тільки абсурд, розрив 
причинно-наслідкових зв’язків, розрив звичного по-
рядку світу здається спроможним описати цю реаль-
ність.                                Вільям Кентридж
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Dzamil Kamanger
Finnish Passport, 2015
Bead knitting
From the series Fake Passports are Always Handicraft
Courtesy of the artist 

Ukrainian Passport, 2015 
Bead knitting
From the series Fake Passports are Always Handicraft
Courtesy of the artist 

Dzamil Kamanger’s works combine traditional Central 
Asian craft skills with modern themes. These two beadworks 
use a traditional Kurdish bead-knitting technique to make a 
Finnish and a Ukrainian ‘passport’. A ‘good’ passport, which 
many western Europeans take for granted, can get you into 
almost any country, while carriers of other documents often 
have radically different experiences. As a political refugee 
and Iranian Kurd, Kamanger speaks from personal knowl-
edge. He received his Finnish nationality after living and 
working in Finland 15 years. These two new works, made 
expressly for the School of the Displaced at the Kyiv Biennial 
2015, are part of the series Fake Passports are Always 
Handicraft, an ironic reference to the traditional techniques 
of counterfeiting travel documents.
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Аліна Клейтман 
Жити по-новому!, 2015

Відео, 10’
Надано авторкою

 
У своїй роботі Аліна Клейтман розповідає про відчай, 
пов’язаний з переживанням конфлікту на відстані. Ідея 
її нового відео з’явилася завдяки слогану передвибор-
чої кампанії Петра Порошенка – «Жити по-новому!» 
Знаючи, що вони не можуть контролювати негативний 
вплив теперішньої ситуації у країні, люди починають 
вважати, що не можуть змінити реальність. У результа-
ті постають такі суб’єктивні почуття як відчай, безнадія 
і відчуття власного безсилля.
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Franz Kapfer
Me or the Chaos, 2015
Installation
Courtesy the artist

Franz Kapfer transforms symbols of power from the 
Napoleonic era into bidimensional sculptures. The grandeur 
of the details of doors, buildings, flames, which are now part 
of the collection of the Louvre Museum in Paris, are repro-
duced by the artist on cheap materials like paper and wood, 
emphasising the decadence and the decline of the splendor. 
Some pieces are installed on a round pedestal on which a 
collage of images from daily newspapers represents a se-
ries of political leaders in their grotesque exercise of power. 
Kapfer analyses political culture in which the relationships 
between small and very specific structures and elements 
are probed and their capacity for visual representation re-
viewed in respect of issues such as authority and oppression 
in political and religious systems. For this reason the way he 
deals with symbols is always dynamic; they can never stand 
for something in a permanent way; they construct something 
in each state. In this connection it is important to see Kapfer’s 
art as installation which does not deal with rigid objects for 
this very reason; a performative aspect is constantly con-
veyed in his works at the same time.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from the 
Bundeskanzleramt Österreich.
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Їржі Кованда 
Без назви, 2015

Інсталяція: портфель, лампочка
Надано автором 

 
Тут немає точного пояснення, жодного «правильного» 
значення. Намагайтесь прочитати це, як поему. То є гра 
у вільні асоціації на задану тему. Ви бачите шкільний 
ранець без книг, пустий, розкритий, одинокий. Здається, 
його загубили. Та десь із середини, із його дна надходить 
світло. І це більше, ніж сотні книжок із розумними думка-
ми. Чи вам більше подобається пекло, аніж рай? Уявіть …  
це ваш вибір.   Їржі Кованда
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Vlodko Kaufman 
Time is a constant, 1999
Video, 6’
Courtesy of the artist

The division of Time into seconds, minutes, hours, days, 
months and years is absurd. Even more so into millenia. 
Beyond the absence of proof for the uniformity and homo-
geneity of the flow of time, the very point from which we 
count is doubtful. Is it worth splitting ‘here’ and ‘there’, ‘then’ 
and ‘now’? Like strychnine, the absurd is unpleasant, but 
it firmly insists on its modest existence, the presence of 
which ultimately turns out to be nothing more than another 
variation on the Game. It must be said that the absurd is 
also just an intricate warping of the Rules. If a convention 
for an internally consistent system is truth, expediency or 
logicality, then, in keeping with this, the convention that this 
is all an illusion is its antipode. An hourglass is a pocket 
model of a beach with all the characteristics of one: as a 
symbol, the beach has the ability to fix (establish?) fluidity. 
It is a beach that a grain of sand sees at the moment of its 
flight between the halves of an hourglass. The dynamics of 
the relief of a beach opens the curtain on what lurks behind 
the symbols – on Time.         Lyubko Deresh
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Антоніо Козентіно
Корабель «Стелянос Хрісопулос», 2013 – 2015

Модель
Надано автором

 
Корабель «Стелянос Хрісопулос» – це корабель тих, хто 
втікав із Мармурового моря і тих, хто втікатиме звідти 
в майбутньому. Назва корабля походить від назви опо-
відання Саіта Фаіка Абасияника «Корабель «Стелянос 
Хрісопулос». Коли я вирішив побудувати корабель, для 
свого натхнення з усіх досліджених планів я обрав тіло 
крейсера «Аврора». Іншим джерелом натхнення був 
«Грізний» (Redoutable) – корабель, історія якого розпо-
відається в романі Жюльєна Ґрака «Берег Сиртів» (Le 
Rivage des Syrtes). Коли я вперше показав корабель 
на виставці, його маршрут було оголошено в газеті із 
зображенням моделі корабля і пропозицією купувати 
квитки. Пропонувалися, звісно, також втеча на ньому 
від Всесвітнього потопу і розважальна програма. Для 
виготовлення корабля було використано бляшанки від 
сиру, оливок, солених огірків та олії – це матеріал, який 
можна знайти у Стамбулі всюди. Шматки бляшанок 
cкріплювалися докупи алюмінієвими гвинтиками. Я 
завершив корабель за п’ять місяців, працюючи в сту-
дії зі своїм асистентом. Таким чином, корабель і процес 
його виробництва містять пам’ять покоління, що робило 
власні іграшки.  Антоніо Козентіно. 

Для Київської бієнале художник відтворює мініатюрну модель оригіналу.
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Time is a constant.
To keep from going mad, people thought up ways to 
mark TIME –
minutes, hours, years, eras. Whatever marks time is 
nothing more than a symbol.
The project Time is a constant is a painful attempt to find 
my codes of keeping time.
TIME gives birth,
TIME doubles,
TIME clones,
TIME reflects or assimilates,
TIME ages,
TIME kills,
TIME hides,
TIME renews …
the search for a new TIME CODE gives birth to a new 
creation,
all further creation is built up on this principle.
I simply have to set IT.
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Віталій Комар
Пташка і ведмідь (із серії «Алегорії Справедливості»),
2011 – 2015

Полотно, олія та темпера
Надано автором

 
У дитинстві Віталій Комар малював «Алегорію Спра-
ведливості» – античну бронзову статуетку з терезами 
та мечем у руках. Його мати й батько були юристами, 
і ця загадкова жіноча фігура стояла на книжковій по-
лиці у їхньому помешканні. Пов’язка на очах (символ 
неупередженості судової системи) закривала її очі, а 
її стопи стояли на змії. Найбільше його приваблюва-
ли увігнуті чаші терезів; вони були схожі на бронзові 
жіночі груди. У новій серії «Алегорії Справедливості» 
художник об’єднав Західну емблему – терези – зі Схід-
ним символом інь-ян. Гібридний образ репрезентує не 
лише соціальні закони, але й закони природи. Урядові 
закони двовимірні – це пласкі, наївні, недосконалі копії 
таємничих законів, які керують нашим багатовимірним 
всесвітом. У «Алегоріях», як у байках, показані різнома-
нітні персоніфікації та маски Справедливості: не лише 
жінка з терезами, але й ведмеді та птахи, метелики та 
змії, олень та кіт. Віталій Комар прагне вірити у транс-
цендентальний баланс усесвіту, однак ви не побачите 
пов’язок на очах його створінь. У дитинстві він вірив, 
що існує неупереджена система правосуддя; на жаль, 
ця віра не залишилася в дитинстві.
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William Kentridge
I am not me, the horse is not mine, 2008
8-channel video projection, sound, colour, DVcam, HDV transferred to DVD, 6’
Courtesy of the artist

The Nose: Learning from the absurd

A man wakes one morning and finds his nose gone. He 
attempts to track it down through the streets of his city, go-
ing to the police, placing newspaper advertisements for its 
return, seeking medical advice. When he does meet his 
nose (in a cathedral) he realizes to his dismay that his nose 
is of a higher rank than he is. His own nose will not speak 
to him. When his nose is arrested (trying to leave the city in 
disguise), it still will not rejoin his face. But one morning he 
wakes and the nose is in place. This is the substance of the 
short story ‘The Nose’ written by Mykola Gogol in 1837. His 
story had as one of its roots a section of the novel Tristram 
Shandy written by Laurence Sterne in 1759, which includes 
an episode of a man who loses his nose. Stern in his turn 
has his antecedence in ‘Don Quixote’ of Miguel Cervantes 
(published in 1601). There is a strand in all three authors of 
a sober absurdism, the impossible and fantastic used as a 
central narrative device. It is a strand which comes from the 
edges to the centre of the stage in 20th century modernism.
Gogol’s short story is turned into an opera by Dmitri 
Shostakovich in 1930, the trajectory of the absurd explod-
ing into 20th century Russian modernism (the opera was a 
popular success but suppressed shortly after its opening.) 
I am not me, the horse is not mine, takes the short story, its 
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Крістофер Кондек 
Не всі німці вірять у Бога, але всі вірять у Федераль-
ний банк Німеччини, 2013

3-канальна відеоінсталяція, 12’’30’
Надано автором
 

В  1911-му  році  відомий  спіритуаліст  Барон  фон 
Шренк-Нотцинг відвідував сеанси, організовані фран-
цузькою жінкою-медіумом Евою К. Там він засвідчив та 
сфотографував так звані «Феномени матеріалізації». 
Він назвав такі матеріалізації «ектоплазмою», яку він 
визначив як духовну енергію, що вийшла на поверхню 
фізичного медіума. Для Кондека поняття віртуально-
го духу, що стало реальним, а потім фетишизованим, є 
точним описом грошей. Адже чим, як не прикладами 
«феноменів матеріалізації» є паперові гроші та кіль-
кісне пом’якшення? У відеотриптиху Кондека управ-
лінці центральних банків є первосвящениками такого 
сеансу: вони демонструють фокуси і вставновлюють 
контроль над досутпом до фінансової ектоплазми, під-
креслюючи таким чином перформативні аспекти гро-
шей та банківської справи.
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earlier history and its possible future histories as the basis 
for looking at the formal inventiveness of the different strains 
of Russian modernism, and at the calamitous end of the 
Russian avant garde.

The work for the eight projections was done as prepa-
ration for the production of Shostakovich’s opera. Initially a 
nose on the loose, or a nose with locomotion (in most cases 
a paper nose superimposed on top of a filmed body), but 
then also looking at old film material from the 1920’s and 

‘30’s from the Soviet Union. A workshop done with student 
actors in Johannesburg furnished many of the silhouettes 
used. On top of projections of these human figures, paper 
cut outs were added and interposed, trying to find a link 
between the constructivist language of El Lizitsky and the 
earthy language of Gorky and the Russian Filmmakers. 
Languages which were very different at the time and even 
antithetical, but which in hindsight are joined by a sense 
of openness, of possibility, or forming something new – of 
agency. As if the upheavals of the 1917 revolution could 
provide an energy for new images, words, a new language. 
At the time it seemed the paths could run parallel, but now 
we know that even in 1918 Lenin was looking for ‘reliable 
anti-futurists’, and that the red wedge that would defeat the 
white circle, would soon be swept away too.

I am not me, the Horse is not Mine is an elegy (perhaps 
loud for an elegy), but an elegy both for the formal artistic 
language that was crushed in the 1930’s, and for the pos-
sibilities of human transformation that so many hoped for 
and believed in, in the revolution. There is a transcript of 
some meetings of the plenum, of the Central Committee of 
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Мілена Корольчук
Wonder Bread, 2013

Фотодрук
Надано авторкою

 
«Wonder Bread» – це серія фотографій, у якій зафіксова-
но скульптури з розім’ятого хліба «Wonder Bread». Деякі 
з фігур Корольчук репрезентують визначальні для неї 
впливи, тоді як інші позначають безцільні відволікання 
або повчальний досвід. Напозір марнотратний акт гри 
з їжею, з одного боку, порушує проблему надлишку та 
несправедливого розподілу засобів. З іншого боку, твір 
є результатом рефлексій художниці щодо споживання 
інформації та ідей тими, хто має привілей доступу до 
них. Корольчук розглядає важливість вибору у світі 
нездоланного потоку інформації, який часто нагадує 
сміттєвий контейнер, керований соціальними медіа. 
Стрічку новин генерує алгоритм, а те, чим нам ціка-
витися, вираховує математична формула. Відтак світ 
здається зробленим із однаково важливих фрагментів, 
відокремлених від ширшої єдності та вилучених із їхніх 
контекстів. Задля того, щоб почуватись релевантними, 
ми часто безцільно блукаємо, зачудовані непотрібним 
гомоном, та обмежуємо свою соціальну роль актом спо-
живання як такого.
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the Communist Party of the Soviet Union in which Nikolai 
Bukharin, close lieutenant of Lenin, is fighting for his politi-
cal and physical life. The title of the projections I am not me, 
the Horse is not Mine comes from these transcripts. It is a 
Russian peasant saying used to deny all guilt. It is not even 
what the owner of the nose would say of his nose but it is 
what his nose says of him. There is a dark comedy in the fail-
ure of his language to work any more – and in the laughter 
provoked by his most passionate pleas. The most grotesque 
absurdism only approaches this theatre. Only the absurd, 
the rupturing of expected causes and results, the rupturing 
of expected order in the world, seems able to depict this 
reality.                William Kentridge
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Володимир Костирко
Сірники, 2010 

Полотно, олія
Надано автором 

 
Прості предмети з робіт Володимира Костирка часто 
наповнені прихованими, втім гострими та актуальними 
політичними змістами. Еклектичний стиль та змішана 
техніка письма втілюють авторську винахідливість. 
Картини Костирка вміщують безліч посилань на канони 
історії західного мистецтва та уявного світу глянцевих 
журналів, що слугують інструментом для рефлексії на 
тему колективного несвідомого, амнезії та витіснення 
реальності. Субверсивний гумор та сатиричні комента-
рі, до яких часто звертається художник, є свідченнями 
фундаментальної амбівалентності образу, котрий весь 
час хитається між полюсами ідеалізму й натуралізму, 
протесту та реакції, поміж жанровими сценами та істо-
ричним жанром, сучасністю і меланхолією. 
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Lesia Khomenko
After the End, 2015
Set of 6 watercolors in box-frames with satin glass
Courtesy the artist

In her new work Lesia Khomenko places watercolor draw-
ings under satin glass, which has a blurring effect on the im-
ages. Scenes of everyday life find their place within military 
images, tragic and dramatic representations of the conflict 
which overwhelm the mediascape. The work is an attempt 
to show the impossibility of representing the subjective 
experience of life during wartime. After her series of draw-
ings portraying activists and civil protesters on the Maidan 
(Drawing on Maidan, 2014) the artist has experienced a 
crisis of language and an excess of perception. In this chaos, 
she seeks to maintain a place for simple things and ordinary 
life. In literature and cinema, trivial life usually comes after 
the ‘happy ending’ and is left off-screen. But during wartime 
normality becomes the greatest treasure. 
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Аліс Крайшер
Голос Пана, 2015

Інсталяція
Надано KOW Gallery

Робота Аліс Крайшер має справу з відносинами між 
суб’єктами та суспільством,  їхньою можливістю дія-
ти в рамках знедолення та гніту, типових для гегемо-
ністської політики та економічних структур. З середи-
ни 1980-х у центрі її уваги – аналіз політичних питань 
художніми засобами і тісно переплетена з цим етика, 
яку вона розуміє як моральний імператив боротьби за 
просвітництво – імператив називати, розвінчувати та 
підкреслювати різноманітні прояви несправедливості 
в цьому світі; «мати хоробрість у серці», аби слідува-
ти своєму небажанню приймати речі такими, як вони 
є. Вона написала маленьку п’єсу в стилі Брехта і сама 
заспівала її. Дійові особи – вухо, язик та голос. «Голос 
Пана», назва інсталяції Крайшер, має подвійне значен-
ня. З одного боку, вона відсилає до логотипа компанії 
музичної індустрії, пса Ніппера. Але, з іншого боку, вона 
також має зв’язок з науково-фантастичним романом 
Станіслава Лема 1968-го року «Голос Пана». Однією 
з тем роману є Холодна війна. Після двох революцій 
українські громадяни вирішили лишити цей період по-
заду, але тепер опинилися втягненими до геополітичної 
боротьби за гегемонію. У роботі «Голос Пана» худож-
ниця запитує, якою є роль її держави і різних владних 
відносин у цій констеляції. 

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Alina Kleytman
To Live in a New Way!, 2015
Video, 10’
Courtesy the artist

Alina Kleytman’s work deals with the desperation that 
arises from living through a conflict from a distance. The 
idea of her new video draws from the slogan of the Petro 
Poroshenko 2014 presidential campaign – «Live in a new 
way!». Knowing that they cannot control the negative impact 
of the current situation, people begin to think that they are 
not able to correct reality. As a result, subjective feelings 
arise, such as despair, hopelessness and a feeling of one’s 
own powerlessness. 
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Дарія Кузьмич
Повалення пам’ятника В.І.Леніну в Харкові, 2015 

Полотно, олія
Надано автором

«Повалення пам’ятника Леніну в Харкові» це зобра-
ження історичної події, яка відбувається у 2014 році 
в одному зі східних українських міст, через 25 років 
після першого знесення пам’ятника на заході України 
у м. Червоноград. «Ритуал» прощання з минулим для 
певних людей також може бути «вбивством», але він 
є необхідним етапом для майбутнього. Робота зобра-
жує найактуальнішу тему і має на меті не прославлен-
ня В.І.Леніна чи знесення пам’ятника. Використовуючи 
мову епохи, з якою необхідно розпрощатися, я вислов-
люю вдячність і ставлю крапку.  Дарія Кузьмич
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Vitaly Komar
The Bird and the Bear (from Allegories of Justice series),
2011 – 2015
Tempera and oil on canvas
Courtesy the artist

When Vitaly Komar was a child he used to draw the Allegory 
of Justice – an antique bronze figurine who held scales and 
a sword in her hands. His mother and father were lawyers, 
and this mysterious female figure stood on a bookshelf in 
their apartment. A blindfold (symbolizing the impartiality of 
the judicial system) covered her eyes and her foot rested 
on a serpent. He was most drawn to the concave cups of 
the scales; they looked like the bronze woman’s breasts. In 
his recent Allegories of Justice the artist has connected a 
Western emblem – the scales – with the Yin-Yang, a symbol 
from the East. This hybrid image represents not only soci-
etal laws but the laws of nature. The government’s laws are 
two-dimensional – flat, naive, imperfect copies of the myste-
rious laws that rule our multidimensional universe. In these 
Allegories, as in fables, you can find Justice in her various 
personifications and masks: not only the woman with scales, 
but also bears and birds, butterflies and serpents, a deer 
and a cat. Komar wants to believe in the transcendental bal-
ance of the universe, but you won’t see a blindfold covering 
his creatures’ eyes. As a child, he believed in the existence 
of an impartial system of justice; alas, this faith did not follow 
him out of childhood.
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Рей Ланґенбах
Habeas Corpus

Тривала перформативна юридична інтервенція
Надано автором та Девідом А. Р. Россом

Робота Рея Ленґенбаха є результатом співпраці з Де-
відом А. Р. Россом, який донедавна працював банків-
ським експертом, аудитором та юристом в одному з 
найбільш високопоставлених судів Сполучених Шта-
тів. Вона роз’яснює 29-річне розслідування справи 
про торгівлю дітьми, пов’язану з мільярдним рахунком 
«кавового фонду» у Міжнародному банку комерції та 
кредитів. 2006 року австрійська, бельгійська й амери-
канська поліція відстежила це злочинне угруповання в 
суді Мериленда. Сотні дітей було переправлено через 
Гельсінкі до США з десятків європейських країн, в тому 
числі з України. 



199198

Christopher Kondek 
Not All Germans Believe In God, But All Believe In The 
Bundesbank, 2013
3 channel video installation, 12”30’
Courtesy the artist

In 1911, the noted spiritualist Baron von Schrenck-Notzing 
attended séances held by the French medium Eva C. There 
he witnessed, and photographed, what he called ‘material-
ization phenomena’. He called these materializations ‘ecto-
plasm’, which he defined as a spiritual energy exteriorized 
by a physical medium. For Kondek the notion of a virtual 
spirit made real and then fetishized is a precise description 
of money. After all, what are fiat currency and quantitative 
easing if not an example of ‘materialization phenomena’? In 
Kondek’s video triptych, central bankers are the high priests 
of this séance, involved in a smoke and mirrors performance, 
controlling the access to financial ectoplasm, highlighting 
the performative aspects of money and banking.
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Деніса Легоцка
Без назви, 2013 – 2015

Інсталяція: текстиль, вишивка, об’єкти
Надано авторкою

 
У своїх стриманих скульптурних композиціях, розміще-
них у просторі так, ніби їх розгубили уві сні, Деніса Ле-
гоцка користає з контрасту між суб’єктом та об’єктом. 
Природні елементи, які вона пов’язує із витоками влас-
ної художньої роботи, виходять зі свого статусу «не-об’єк-
тів», перебуваючи у стані постійного перетворення на 
квазі-суб’єкти у художньо сфабрикованих діалогах зі 
стійкою матеріальною реальністю. У її інсталяціях, знай-
дені речі (які, здається, розповідають про історію своїх 
нерухомих життів та про сліди пам’яті, прикріплені до 
них) постають пов’язаними із абстракціями різних ви-
дів: серії нотаток, складані меблі, текстилі. Констеляції 
об’єктів Легоцкі є осадом сумлінного художнього процесу, 
який починається із конкретного методу розгляду об’єк-
та, а потім продовжується у віддаленій роботі, яка поля-
гає у дослідженні нескінченної поєднуваності графічних 
елементів. Із цієї палітри речей Деніса Легоцка розвиває 
«поетику свідомості», яка видається настільки ж легкою, 
наскільки й ефемерною, і яка працює з численними не-
ясними стосунками між квазі-об’єктами та квазі-суб’єк-
тами, між реальним та уявним. 
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Milena Korolczuk 
Wonder Bread, 2013
C-prints
Courtesy the artist

Wonder Bread is a photographic series that captures 
sculptures made out of squashed Wonder Bread. Some 
of Korolczuk’s figures represent her important influences, 
whereas others signify futile distractions or cautionary les-
sons. The seemingly wasteful act of playing with food brings 
up the problem of excess and unjustly distributed means on 
one hand. On the other hand, the work is a result of the art-
ist’s reflections on consumption of information and ideas by 
those who have the privilege of accessing them. Korolczuk 
contemplates the importance of choice in the world of an 
overpowering flood of information that often resembles a 
dumpster curated by social media. An algorithm generates 
a daily feed and a mathematical formula tells us what to 
be interested in. The world then seems to be made up of 
fragments that are equally important, removed from a wider 
whole and deprived of their contexts. In order to feel relevant 
we often wonder around aimlessly, dazed by the irrelevant 
buzz, limiting our social role to the act of consumption itself.
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Юрій Лейдерман / Андрій Сільвестров
Одеса. Фрагмент 205, 2015

HD відео, 28’
Надано авторами
 

У новій  інсталяції  їхнього довгострокового  кінопро-
екту  Birmingham  Ornament  («Оздоба  Бірмінгема»), 
художник Юрій Лейдерман і кінематографіст Андрій 
Сильвестров звернулися до історії міста Одеси і ви-
світлюють життя двох ікон одеського мистецтва: ху-
дожників Валентина Хруща (1943 – 2005) і Олега «Пер-
ця» Петренка (1964 – 2014). Автори фільму створили 
дійство, схоже на політичну маніфестацію або хресну 
ходу вулицями Одеси. Однак,  замість  ікон  і плака-
тів, учасники тримають картини Валентина Хруща, а 
замість  реальних  слів,  вони  спілкуються  фразами  
дописів Олега Петренка на Facebook. Це сплетіння різ-
них візуальних, текстових та історичних ліній розкриває 
суб’єктивний погляд на ідентичність одесита, особли-
во на сучасному історичному етапі. Юрій Лейдерман і 
Андрій Сильвестров імпровізують абсурдистську пое-
тику, щоб конкурувати з постійним тиском політичної 
фантасмагорії.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» та Академії світових мис-
тецтв у Кельні, за підтримки SHIFT Basis.Kultur.Wien.
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Volodymyr Kostyrko
Matches, 2010
Oil on canvas
Courtesy the artist

In his old-masterly realist paintings, as well as in his sculp-
tures and installations, Volodymyr Kostyrko often hides 
sharp and topical political content behind seemingly harm-
less subjects. Kostyrko’s eclectic style and his elaborate 
technique render his pictorial inventions, full of references 
to the canons of Western art history or the image worlds of 
lifestyle magazines, a medium of reflection on the collective 
unconscious, on amnesia and the suppression of reality. 
Often full of subversive humour and satiric comments, 
Kostyrko’s works speak to the fundamental ambivalence of 
the image – constantly swinging between idealism and nat-
uralism, protest and reaction, modernity and melancholy, 
genre scenes and the historical genre.
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Михаїл Лилов / Ельке Мархофер
Зміна форми, 2014

16мм фільм, переведений в цифровий формат, 18’
Надано авторами

Наділяючи не-людський світ культурою, фільм «Змі-
на форми» окреслює картографію конкретного ланд-
шафту. Ландшафт, який можна побачити в багатьох 
частинах Азії та Японії, називається «сатояма», що 
буквально означає «простір між селом та горою». Та-
кий ландшафт – це мембрана, зіткана через обміни та 
зіткнення між нелюдським та людським життям. Сіль-
ськогосподарська та лісова виробнича продуктивність 
цього ландшафту базується на розширенні біорозмаїт-
тя екосистеми. Чим більше задано взаємодії між вида-
ми та циклами, тим стабільнішу екосистему може бути 
сформовано. 
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Jirí Kovanda 
Untitled, 2015
Installation: bag, lamp bulb
Courtesy the artist

There is no precise explanation, no single correct meaning. 
Try to read it as a poem. It is a free play of associations on 
the topic. You have here a school bag with no books, empty, 
wide open, in a lonely place. It seems lost. But there is a 
light inside coming down from above. And it’s more than a 
hundred books or ideas. Or do you prefer hell to heaven? 
Imagine … it’s your choice. Jirí Kovanda
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Казимир Малевич
 Остання футуристична виставка, Белґрад, 1985

Інсталяція: 21 картина, акрил, полотно
Надано (c) Kontakt. Мистецька колекція Erste Group та ERSTE Foundation

 
Лист від Казимира Малевича
 
«Мої дорогі друзі:
Я дуже здивувався, коли дізнався зі статті «Дяорама» 
[A.i A., Березень ‘86] про художника Давида Дяо, який 
по суті скопіював мою роботу, використавши знамени-
те фото «Останньої футуристичної виставки», що про-
ходила в Петроґраді з 17 грудня 1915 року по 19 січня 
1916 року. Я був трохи спантеличений, але з часом мені 
сподобалася і сама ідея, і картини. Сподіваюся одно-
го дня побачити їх наживо. Не меншою несподіванкою 
було дізнатися з тієї ж статті, що мою роботу нещодав-
но використали деякі інші художники з вашого прекрас-
ного міста Нью-Йорка. Не можу припинити задаватися 
питанням: Чому? Чому саме зараз, після стількох років?
Я пам’ятаю цю холодну засніжену зиму, ніби це було 
вчора. Все було в русі. Це був час великих надій, енту-
зіазму, оптимізму, футуризму і, звичайно, Революції. Її 
запах відчувався навіть у холодному російському по-
вітрі. Кінець великого століття… новий вік… велична 
і холодна будівля на Марсовому Полі (Champ de mars), 
7. «Остання футуристична виставка 0,10»… ніякого 
опалення… Пуні бігає навколо, шукаючи цвяхи… Клюн 
дещо  знервований,  як  наречений  перед  весіллям. 
Мушу визнати, що в мене зовсім не було попередньо-
го плану моєї, як ви кажете, «інсталяції». Це чиста 
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Dariia Kuzmych
The overthrow of the Lenin monument in Kharkiv, 2015 
Oil on canvas
Courtesy the artist

The overthrow of the monument to Lenin in Kharkiv is the 
image of an historical event. In 2014, the year in one of the 
eastern Ukrainian cities, 25 years after the first demolition of 
a monument at sunset in Ukraine. Chervonograd. The ‘ritual’ 
farewell to the past for certain people can also be ‘murder,’ 
but it is a necessary step for the future. It represents the 
most current topic and is not to praise Lenin or the demoli-
tion of the monument. Using the language of the era, which 
should say goodbye, I express gratitude and put a full stop.
Dariia Kuzmych
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випадковість. Я знав лише, що «Чорний квадрат» має 
бути у верхньому куті …
А сьогодні її навіть «цитує» в картинах один із моїх ко-
лег! Я насправді не пам’ятаю, хто зробив цей знімок, 
але це лише фото, чорно-біле. Жодних кольорів!
Таке враження, що це фото стає навіть важливішим за 
мої супрематичні картини! Саме тому я роками думав 
про повторне проведення тієї ж виставки.
Оскільки з очевидних причин зробити це у Петроґра-
ді було неможливо, я вирішив влаштовану «Останню 
футуристичну виставку» знову рівно через 70 років (17 
грудня 1985 року –19 січня 1986 року) у маленькій квар-
тирі в прекрасному місті Белґрад. Частина виставки 
була точною реплікою петроґрадської інсталяції. Тільки 
цього разу ніяких папірців з підписами, ніяких номерів, 
ніякого стільця. Інша частина виставки представляла 
деякі з моїх нещодавніх неосупрематичних робіт: су-
прематичні ікони на давніх рельєфах та скульптурах. 
Мереживні супрематичні ікони. Думаю, краще уявлен-
ня можна отримати зі світлини.
Я думаю, багатьох із вас цей лист може сильно здивува-
ти, оскільки вважається, що я помер 1935 року, знаю… 
труна Суєтіна… велика похоронна процесія вулицями 
Ленінґрада… «Чорний квадрат» на могилі… Так багато 
людей переконані, що я помер. Але чи так це?» 
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KwieKulik (Zofia Kulik / Przemysław Kwiek)
Open Form. Game on an Actress’ Face, 1971
35mm Film, DVD, 2’39’’ 
Courtesy the artists 

This scene from the film Open Form presents a multilay-
ered reflection on processuality, participation, media and 
mediatization. Using the ‘public’ face of an actress as if it 
was a neutral surface for a collaborative artistic act, this 
processual visual game instructed participants to perform 
successive moves on this premise. Given that each move, 
each ‘utterance’, influenced the next one and modified the 
original situation, the rule was to react to each other’s moves, 
opening new possibilities for others to express themselves. 
The collective activity established a form of visual language. 
The scene featured Ewa Lemańska, who gained huge pop-
ularity in Poland in the early 1970s as Maryna in the TV 
series Janosik. 
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Таус Махачева
Канат, 2015

HD відео, 75’
Надано авторкою 

У новому відео Таус Махачевої канатоходець перети-
нає прірву в Кавказьких горах, використовуючи твори 
різних даґестанських митців замість балансуючої жер-
дини, а іноді повісивши роботи на неї. Канатоходець 
Расул Абакаров, нащадок сім’ї відомих канатохідців у 
п’ятому поколінні, носить від одного краю гори до іншо-
го картини і малюнки, що охоплюють все ХХ століття, 
та вкладає їх до конструкції, що нагадує стелаж із му-
зейного сховища. Проводячи таке небезпечне дійство, 
Махачева створює візію суб’єктивної інституційної іс-
торії мистецтва у шістдесят одному об’єкті та піднімає 
питання про те, як працює історія мистецтва під загро-
зою потрапити у прірву забуття. Те, яким чином мисте-
цтво переміщується над порожнечею, нагадує хиткий 
баланс пострадянської суб’єктивності, що винаходить 
себе і шукає рівноваги між традиційним минулим і на-
ціональною історією, місцевою та світовою сучасною 
культурою. Врешті-решт, небезпечне балансування на 
канаті втілює екзистенційний досвід митця, який завж-
ди балансує між визнанням і забуттям. 

Створено за підтримки програми Cosmoscow Artist Patron, Москва.
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Landscape and Land

Adalbert Boretsky Green Mountains, 1940s*
Mykola Hlushchenko Last Snow, 1959* 
Vasyl Nepyipyvo Breath of Spring: March, 1971*
Serhiy Shyshko Untitled, not dated*
Petro Sulymenko Rocky Coast, 1959**
Volodymyr Sydoruk Storm Clouds, 1960s**
Ivan Trush Little Lake, 1904* 
Fedir Zakharov 1960s*

The School of Kyiv presents a historic collection of land-
scape paintings from the last century, painted by artists born 
in different regions (at the time even belonging to different 
states) of the territory that today belongs to Ukraine; their 
biographies come from different ethnic and social back-
grounds. Yet their gaze and representation of landscape 
has been highly influential in constructing the official ima-
gological blueprints of the idealized Ukrainian land. They 
educated subsequent generations of artists who are still 
active, they had high positions in the country’s institutional 
art world and their art resonated internationally as it reflects 
international influences. They were decorated painters of 
the USSR, national heroes and figures who dominated the 
taste of the reigning classes. Selected from the funds of a 
private gallery and an auction house and presented in the 
hall of the Praesidium of the National Academy of Fine Arts, 
where many of them were educated or taught, as a back-
drop against which The School of Kyiv unfolds a different 
reality of landscape. This reality reflects on exploitation, on 
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Про користь пірамід у культурній освіті, зміцнення 
національної самосвідомості та формування мораль-
но-етичних стовпів, 2015

Перформанс: 1-2 щодня, у виконанні гурту циркових акробатів
Надано авторкою

Цей перформанс є продовженням відео «Канат» і про-
довжує розвиток подібних ідей навколо нестабільної 
культурної ситуації Кавказького регіону та ставить пи-
тання про збереження й індивідуальний художній страх 
художнього виробництва. Що ж потрібно зробити, щоб 
залишити слід в  історії мистецтва? Щоб заслужити 
місце в жорсткій ментальній структурі національної та 
міжнародної історії мистецтва? У відео шістдесят один 
художній твір переносять по канату з однієї точки до 
іншої. Усі твори є копіями робіт з Даґестанського му-
зею образотворчого мистецтва імені П.С. Ґамзатова: 
вибір є спробою окреслити ХХ століття в історії обра-
зотворчого мистецтва республіки. Для перформансу 
відтворено конструкцію для зберігання з усіма робо-
тами всередині. Це капсула простору і часу, сховище 
для певної культури, що на мить приземлилося в Києві. 
Раз на день циркові акробати приходять на виставку і 
обирають твори зі стелажу для побудови різних фігур 
за допомогою тіла, полотен і малюнків. Вони тримають 
ці пози, скільки стане сил (від однієї до п’яти хвилин), 
поки не використають кожну з робіт. Кожного разу 
представлено нові фігури та твори.

Створено за підтримки Van Abbemuseum, Айндховен.
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hegemonic use of the land, telling of how its inhabit-
ants have been the witnesses and victims of ongoing 
partitions, pogroms, purges, hunger, political struggles, 
ecological disasters and ethnic conflicts, of ideological 
and economic projections, of events that have etched 
themselves deeply. 

 *Courtesy Galerie Les Noms, Kyiv and Hong Kong
 **Courtesy Auction House “Korners” and the Charity Foundation “The Depths of Arts”
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 Пейзаж, 2013

100 дерев’яних носів, вирізаних лазером
Надано авторкою

Робота є зібранням дерев’яних об’єктів, що являють 
собою людські носи, змодельовані за обличчями пів-
нічно-кавказького типу. У Даґестані є кілька легенд про 
чоловіків, що втрачають свої носи. Для того, щоб знайти 
їх знову, і таким чином затвердити власну маскулінніть, 
вони відправляються у захопливі мандри. В аварській 
мові, наприклад, слово merlep («мерлеп») можна про-
читати як «гора», а також «ніс». Ідентифікація горян з 
рідними хребтами й верховинами також глибоко вко-
рінена у цій місцевості. Пейзаж не лише «розповідає» 
цікаві факти про зв’язок між кавказькими народами 
і їхньою батьківщиною, але також натякає на стерео-
типи і клішовані образи, що часто впливають на наші 
знання про країни і їхніх жителів.  Іліна Коралова
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Ray Langenbach 
Habeas Corpus
Ongoing performative-juridical intervention 
Courtesy of the artist and David A. R. Ross

Ray Langenbach’s work is a close collaboration with David 
A. R. Ross, who until recently was a bank examiner, auditor 
and attorney at one of the highest courts in the United States. 
It unravels Ross’s 29-year investigation into a child traffick-
ing ring intertwined with a ‘coffee fund’ involving billions of 
dollars at the Bank of Commerce and Credit International. In 
2006, Austrian, Belgian, and US police traced this child traf-
ficking ring to a Maryland courthouse. Hundreds of children 
passed through Helsinki to the USA, from a dozen European 
countries including Ukraine.
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Джон Міллер
Було зроблено помилки

Учасники виставки: Кара Бенедетто, Метью Вотсон, Ніколас Ґваньїні, Ден Ґрем, 
Джейн Діксон, Лайл Ештон Гарріс, Такудзі Коґо і Young-Hae Chang Heavy Industries, 
Калеб Консидін, Лі Ледар, Франк Лутц, Мерилін Мінтер, Вонґечі Муту, Ґреґ Парма Сміт, 
Волтер Робінсон, Аура Розенберґ

«Було зроблено помилки» – виставка, організована ху-
дожником та письменником Джоном Міллером, в якій 
беруть участь художники різних поколінь, з якими Міл-
лер співпрацював у минулому або підтримує постійний 
діалог зараз. Виставлені картини, фотографії та рухомі 
зображення створюють тривожний ефект, який Міллер 
приписує бентежному процесу репрезентації. Роботи з 
виставки коливаються від сильно нюансованих зобра-
жень банального – наприклад, у живописному зобра-
женні мітли та кришки до смітника Калеба Консідіна, 

– до більш виразних картин про гріх та розпусту, таких як 
зображення 1981 року стрип-клубу на Таймс-Сквер ав-
торства Джейн Діксон, або ж живопис Френка Лутца із 
зображеннями п’яних жінок, що сидять на бордюрах чи 
опершись на припарковані машини. На противагу цим 
зображенням, фотографії спаплюжених статуй Ніко-
ласа Ґваніньї фіксують насильство, спрямоване проти 
гаданого анімуса самого твору мистецтва. 

У той час як роботи Діксон стосуються сексуаль-
ності з соціологічної перспективи, фотографії Лі Ле-
дере  відштовхуються  від  психології  особистості.  В 
«Оріоні» Ледар попросив дітей намалювати розпус-
ний малюнок його голої матері, яка лежить на ліжку. 
Для створення іншої картини він запросив жінку, яку 
знайшов за онлайн-оголошенням, виставленим поряд 
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Denisa Lehocká 
Untitled, 2013 – 2015
Installation: Textiles, embroidery, objects
Courtesy the artist

In her demure sculptural arrangements, placed in space as 
if they were lost in a dream, Denisa Lehocká avails herself 
of the contrast between subject and object. The elements 
of a natural scenery which she brings into a relation with 
the deposits of her artistic work, acquire presence from 
their status as ‘non-objects’ which exist in a constant state 
of transmission towards the quasi-subjects of artistically 
fabricated conversations with their solid material reality. In 
her installations found things (which seem to tell the story of 
their still lives and of the memory traces attached to them) 
stand in relation to abstractions of various kind: serial no-
tation, modular studies and textiles. Lehocká’s object con-
stellations are the sediment of a painstaking artistic work 
process, which begins with a concrete method of relating 
to the object and then proceeds to work away at this by ex-
ploring the infinite combinability of graphic elements. From 
this palette of things, Denisa Lehocká develops a ‘poetics 
of conciseness’ which seems as light as it is ephemeral, 
and which deals with the manifold and opaque relationships 
between these quasi-objects and quasi-subjects, between 
the real and the imaginary. 



219218

із зображенням, для того, щоб вона сфотографувала 
його, перетворюючи, таким чином, на сексуалізова-
ний об’єкт. Аура Розенберґ звертається в «Малень-
кому Гансі» до одного з випадків, аналізованих Зи-
ґмундом Фройдом, і встановлює зв’язок із роботами 
Діксон чи Ледара, які приписуть сексуальності прови-
ну. «Маленький Ганс» був п’ятирічним хлопчиком, що 
мав фобію по відношенню до коней, та був одержи-
мий мастурбацією. У цій роботі Розенберґ використо-
вує рисунок, який був зроблений батьком хлопчика. 
Фройд пояснює у своєму есе, що як тільки батько за-
кінчив рисунок, хлопчик наполіг, щоб той додав пеніс 
тварини, що зображений неопрацьованою лінією під 
животом тварини. 

Реалістичні  полотна  та  фотографії  Калеба  Кон-
сідіна, Ґреґа Парми Сміта та Мета Вотсона об’єднує 
спільний настрій деградації та технічної незграбності. 
Деталізований колажний живопис Сміта із зображен-
ням кольорових олівців маніпулює узагальненим та іко-
нічним значенням образу для створення незвичного 
ефекту. Фотографії залежного від героїну «Майка», які 
зробив Метью Вотсон, піднімають питання про зобов’я-
зання між художником та зображуваним. Портрети ма-
тері Мерилін Мінтер 1969 року піднімають схожі питан-
ня, тоді як «Без назви (жовта решітка)» Лайла Ештона 
Гарріса – це репродукція нагадувальної записки, яка 
демонструє умови, за якими суб’єкт себе перевіряє. 

Анімована Power-Point  презентація «Тізер» Кари 
Бенедетто представляє чоловіка та жінку  і просте-
жує їхні стосунки – від газетного оголошення до ро-
мантичних вихідних. Зі своїми характерними кадрами 
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Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov
Odessa. Fragment 205, 2015
HD video, 28’
Courtesy the artists

In the new installment of their long term cinema project 
Birmingham Ornament, the artist Yuri Leiderman and the 
cinematographer Andrey Silvestrov turn to the history of 
the city of Odessa and celebrate two deceased icons of 
Odessa art: the artists Valentin Khrushch (1943 – 2005) 
and Oleg ‘Pepper’ Petrenko (1964 – 2014). The filmmakers 
set up an action akin to a political manifestation or church 
procession in the streets of Odessa. However, instead of 
icons and posters, the participants hold the paintings of 
Valentin Khrushch and instead of real talking they commu-
nicate through phrases from Oleg Petrenko’s Facebook 
posts. This plexus of different visual, historical and textual 
lines gives a special view of Odessan identity, especially at 
the present historical juncture. Yuri Leiderman and Andrey 
Silvestrov improvise an absurdist poetics to compete with 
the constant pressure of political phantasmagoria. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and Akademie der Künste der 
Welt, Cologne, supported by SHIFT Basis.Kultur.Wien.
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та претензійним саундтреком, «Тізер» – такий собі кі-
нотрейлер, що двозначно документує нетривалі сто-
сунки пари. 

Такудзі Коґо та Young-Hae Chang Heavy Industries 
представляють дві флеш-анімації, що складаються 
лише з написів англійською та японською та двох ме-
ланхолійних звукових доріжок. «Заява 0029: До моїх 
добрих та вірних підданих» – заява японського Імпера-
тора Хірохіто про капітуляцію, виголошена після атом-
ного бомбардування Хіросіми та Нагасакі, а у «Заяві 
0063: після нещодавньої операції на моєму скальпі» ми 
чуємо заяву Майкла Джексона, що слідувала звинува-
ченням у багаторазовому розбещуванні дітей. 

У  роботі  «Черевик,  черевик»  нужденна  жінка 
жбурляє взуття на камеру. Це відео посилається на 
прес-конференцію 2008 року, коли іракський журна-
ліст Мунтанхар аль-Заіді поцілив обома своїми череви-
ками у Президента США Джорджа В. Буша. 

Недавня книжка Джона Міллера «Освітній комп-
лекс» досліджує однойменну роботу Майка Келлі. Її 
буде опубліковано 2015 року в серії Afterall’s One Work. 
Видавництво JRP|Ringier опублікувало дві збірки Міл-
лерових есе – це «Руїни обміну» та «Клуб цін». 
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Mikhail Lylov / Elke Marhöfer
Shape Shifting, 2014
16mm film transferred to digital, 18’
Courtesy the artists

Granting culture to nonhumans the film outlines a cartogra-
phy of a landscape found in many parts of Asia and in Japan 
is called satoyama—space between village and mountain. 
Created by exchanges and encounters between nonhuman 
and human its agricultural and forestry productivity is based 
on the increase of biodiversity. The more collaborations 
between species and cycles of materials are created—the 
more stable ecosystem and films can be formed.
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Лада Наконечна
Нерозпочаті діалоги неназваних персонажів, 2014

Інсталяція: малюнок на дерев’яному екрані та діаскопі 
Надано авторкою і галереєю EIGEN + ART, Лейпциг/Берлін

У літературній оповіді персонажі діляться на протаго-
ністів і решту. Основні учасники – це генії з правом го-
ворити і діяти, а прості люди повинні присвятити своє 
життя повсякденним справам. Робота «Нерозпочаті 
діалоги неназваних персонажів» складається з фраз 
другорядних персонажів творів Антона Чехова, Мико-
ли Островського та Миколи Гоголя. Вторинні персонажі, 
такі як «дівчина», «хтось», «робітник», стають головни-
ми героями нового спектаклю. Вони, як і раніше, не в 
діалозі; окремі висловлювання не утворюють зв’язний 
текст. Та ми бачимо спробу самосвідомості, потенці-
альну можливість стати політичним суб’єктом. Роботу 
надихнули спостереження художниці за початком про-
тестів в Україні взимку 2013 – 2014 років, коли люди на 
Майдані хотіли знайти лідера, здатного розповісти на-
товпу, що робити. Оскільки цього не сталося, розуміння 
значущості та ролі кожної людини збільшилось, разом з 
власною ініціативою. 
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Taus Makhacheva
Tightrope, 2015
HD Video, 75’
Courtesy the artist

In the new video from Taus Makhacheva, a tightrope walk-
er crosses the abyss of a canyon in the highlands of the 
Caucasians mountains using artworks of various Dagestani 
artists instead of a balancing pole, and sometimes hanging 
from it. The walker, Rasul Abakarov, a fifth-generation de-
scendant of a famous tightrope dynasty, brings paintings 
and works on paper spanning the entire 20th century from 
one side of the mountain to the other into a structure that 
evokes a museum storage facility. By staging this risky op-
eration, Makhacheva creates a vision of the subjective insti-
tutional history of art in sixty one objects, questioning how 
the history of art functions under the threat of the depths of 
amnesia. The way in which artworks are moved above the 
void evokes the fragile balance of post-Soviet subjectivity 
reinventing itself and looking for an equilibrium between the 
traditional past and national history, local and international 
contemporary culture. Ultimately the precarious balance 
of the tightrope embodies the existential experience of an 
artist always balancing on the verge of appreciation and 
oblivion.

Production supported by the Cosmoscow Artist Patron Programme, Moscow.
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Марина Напрушкіна
Бібліотека біженців, 2013 – 2015

Буклети
Надано авторкою
 

«Бібліотека біженців» – це архів судових нарисів на 
тему міграції та пошуку притулку. Кожен буклет зобра-
жує судовий розгляд, що насправді мав місце (імена за-
лучених людей змінено). Нашою основною метою є те, 
щоб зробити бібліотеку доступною біженцям – в якості 
засобу інформування у підготовці до судових засідань. 
У проекті беруть участь більше 20 перекладачів-во-
лонтерів, які роблять буклети доступними для читачів 
різними мовами. 

Перекладачі на 9 мов: Тобіас Вайман, Неле ван ден 
Берґе, Летиція Коссліґ, Маркус Баате, Девід Ей, Анна 
Точиська, Шарлотта Стромберґ, Джудіт Ґеффер, Сара 
Дач, Сара Нейс, Джозі Нґессі, Анук де Баст, Бояна Пе-
рішіч, Ельвіра Веселіновіч, Рут Альтенгофер, Інара Ґа-
бдурахманова, Фредеріке Ґроссманн, Крістіане Кле-
вер, Зоі Міллер, Лідія Вайт, Поль Жирар, Марі-Шарлот 
Рікарда Дейда, Леонард Еліас Кланк, Соленн Ґіллю, 
Джоан Сомерс Донеллі, Енріко Бокачіні, Саманех Аса-
ді Новґабі.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» за підтримки SHIFT Basis.
Kultur.Wien.
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On the Benefits of Pyramids in Cultural Education, 
Strengthening of National Consciousness, and the 
Formation of Moral and Ethical Guideposts, 2015
Performance: 1-2’ daily, performed by a group of circus acrobats
Courtesy the artist

The performance work is an a continuation of the video 
Tightrope and continues the development of similar 
ideas surrounding the unstable situation of culture in the 
Caucasus region, questions of preservation and individual 
artistic fear of art production. What does one have to do 
to make an imprint in the history of art? To earn a place in 
the rigid mental structure of the national and international 
history of art? In the video, a selection of sixty one artworks 
are carried on a tightrope from one point to another. All 
works are copies from the Dagestan Museum of Fine Art 
named after P.S. Gamzatova: the selection is an attempt to 
outline the 20th century fine art history of the Republic. For 
the performance, the structure from the video that evokes 
museum storage is reproduced with all the works inside it. 
It’s a time and space capsule, a storage of culture of some 
sorts, that lands in Kyiv for a brief moment. Once a week, 
circus acrobats will come into the space and use a selection 
of artworks from this structure to build different figures with 
their bodies, paintings and works on paper. They sustain 
this figure for as long as they can (anywhere from one to five 
minutes) once a day, until they use all 61 artworks. Each day 
the figure and the artworks used are different.

Production supported by Van Abbemuseum, Eindhoven.
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Ів Нетцхаммер
Das Kind der Säge ist das Brett (Дитя пили – це дошка), 
2015

Відеотриптих, бл. 30 ‘, скульптура і настінний живопис. Саундтрек: Бернд Шурер.
Надано автором

 
Ів Нетцхаммер створює багатогранний, поетичний кос-
мос зображень. Нетцхаммер наполегливо випробовує 
межі між сприйняттям автономії і гетерономії, тим са-
мим створюючи образи, які мають потужну присутність 
і зосереджуються на ієрархії між людьми, тваринами, 
рослинами та об’єктами. Він ставить питання, що сто-
суються наших взаємин із природою та ставлення до 
інших культур, про страх втрати себе перед лицем зро-
стаючої медіалізації та технологізації світу, і ці питання 
пронизують сюрреалістичні образи винаходів художни-
ка. Одночасно, за допомогою дедалі більш театральних 
інсталяцій, Ів Нетцхаммер переміщує уявний світ худож-
ніх анімаційних фільмів та комп’ютерної графіки в новий 
вид простору. Ця просторовість наповнює абстрактні 
теми самосприйняття і сприйняття іншого (минулого або 
культурно різного) із екзистенційною актуальністю і за-
безпечує додаткові сенсорні виміри для їхньої постанов-
ки. У своїй інсталяції для «Київської школи» він об’єднує 
спеціально виготовлені цифрові фільми у скульптурний 
і просторовий контекст, фокусуючись на багатій спад-
щині міста і країни, на які накладається гібридна мова 
цифрових засобів масової інформації.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа». За підтримки Pro Helvetia.



227226

Landscape, 2013

100 laser cut wooden noses
Courtesy the artist

The work is a collection of wooden objects representing 
human noses, modelled after North Caucasian faces. In 
Dagestan there are several legends that refer to men losing 
their noses. In order to find them again, and thereby to prove 
their manliness, they set off on adventurous journeys. 
In the Avar language, for instance, the word merlep can be 
read as ‘mountain’ as well as ‘nose’. The highlanders’ identi-
fication with their mountains and peaks is also deeply rooted 
in the region. Landscape does not only ‘tell’ interesting facts 
about the bond between the Caucasian people and their 
homeland, but hints at the stereotypes and clichéd images 
that often influence our knowledge of countries and their  
inhabitants.                Ilina Koralova
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Ахмет Оґют
Оскар Вільям Сем, 2012

Відеоінсталяція: одноканальне HD відео, 4’
Надано автором

Відео було знято 12 листопада 2011 року в наметово-
му таборі парку Зукотті на Манхеттені, в епіцентрі руху 
Occupy Wall Street. Назва наводить на думку про абреві-
атуру, яку часто використовують правоохоронні органи 
та збройні сили із метою виявлення та виокремлення 
осіб. У відео рука вказує на табір Occupy Wall Street, 
виявляючи людей один за одним, називаючи найпо-
пулярніші в США імена. Ідентичність і мета головного 
героя відео залишається неясною. «Оскар Вільям Сем» 
посилається на нібито анонімність тих, хто бере участь 
у протестних рухах і зміщує територію між владою і без-
силлям, злочинцем і жертвою.
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Kazimir Malevich
The Last Futurist Exhibition, Belgrade, 1985
Installation: 21 paintings, acrylics on canvas
Courtesy (c) Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation

A Letter from Kazimir Malevich

«My dear friends:
I was very much surprised to learn from the article ‘Diaorama’ 
[A.i.A., March ´86] of the artist David Diao, who actually 
copied my work using the famous photo of ‘The Last Futurist 
Exhibition’ held in Petrograd, Dec. 17, 1915 – Jan. 19, 1916. 
I was a little bit confused, but eventually I liked both the idea 
and the paintings. Hope one day to see them for real. It was 
not less surprising to learn from the same article that my 
work has recently been used by some other artists from 
your beautiful town of New York. I can´t stop asking myself: 
Why? Why now, after so many years?

I remember that cold and snowy winter in Petrograd 
1915 as if it were yesterday. Everything was in motion. It 
was a time of great hopes, enthusiasm, optimism, futurism 
and, of course, Revolution. You could smell it even in the 
cold Russian air. The end of the great century … the new 
age … huge and cold building at Marsovo Polje (Champ 
de mars) no. 7 … ‘The Last Futurist Exhibition 0,10’ … no 
heating … Puni running around always asking for nails … 
Kliun quite nervous, like a bridegroom before the wedding. 
I must admit I didn’t have any previous plan for my, as you 
now say, ‘installation.’ It was purely accidental. I only knew 
that the ‘Black Square’ must be in the top corner …
And today it is even ‘quoted’ in the paintings by one of my 
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Венделін ван Ольденборг
Зліва наніч, 2015

Кіноінстяляція, 32’, із двома проекціями приміток 
Надано авторкою і галереєю Wilfried Lentz, Роттердам 

 
«Зліва наніч» – експериментальний фільм, у якому ряд, 
здавалося б, не пов’язаних між собою гравців, місць, 
подій, предметів та історій, взятих із заплутаних око-
лиць Лондона – нужденних зон, що межують із найба-
гатшими кварталамии міста, – зустрічаються впродовж 
двох днів зйомки фільму: п’ятеро людей, три місця, різні 
предмети та форми знання, які вони приносять із собою. 
Вони варіюються від міської напруженості, – наприклад, 
нерозв’язаних історій 2011 року під час заворушень у 
Лондоні, – до нових расових  і феміністських теорій, 
музичних кліпів, ідеалістичної архітектури 1960-х та 
особистих поглядів кожного із героїв. Проекту виріс із 
занурення художниці на рік у життя району Ліссон-Грін 

– Черч-Стріт: спостережень за тим, які питання там на 
кону, знаходження спільної мови, побудови стосунків і 
відкриття можливостей для співпраці. Як і попередні 
роботи художниці, фільм досліджує соціальну динаміку 
і поведінку, панівні системи та архітектури, які прово-
кують і підсилюють їх, а також голос і мову людини по-
серед них. Таким чином ван Ольденборг, намагаючись 
осмислити знайомі історії по-новому, розкриває реаль-
ність, що зазвичай не є видимою в публічному полі.
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colleagues! I don’t remember now who actually took this 
picture, but it is just a photo, black and white. No colors!
I have an impression that this photo is becoming even 
more important than my Suprematist paintings! This was 
the major reason I kept on thinking for years to do the same 
exhibition again.

Since, for obvious reasons, it was not possible to do it in 
Petrograd, I decided to make ‘The Last Futurist Exhibition’ 
again exactly 70 years later (Dec. 17, 1985–Jan. 19, 1986) 
in a small apartment in the beautiful town of Belgrade. One 
part of the exhibition was an exact replica of the Petrograd 
installation. But this time, no papers with titles on the walls, 
no numbers, no chair. Another part of this exhibition pre-
sented some of my recent, neo-Suprematist works: Supre-
matist icons on ancient reliefs and sculptures. Suprematist 
icons in needlepoint. I think you can get a better impression 
from the picture.

I know that for most of you this letter will come as a great 
surprise, since it is generally believed that I died in 1935 I 
know … Suetin´s coffin … the great burial procession along 
the streets of Leningrad … the ‘Black Square’ on the grave …  
Yes, there are many people thinking that I died. But, did I?»
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Борис Ондрейчка
Прірва (київська версія), 2013 – 2015

Цифровий принт та перформанс-читання
Надано автором 

 
Проект «Прірва» розглядає проблематичний поділ тео-
рії та практики, як у дисциплінарному, так і онтологічно-
му сенсі, та пропонує певне дискурсивне розв’язання 
цього конфлікту – через живий поетичний перформанс. 
Емблематичним символом такого акту є мандорла, 
священна геометрична форма, також відома як німб, 
ауреола або vesica piscis – її можна розуміти в більш 
загальному сенсі як вирішення конфлікту. Феномено-
логія прірви (розриву, khôra, межі, інтервалу…) охоплює 
широке коло історичних образів, символіки. Її основним 
методологічним інструментом є метафора, аналогічне 
порівняння, обмін мовами між образом, словом та імп-
ліцитним знанням. Проект складається з масштабних 
схем, текстів та різних можливостей його інтерпретації 
на місці: декламації, маніфестації, пояснення та бесі-
ди. Борис Ондрейчка – співак, автор, куратор і худож-
ник, роботи якого присвячено переважно мові: в усній 
формі вираженій через поетиче читання та через типо-
графіку – у письмовій. Його робота ніколи не має оста-
точної форми та не матеріалізується в об’єктах; вона 
радше стверджує себе у постійному процесі, базуючись 
на основі багатьох «матеріалів», що складаються та за-
ново комбінуються в інтервенціях, зав’язаних на місці 
та контексті дії.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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John Miller 
Mistakes Were Made
Group exhibition featuring: Cara Benedetto, Caleb Considine, Jane Dickson, Dan Graham, 
Nic Guagnini, Lyle Ashton Harris, Takuji Kogo & Young-Hae Chang Heavy Industries, Leigh 
Ledare, Frank Lutz, Marilyn Minter, Wangechi Mutu, Greg Parma Smith, Walter Robinson, 
Aura Rosenberg, Matthew Watson 

Mistake Were Made, an exhibition organized by artist and 
writer John Miller for the School of Realism in the Kiev 
Biennial features a multigenerational group of artists with 
whom Miller has collaborated in the past or maintains 
regular dialogue. The paintings, photographs and moving 
images included in the exhibition elicit a disquieting effect 
that Miller attributes to a troubled process of representation. 
Works in Mistakes Were Made range from highly nuanced 
images of the banal, like in Caleb Consadine’s paintings of 
a broom and a trash can lid, to more explicit works about 
vice and depravity, such as Jane Dickson’s painting of a 
strip club in 1981 Times Square or Frank Lutz’s paintings 
of drunk women sitting on curbs or leaning against parked 
cars. In contrast to these depictions, Nicolás Guagnini’s 
photographs of desecrated antique statues register 
violence directed against the presumed animus of the 
artwork itself.

Where Dickson’s work relates to sexuality from a so-
ciological perspective, Leigh Ledare’s photographs derive 
from personal psychology. In Orion Ledare asked children 
to draw over a lascivious image of his naked mother lying 
on a bed and in another he invited women from an online ad, 
which is exhibited along with the image, to photograph him, 
turning himself into a sexualized object. Aura Rosenberg’s 
Little Hans refers to a case study of Sigmund Freud’s and 
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Марія Павленко
Фрагмент (з «Індустріального проекту»), 2015

Мурал промисловими маркерами
Надано авторкою

 
У розписі, зробленому промисловими маркерами та 
встановленому в актовому залі Національної акаде-
мії мистецтв, Марія Павленко зводить основні мотиви 
своєї довгострокової роботи «Індустріальний проект». 
«Індустріальний проект» спрямовано на створення 
нової іконографії, дослідження естетики промислових 
об’єктів та відкриття їхньої схожості з модерністською 
архітектурою. Індустріалізація була пов’язана з наді-
єю та вірою в новітні технології, що змінять життя на 
краще. Вони повинні були звільнити людей від фізично 
важкої та монотонної роботи, щоб вони мали час для 
себе, інтелектуальної роботи та відпочинку. Цей модер-
ністський імпульс мав наслідком новий, набагато більш 
контроверсійний та складний світ: розквіт капіталізму, 
світової економіки, нової географії виробництва, нових 
матеріалів та нових поколінь зброї. Нових професій, 
перерозподілу ресурсів та нового ландшафту – біоло-
гічного та етнічного. У новій, частково віртуальній ре-
альності, промислові образи функціонують як релігійні 
ікони нового світу, відтворюючи початкові міри та пере-
конання, що втілено у промислових об’єктах.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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connects to Dickson’s and Ledare’s works as it ascribes 
guilt to sexuality. ‘Little Hans’ was a five-year-old boy pho-
bic of horses and obsessed with masturbation. In this work 
Rosenberg uses a drawing of a giraffe the boy’s father made. 
Freud explains in his essay that once the father finished the 
drawing the boy insisted he add the animal’s penis, which is 
suggested by a crude line beneath its midsection. 

The realist paintings and photographs of Consadine, 
Greg Parma Smith and Matt Watson all share a sense 
of degradation and self-consciousness in technique. 
Smith’s meticulous collaged painting of colored pencils 
manipulate the generic and iconic significance of the 
image for a decidedly outré effect while Matthew Watson’s 
photographs of the heroine addict Mike raise questions 
about the obligations between artist and subject. Marilyn 
Minter’s 1969 portraits of her mother raise similar questions 
while in Lyle Ashton Harris’s Untitled (yellow grid) a 
reproduction of a post-it note lists the terms by which a 
subject might interrogate him- or herself.

Cara Benedetto’s animated PowerPoint presentation 
Teaser introduces a man and a woman and tracks their 
courtship from a classified ad to a romantic weekend. Using 
generic snapshots and a theatrical soundtrack, Teaser is a 
kind of movie trailer that obliquely chronicles the couple’s 
brief relationship. 

Takuji Kogo & Young-Hae Chang Heavy Industries 
exhibit two Flash animations comprising only of captions in 
English and Japanese and melancholic MIDI soundtracks. 
Statement 0029: To My Good and Loyal Subjects is 
the Japanese Emperor Hirohito’s address of surrender 
following the atomic bombings on Hiroshima and Nagasaki 
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Пейзаж і земля

Адальберт Борецький Зелені гори, 1940 – і рр.* 
Микола Глущенко Останній сніг, 1959*
Федір Захаров 1960 – ті*
Василь Непийпиво Подих весни: березень, 1971*
Володимир Сидорук Штормові хмари, 1960 – ті рр.**
Петро Сулименко Скелясте узбережжя, 1959**
Іван Труш Маленьке озеро, 1904*
Сергій Шишко Без назви, рік невідомий*

«Київська школа» представляє історичну колекцію пей-
зажів, написаних художниками минулого століття з різ-
них регіонів сучасної території України (які на той час 
навіть належали до різних держав); їхні біографії вка-
зують на різне етнічне та соціальне походження. Втім, 
їхній погляд і спосіб репрезентації ландшафту суттєво 
вплинули на конструювання офіційної імагології ідеа-
лізованої української землі. Вони навчали наступні по-
коління художників, що активно працюють і досі, у них 
були високі позиції в інституційному світі мистецтва, і 
їхнє мистецтво мало світовий резонанс, оскільки відо-
бражає міжнародні впливи. Вони були дипломованими 
художниками СРСР, національними героями та постатя-
ми, що визначали смак панівних класів. На тлі робіт, зі-
браних у приватних галереях та аукціонному домі і пред-
ставлених у Президії Національної академії мистецтв, 
де багато з цих митців навчали і навчалися, «Київська 
школа» розкриває іншу реальність пейзажу. Ця реаль-
ність представляє рефлексію над експлуатацією, над 
гегемонним використанням простору, роздумуючи над 
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and in Statement 0063: After Recent Surgery On My 
Scalp we hear Michael Jackson’s statement following 
accusations that he was a repeat child molester. 

In Wangechi Mutu’s video Shoe Shoe, an apparently 
indigent woman hurls shoes at the camera. The video 
references a 2008 press conference in which the Iraqi 
journalist Muntanhar al Zaidi hurled both his shoes at U.S. 
president George W. Bush.

John Miller’s recent book ‘Educational Complex’ 
examines Mike Kelley’s eponymous work and will be 
published as part of Afterall’s One Work series in 2015. 
Two anthologies of Miller’s essays have been published by 
JRP|Ringier: The Ruin of Exchange and The Price Club. 
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тим, як мешканці цих земель стали жертвами тривалих 
розподілів, погромів, чисток, голоду, політичної бороть-
би, екологічних катастроф та етнічних конфліктів, іде-
ологічних та економічних проекцій, подій, що глибоко 
викарбувалися на історії цього регіону. 

*Надано Galerie Les Noms, Київ і Гонконг
**Надано аукціонним домом «Корнерс» та благодійним фондом «Мистецькі надра». 
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Lada Nakonechna
Unstarted dialogue of unnamed characters, 2014
Installation: drawing on wooden display and diascope
Courtesy the artist and Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

 
In literary narratives characters are divided into protago-
nists and the rest. Main actors are geniuses with the right 
to speak and act and common people are supposed to 
devote their lives to every-day routine. The work Unstarted 
dialogue of unnamed characters is composed of phrases of 
secondary characters from the writings of Anton Chekhov, 
Nikolai Ostrovsky and Nikolai Gogol. The secondary per-
sonages such as ‘a girl’, ‘somebody’, ‘a worker’ become the 
protagonists of the new play. They are still not in dialogue; 
the separate statements do not form a coherent text. What 
is visible is an attempt at self-awareness, the potentiality of 
becoming a political subject. The work is inspired by the art-
ist’s observation of the beginning of the protests in Ukraine 
in the winter of 2013 – 2014, when the wish of the people on 
the Maidan was to find a leader able to tell to the crowd what 
to do. Insofar as this never happened, the understanding 
of the significance and the role of each person increased, 
along with the self-initiative.
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Мануель Пельмуш
Національний музей, 2015

Безперервна акція 
Надано автором

Мануель Пельмуш використовує безпосередню при-
сутність в якості безперервної дії всередині контексту 
виставки. Він бере за відправну точку недавню вистав-
ку в Національному художньому музеї України, під наз-
вою «Герої. Спроба інвентаризації». Концепція виставки 
була розроблена в грудні 2013 року і травні 2014 року, 
але політичні події тимчасово призупинили підготовку, 
оскільки музей розташований недалеко від Майдану. 
Мануель Пельмуш встановлює нову, «нематеріальну» 
роботу у виставковому просторі Національного музею, 
як «продовження» вищезгаданої виставки. 
Перформанс являє собою відтворення вчинку пере-
кладачки з мови жестів Наталії Дмитрук:  її відмову 
перекладати офіційну заяву під час прямої трансляції 
на державному каналі УТ-1 24 листопада 2004 року. 
Мануель Пельмуш: «Я б хотів запропонувати, щоб від-
творення цієї “публічної інтервенції” з недавньої історії 
стало частиною колекції Музею у формі живої акції, що 
функціонує як скульптура. Це “втілення” нагадує нам 
про тихий, але потужний жест, виконаний мовою мен-
шини. Цей жест пропонує, на мій погляд, зовсім інший 
наратив влади та боротьби, ніж той маскулінно-тріум-
фальний підхід до політики та суспільства в цілому, що 
посідає сьогодні панівні позиції».

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».



241240

Marina Naprushkina 
Refugees’ Library, 2013 – 2015
Booklets
Courtesy the artist

The Refugees’ Library is an archive of court sketches on the 
topics of asylum and migration. Every booklet depicts court 
proceedings that have actually taken place (the names of 
the people involved have been changed). Our main inten-
tion is to make the library available to refugees as a means 
of informing themselves in preparation for their own court 
proceedings. More than 20 free translators are involved in 
the project, making the booklets available for readers in a 
number of different languages.
Translators into 9 languages: Tobias Weihmann, Nele Van 
den Berghe, Leaticia Kossligk, Markus Baathe, David 
Ey, Anna Toczyska, Charlotte Stromberg, Judith Geffert, 
Sara Dutch, Sarah Neis, Josie Nguessi, Anouk De Bast, 
Bojana Perišić, Elvira Veselinović, Ruth Altenhofer, Inara 
Gabdurakhmanova, Friederike Großmann, Christiane 
Clever, Zoë Miller, Lydia White, Paul Girard, Marie-Charlotte 
Ricarda Deyda, Leonhard Elias Klank, Solenn Guillou, 
Joan Somers Donnelly, Enrico Boccaccini, Samaneh Asadi 
Nowghabi.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from SHIFT Basis.
Kultur.Wien.
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Анатоль Петрицький
Вибрана графіка

Надано Національним художнім музеєм України

Петрицький був універсально обдарованим майстром –  
працював у галузях станкової та книжкової графіки, 
плакату, малярства, дизайну, театральної декорації. 
І саме в цій останній царині найповніше розкрилася 
авангардна сутність його мистецтва. Робота на теа-
тральній сцені розпочалася у 1916 році, а вже за рік Пе-
трицький став головним художником Молодого театру 
Леся Курбаса (1917–1919). Сценографію Петрицького 
можна знайти практично в усіх театральних постанов-
ках тієї епохи. І вже в нові часи, на виставці «Кращі сце-
нографи світу ХХ сторіччя», що проходила 1986-го року 
в Німеччині, роботам Петрицького надано було почес-
не місце. Анатолій Петрицький пройшов через жорна 
1920 – 1930-х років. Щоправда, художникові пощастило 
уникнути в’язниці та заслань, але через надто яскраву 
індивідуальну творчу манеру він постійно був під пиль-
ним наглядом радянських спецслужб. Незважаючи на 
це, майстрові вдалося зберегти експресію та гостроту 
образної мови у творах 1930-х – 1950-х років, зокрема 
й у рисунках часів Другої світової війни. Для проекту 
використані портрети культурних діячів (поетів, літе-
ратурознавців, критиків тощо), створених у 1929 – 1930 
роках, а також графіку часів Другої світової війни. 
Юлія Ваганова
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Yves Netzhammer
Das Kind der Säge ist das Brett (The Saw`s Child is the 
Board), 2015
Video-triptych, ca. 30’, with sculpture and wall paintings.Soundtrack by Bernd Schurer.
Courtesy the artist

Yves Netzhammer creates a multifaceted, poetic cosmos 
of images. Netzhammer persistently tests the boundaries 
between perception of autonomy and heteronomy, thereby 
creating images that have a powerful presence and focus on 
the hierarchy between human beings, animals, plants, and 
objects. He poses questions concerning our relationship with 
nature and to other cultures, concerning the fear of loss of 
self, facing a growing mediatization and technologization of 
the world, and these questions permeate the surreal images 
of the artist’s inventions. Simultaneously, by using increas-
ingly theatrical installations, Yves Netzhammer transposes 
the imaginary world of artistic animated films and computer 
graphics into a new kind of space. This spatialization imbues 
the abstract themes of self-perception and the perception 
of the other (the past or the culturally different) with exis-
tential urgency and provides further sensory dimensions for 
staging them. For his installation for “The School of Kyiv” he 
incorporates specially produced digital movies into a sculp-
tural and spatial setting focusing on the rich heritage of the 
city and the country juxtaposed by the hybrid language of 
digital media.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015. Supported by Pro Helvetia.
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Лук, 1943 
Туш, кольорові олівці

Пейзаж. Орлик. Етюд, 1943 
Туш, кольорові олівці

Портрет поета Михайла Доленго, 1929 
Акварель, олівець

Портрет письменника Юрія Смолича, 1931
Акварель, гуаш

Портрет артиста Василя Василько, 1931
Акварель, олівець

Портрет співака С. Бутевського, 1929 
Акварель, олівець

Портрет письменника Івана Сенченка, 1929 
Акварель

Портрет поета Михайля Семенка, 1929 
Акварель, олівець

Портрет поета Якова Савченка, 1929 
Акварель, гуаш

Портрет поета Павла Усенка, 1931 
Папір, акварель

Фронтовий шлях, 1943 
Олівець

Фронтовий начерк, 1943 
Олівець

Начерки. Солдат із гранатою, 1943 
Олівець

Портрет письменника Івана Дніпровського, 1929 
Туш

 

Портрет композитора Пилипа Козицького, 1931
Акварель
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Ahmet Ögüt 
Oscar William Sam, 2012
Video installation: Single channel full HD video, 4’
Courtesy the artist

The video was filmed on the 12th of November 2011 at the 
tent camp in Manhattan’s Zuccotti Park, the epicenter of 
the Occupy Wall Street movement. The title is suggestive 
of the acronyms often used by law enforcement services 
and military forces to identify and single-out individuals. In 
the video, a hand points out across the Occupy Wall Street 
camp, identifying individuals one by one, calling out the 
most popular first names in US. The identity and goal of the 
video’s main protagonist remains unclear. Oscar William 
Sam alludes to the supposed anonymity of those involved in 
protest movements and the shifting terrain between power 
and impotence, perpetrator and victim.
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Село Царичанка, спалене фашистами, 1943 
Акварель, олівець

Село Маячка, після відходу фашистів, 1943 
Акварель, олівець

Портрет літературознавця В. Коряка, 1929 – 1930 
Акварель

Портрет М. Крушельницького, 1928 
Акварель, олівець

Після бомбардування, 1943 
Акварель, олівець

Вбитий німець, 1943 
Акварель, кольорові олівці, гуаш

До картини «Битва на Курській дузі», 1943 
Олівець

Німець падає. До «Битви на Курській дузі», 1943 
Олівець

Ескіз до картини «Битва на Курській дузі», 1943 
Олівець
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Wendelien van Oldenborgh
From Left to Night, 2015
Film installation, 32’, with two footnote projections 
Courtesy the artist and Wilfried Lentz Gallery, Rotterdam

From Left to Night is an experimental film in which a number 
of seemingly unconnected players, places, events, subjects 
and histories, drawn from a complex London neighbour-
hood – an area of deprivation bordered by the wealthiest 
sites of the city – meet through a two day film shoot: five 
people, three locations, and the different subjects and forms 
of knowledge they bring with them. These range from urban 
tensions – such as unresolved histories of the 2011 London 
riots – to new feminist and racial theories, music videos, 
1960s idealist architecture and the personal ways in which 
each of the protagonists relates to these. The project devel-
oped out of the artist’s year-long engagement with the Lisson 
Green-Church Street area: looking at what issues are at 
stake there, finding common ground, building relationships 
and discovering ways of working together. As with the art-
ist’s previous works, the film explores social dynamics and 
behaviours, the governing systems and architectures which 
provoke and reinforce these, and the voice and language 
of the individual amidst them. In so doing, van Oldenborgh 
reveals a reality often hidden from view in the public realm, 
in an attempt to understand familiar stories in a new way. 
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Сергій Попов
Гасла УКРАЇНИ, 2012

Книга, 80 сторінок, видано обмеженим накладом
Надано автором

 
 «Гасла України» – це книга, що містить політичні гасла з 
виборчих кампаній українських президентських та пар-
ламентських виборів у хронологічному порядку з 1991 
по 2012 рік. Відокремлення гасел від зображень та від 
політичних кампаній розкриває їхнє абсурдне значення. 
Політичні гасла з 1991 по 2012 рік мають ті самі основні 
слова: «свобода», «стабільність» тощо – незалежно від 
того, яка політична сила їх виголошувала чи в якому 
році було проведена кампанія. Зібрані в одній книзі гас-
ла, здається, паразитують одне на одному; вони ство-
рюють наратив, діалог.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» та Лейпцизької галереї 
сучасного мистецтва.
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Boris Ondreička
The Abyss (Kyiv version), 2013 – 2015
Digital print and spoken-word performance
Courtesy the artist

The Abyss project deals with the problematic division of 
theory and practice both in terms of disciplinary and onto-
logical questioning, proposing a certain discursive solution 
to this conflict in the form of spoken performative poetry. The 
emblematic symbol of negotiation is a mandorla, a sacred 
geometrical shape also called halo, aureola or vesica piscis 
and might be understood in more general terms as a solution 
to conflict. The phenomenology of the abyss (rupture, khôra, 
limit, interval …) embraces a wide range of historical im-
agery, symbolism. Its main methodological tool is metaphor, 
analogical matching, trade languages between the image 
and the word and tacit knowledge. The Abyss project con-
sists of large-scale diagrams and texts, various possibilities 
for its on-site interpretation, proclamation, manifestation, 
explanation and conversation. Boris Ondreička is a singer, 
author, curator and artist whose works deal predominantly 
with language, both in its spoken form as performed poetry, 
and in writing, with a particular focus on typography. His 
work never assumes a final form or materializes in objects; 
rather, it constitutes itself as a permanent process, based 
on a pool of ‘materials’ which are assembled and recom-
bined in site- and context-specific interventions. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Йоганнес Порш
Експозиція Київської бієнале 2015 «Київська школа»

Експозицію «Київської школи» структуровано навколо 
логіки театральної сцени, відповідно, місця виступу: 
маркування, просторово-часовий наголос на місці як 
ролі, призначеному для споглядання події. Але за до-
помогою риторики постмінімалізму та постконцепту-
альної скульптури ця система виходить за межі власної 
театральної основи та функцій поділу простору – вона 
накладає і зводить місце сцени та аудиторії. Зі зміщення 
«тут», «там», «зараз», «тоді» виникає просторова опо-
відь, що перетворює феноменологічний досвід, його 
спрямованість до світу, на роботу ідей: як аналізу, фік-
ції та уяви. Артикуляція середовища через систему, яка 
вказує на позиційність спостерігача, на власну струк-
туру та матеріальність, а також на матеріальність від-
повідних виставкових просторів, слугує за історичний 
індекс для будь-якої інтерсуб’єктивної ситуації та відпо-
відно заданих умов і відсилає до відкритого питання про 
політичну форму мислення та дії.
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Open Group
Open Gallery: 1000 km view, 2015
Video, map
Courtesy the artists 

A boat trip, a river adventure across the country, a com-
munity building affair and an art piece that stretches along 
waterways from the Stryi River in the Carpathian Mountains 
to the Sea of Azov near Biruchiy Island. The trip is the latest 
component of the Open Gallery, a long-term project by 
Open Group artists who deal with natural, given or non-ex-
istent places and territories that are transformed by their 
delicate (at times heavy) interventions into outlined spaces. 
The recent gallery, Gallery on a Stretch of the Road #2, was 
defined a year ago by two road signs similar to those des-
ignating the beginning and end of a city/town, but remained 
unattended since then. During 18 days in late August-early 
September 2015, Dutch and Ukrainian artists, film-makers 
and curators will make an attempt to ‘visit’ the gallery in 
order to explore its space, question its borders, its speed 
of viewing, the natural change of lighting and perspective, 
while making ‘stops’ on the way to learn and engage with 
numerous local communities by means of site-specific 
artistic interventions. 

The project became possible through collaboration between independent curator Irina Leifer 
(the Netherlands), Open Ateliers Zuidoost (the Netherlands), the collective of Maria Lanko 
and Lizaveta German (Ukraine), and BIRUCHIY Contemporary Art Project (Ukraine) within 
TANDEM Ukraine Programme.
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Лор Пруво
У все, що тут є, 2015

Відеоінсталяція 
Надано автором та MOT International, Лондон і Брюсель
 

Нове відео Лор Пруво досліджує поняття пристрасті 
після настання темряви. У фільмі художниця продовжує 
дослідження тем, до яких зверталась у роботі «Wantee» 
(2013), історії, пов’язаної з її дідусем. Цього разу вона 
зосередилася на тому, щоб вкопатись у підсвідоме пер-
сонажа, глибоко у його фантазії, як комаха або пташка, 
приваблена пилком квітки, поряд із квіткою віддаєть-
ся насолоді. Відео зображує теплу та слизувату атмос-
феру і відчуття полегшення після тривалого пошуку в 
темряві, даруючи глядачам враження, ніби вони щойно 
проникли у слизьку, впрілу квітку, доки зображення не 
згасають і не зникають.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» за підтримки mumok, Відень.
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Maria Pavlenko
Fragment (from Industrial project), 2015
Mural with industrial markers
Courtesy the artist 

In the mural created with industrial markers and installed in 
the assembly hall of the National Academy of Arts, Mariya 
Pavlenko interlaces basic motifs coming from her long-term 
work Industrial project. The Industrial project aims to create 
a new iconography, exploring the aesthetics of industrial 
objects and unveiling their similarity with modernist archi-
tecture. Industrialization was associated with hope and a 
belief in new technologies that will change life for the better. 
They were expected to liberate people from physically hard 
and monotonous work, so they would have time to devote 
themselves to intellectual work and relaxation. That mod-
ernist impulse resulted in a new, much more controversial 
and complicated world: the flourishing of capitalism, a glob-
al economy, a new geography of production, new materials 
and new generations of weapons. New professions, a re-
distribution of resources, and a new landscape – biological 
and ethnic. In a new, partly virtual reality, industrial images 
function as religious icons for the new world, recreating the 
original intentions and beliefs embodied in industrial objects.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Влада Ралко
Без назви, 2013

Серія гуашей: папір, акварель, гуаш
Надано Shcherbenko Art Centre

 
Влада Ралко завжди відкрито висловлюється на тему 
жіночого тіла та щоденних образів, символічних поз і 
ритуалів  (включно з технічними процесами), через 
які це тіло конструюється. Ралко вилучає замилуван-
ня, яке пробуджують у нас ці образи, щоб вживити в 
них рівень, на якому вона продукує їхнє рефлексивне 
і, водночас, чутливо-агресивне сприйняття. Централь-
ною темою її робіт є стереотипізація жіночих образів, з 
увагою на процесі сприйняття та конструювання цих 
образів. Мода, залежність від пластичної хірургії, дієти, 
споживацькі ритуали та сексуально привабливі пози, 
інфільтровані крізь чоловічий погляд, перебувають 
у центрі її живописних розмов із досі патріархальним 
суспільством. Часто Ралко говорить лише про рани та 
шви, з якими змушена мати справу жіноча саморепре-
зентація. Як висловилася сама художниця: «Тіло, об-
тяжене культурним спадком … потрохи відходить на 
задній план. Але здається, що відсутність “головного 
персонажа” нітрохи не турбує симулятивну культуру, 
що невпинно репродукується в “нових колекціях”». 
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Manuel Pelmuş
National Museum, 2015
Ongoing action
Courtesy the artist

Manuel Pelmuş uses live presence as a continuous action 
inside the context of the exhibition. He takes as his starting 
point a recent exhibition at the National Art Museum of 
Ukraine, entitled ‘Heroes. An Inventory in Progress’. The 
exhibition concept was developed between December 2013 
and May 2014, but political events temporarily halted the 
preparations when the museum, which is located close to 
the Maidan. Manuel Pelmuş installs a new, ‘immaterial’ work 
into the exhibition space of the National Museum, like an  
 ‘extension’ of the aforementioned exhibition. 
Enactment of sign language interpreter Natalya Dmytruk’s 
intervention and refusal to translate the official script during 
a live broadcast on the Ukrainian state-run television chan-
nel UT-1, on November 24th, 2004. Manuel Pelmus: «I would 
like to propose the enactment of this ‘public intervention’ 
from recent history to become part of the Museum’s collec-
tion/display, in the form of an embodied action that functions 
like a sculpture. An embodiment that recalls a silent, but 
powerful gesture, performed in the language of a minority, 
which offers, in my view, a very different narrative of power 
and struggle than the prevailing main stream, male-trium-
phalist approach to politics and society in general».

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Констянтин (Вінні) Реунов
Newsweek (з серії «Суперобкладинка»), 2009

Полотно, олія
Надано автором

 
У своїх роботах, що коливаються між простим привлас-
ненням поп-стратегій та критикою зациклених на то-
варах уявних світів консьюмеризму, до яких тягнувся 
пізній Радянский Союз і які втілилися у неоліберальних, 
ринкових економіках бажання пострадянського світу, 
Вінні Реунов звертається до теми переходу до іншого 
знакового режиму в українському суспільстві. Робо-
ти Реунова безпосередньо віддзеркалюють цю зміну, 
викриваючи логіку споживацьких проекцій європеїзо-
ваного способу життя, та образну техніку, яка допома-
гає його створити, а також рекламні стратегії, що при-
множують ці бажання. Читаючи ці, здавалося б, прямі 
посилання крізь призму поп-арту, що за своєю суттю 
деконструює спокусливий світ реклами, ми відкрива-
ємо ще одну грань реалістичного живопису сучасного 
українського мистецтва: пряме і спрямоване, внутріш-
ньо амбівалентне, воно коммодифікує товар реалізму 
та читає його крізь призму пізньокапіталістичних медіа 
та їхню гегемонію. Воно також є рефлексією щодо само-
колонізації мистецького світу за ринкових умов.
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Anatol Petrytsky
Selected works on paper
Courtesy the National Art Museum of Ukraine

Petrytsky was an all-around master: he worked in the fields 
of print and book graphics, posters, painting, design, and 
scenography. It was in this last field that the avant-garde 
essence of his art revealed itself most fully. His work on 
the theater stage began in 1916, and within just a year he 
became the main artist for the Young Theater of Les Kurbas 
(1917-1919). Petrytsky’s scenography could be found in al-
most all theatrical productions of that era. And more recently, 
at the exhibition ‘World’s Best Scenographers of the 20th 
Century’, which took place in 1986 in Germany, Petrytsky’s 
works were given a place of honor. Anatol Petrytsky lived 
through the dark years of the 1920s-1930s. While the art-
ist had the good fortune to avoid incarceration and exile, 
nonetheless because of his overly vivid individual creative 
manner he was constantly under close surveillance by the 
Soviet special forces. Despite this, the master managed 
to preserve the expressiveness and sharpness of the lan-
guage of his images in his works from the 1930s-1950s, 
particularly in his drawings from the time of the Second 
World War. Petrytsky studied with the renowned Vasyl 
Krychevskyi and Oleksandr Murashko and participated in 
the 1930 Venice Biennale. On display there are portraits of 
cultural figures (poets, literary scholars, and critics), creat-
ed in 1929-1930, as well as graphics from the times of the 
Second World War.  Yuliya Vaganova
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Микола Рідний
Більше прапорів, 2015

Інсталяція: гіпс, акрилові фарби
Надано автором

Серія скульптур відсилає до форм урядових будівель, 
ринків, житлових будинків або транспортних засобів. 
Вони мають одну загальну деталь: розміщений нагорі 
прапор. Чорна фарба, що їх укриває, стирає зв’язки з 
оригінальним контекстом архітектурної роботи. Худож-
ник розмірковує про зміни в сприйнятті національних 
символів у недавній українській історії, коли повсюд-
ність прапорів і національних кольорів мала особливе 
політичне значення. Державний символ стає символом 
солідарності, національної  ідентифікації  і специфіч-
ного маркера території і безпеки в суспільстві під час 
війни. Як і будь-які інші національні символи, прапори 
призначені не тільки об’єднувати, але також поділяти 
й виключати, маніпулювати людьми у популістських 
риторичних іграх і служити в якості політичного макія-
жу, розробленого для приховання соціальних проблем. 
Художник піддає сумнівам логіку нещодавніх змін, коли 
архітектурна база, її історія, культурне значення та со-
ціальна функція стають менш важливими, ніж маніфес-
тація національних кольорів на вершині.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» у співпраці з Лейпцигською 
галереєю сучасного мистецтва.



259258

Meadow, 1943 
Indian ink, crayons on paper

Landscape. Eagle. Sketch, 1943 
Indian ink, crayons on paper

Portrait of Mykhailo Dolengo, the poet, 1929 
Watercolor, pencil

Portrait of Yurii Smolych, the writer, 1931
Watercolor, gouache

Portrait of Vasyl Vasylko, the actor, 1931
Watercolor, pencil

Portrait of S. Butevskyi, the singer, 1929 
Watercolor, pencil

Portrait of Ivan Senchenko, the writer, 1929 
Watercolor

Portrait of Mykhayl’ Semenko, the poet, 1929 
Watercolor, pencil

Portrait of Yakiv Savchenko, the poet, 1929 
Watercolor, gouache

Portrait of Pavlo Usenko, the poet, 1931 
Watercolor

Battlefront Way, 1943 
Pencil on paper

Sketch from the Battlefront, 1943 
Pencil on paper

Sketches. Soldier with a Grenade, 1943 
Pencil on paper

Portrait of Ivan Dniprovskyi, the writer, 1929 
Indian ink

 Portrait of Pylyp Kozytskyi, the composer, 1931 
Watercolor



261260

Педро Ґ. Ромеро
Архів F.X. Вхід: кола № 6. Реконструкція checa (ЧК) 
для психо-технічних тортур у Валмахорській церкві, 
Барселона, осінь 1937 – літо 1939, 1999 – 2015

Інсталяція. У співпраці з Антоніо Марином, Камара Неґра, Лідією Ґамеро
Надано автором 

«Архів F.X.» базується на архіві, який Педро Ґ. Ромеро 
збирав із 1999 року. Він складається з більш ніж тисячі 
документів, що пов’язують історію антиклерикально-
го іконоборства в Іспанії з міжнародними авангардами. 
Спираючись на базу матеріалів, що впевнено росте, Ро-
меро розвиває різні шляхи репрезентації «Архіву F.X.». 
У  цій  роботі  художник  реконструює  психо-технічну 
checa (аналогія з радянським ЧК), спеціальну камеру 
для тортур, побудовану 1937-го року Альфонсо Лореси-
сом в церкві Валмайора, Барселона. Checa були одним 
із типів в’язниці, які республіканська поліція викорис-
товувала протягом Громадянської війни, і вирізнялися 
використанням ряду формальних методів – від дада-
їзму до рухів геометричної абстракції – для здійснення 
тортур. Альфонсо Лоренсис – винахідник checa – був 
шукачем пригод, музикантом, художником, архітекто-
ром, анархістом і студентом Баухаусу, що переконав 
лідера SIM (Воєнно-роздвідувальної служби сталініст-
ських операцій) у своєму знанні психометрії. Він роз-
міщував свої візуальні фантазії в релігійних спорудах, 
прагнучи зробити традиційні тортур «менш жорстоки-
ми» – про це він заявив у своїй виправдальній промові 
під час судового процесу, перш ніж отримав смертний 
вирок від франкістського трибуналу.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа»; за підтримки 32 
Vozdvizhenka Arts House.
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Tsarychanka Village burned by the Nazi, 1943 
Watercolor, pencil

Mayachka Village burned by the Nazi, 1943 
Watercolor, pencil

Portrait of V. Koriak, the literary critic, 1929 – 1930 
Watercolor

Portrait of M. Krushelnytskyi, 1928 
Watercolor, pencil

After Bombing, 1943 
Watercolor, pencil

Killed Nazi, 1943 
Watercolor, gouache, crayons

Sketch for the painting Battle of Kursk, 1943 
Pencil on paper

Falling Nazi. For the Battle of Kursk,1943 
Pencil on paper

Sketch for the painting Battle of Kursk, 1943 
Pencil on paper



263262

Руті Села / Маайян Амір
Імпульс секретності. Блокада образу, 2015

HD відео, 38’20’’
Надано авторками

У вересні 2014 ветерани розвідки Ізраїлю підписали 
публічний лист-звернення до політичних і військових 
керівників держави, оголосивши, що вони відмовля-
ються продовжувати вживати заходів проти палестин-
ців. Підписанти засудили політику збору інформації, що 
перетворює палестинське населення на об’єкт нагляду 
і шпигунства, з метою розширення військового контр-
олю над окупованими територіями. Відео зображує 
експеримент, розпочатий художниками у співпраці з 
науковцями відділу нейробіології в Інституті Вайцма-
на. Використовуючи технології МРТ, робота досліджує 
способи процесування інформації і реакції на акти ви-
криття або відмови серед задіяних у таємній системі. 
Робота «Блокада образу» досліджує питання цензури, 
конвенції обмеження, що її опосередковують, а також 
способи її впливу на мозок. Фільм досліджує, як дер-
жавно-регулятивні принципи цензури і таємниці інтер-
налізуються, реєструються, а потім активують ширші 
механізми, що вводяться наперед у процесі визначення 
того, яку інформацію можна виголошувати публічно і 
відкрито, а яка мусить завжди лишатися прихованою.

Роботу створено в рамках проекту Exterritory.
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Serhiy Popov 
The Slogans of UKRAINE, 2012
Book, 80 pages, limited edition
Courtesy the artist

Slogans of Ukraine is a book containing political slogans 
from election campaigns for the Ukrainian presidential 
and parliamentary elections in chronological order from 
1991 to 2012. Slogans separated from images and from 
the campaign itself reveal their absurdist meaning. Political 
slogans collected from 1991 to 2012 have the same core 
words in them – ‘freedom’, ‘stability’ etc. – regardless of 
what politician they referred to or in what year the campaign 
was held. Put together in a book, the slogans are seen as 
parasitizing one another; they create a narrative, a dia-
logue between them.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and 
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig.
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Ліна Селандер / Оскар Манджіоне
Сильфій, 2014

HD-відео, 22’
Надано авторами

У першому епізоді фільму розповідається про старо-
давню, нині вимерлу рослину сильфій. Він ріс на узбе-
режжі за межами північно-африканського міста Кірени –  
поселення греків з перенаселеного острова Фера в 630 
р до н.е., що стало головним містом грецької колонії, 
розташованої на території сучасної Лівії. Рослина вико-
ристовувалася в медицині і славилася насиченим сма-
ком, що перетворило її на основний предмет експорту 
колонії. Її значення для економічного добробуту було 
настільки важливим, що зображення сильфію карбува-
ли на монетах. Активне використання рослини призве-
ло до її вимирання, а місто занепало. Як це часто буває 
в роботах Селандер, фільм побудовано з нашарувань 
образів і сенсів, що пов’язують історію та передісторію 
із сучасним суспільством. Природа виступає передумо-
вою життя і є однією з центральних точок фільму. 
Людський потяг до розвитку та експансії, бажання 
контролю над природою, і, насамперед, контролю візу-
ального, відтворення і спостереження, завжди стика-
ється з іншою протидією. Природа повертає погляд на 
нас, її порожні очі – це наріжний образ фільму.
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Johannes Porsch
Display of The School of Kyiv. Kyiv Biennial 2015

The display for the School of Kyiv is structured around the 
logic of the theatrical stage with regards to the performance 
area: the marking, the spatio-temporal emphasis of a place 
as a site, which is dedicated to the observation of an event. 
Yet this set-up, employing the rhetorics of post-minimalist 
and post-conceptual sculpture, crosses the border of its 
theatrical principle, its spatial division, by superimposing 
the locations of scene and auditorium. Within the shifting of  
 ‘here,’ ‘there,’ ‘now,’ ‘then,’ a spatial narrative emerges, turn-
ing phenomenological experience, and its directionality to 
the world, into the work of the concept as analysis, fiction 
and imagination. The articulation of the surroundings 
through a set-up that points to the positionality of the ob-
server, to its own structure and materiality as well as that of 
the respective exhibition sites, acts as historical indices of 
any intersubjective scene and its implicated conditions and 
refers to the open question of the political form of thinking 
and action. 
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Віктор Сидоренко
Ескізи із серії «Амнезія», 1995 – 2000

Фотографія, акрил, анілінова фарба 
Надано автором

За останні два десятиліття Віктор Сидоренко став 
всюдисущим художником і зірковою фігурою у високих 
колах Києва. Його картини і скульптури, часто зобра-
ження його власного тіла в позах, що відсилають до зна-
кових моделей (місцевої) історії мистецтва, створюють 
неоднозначну сферу, в якій фігуративна та реалістич-
на парадигми, що домінують у смаках пострадянських 
вищих класів, можуть зіткнутися одна з одною через 
шанування майстра. Естетизуючи зростаючу самосві-
домість цієї нової буржуазії за допомогою риторичних 
жестів ствердження себе, Сидоренко, з його майстер-
ністю художника та оригінальними формулами, прожи-
ває образ маестро, створений «вищим світо». В останні 
роки Радянського Союзу роботи Сидоренко відійшли 
від богемної контркультури часів перебудови. Обрані 
для «Київської школи» картини показують цей відхід.
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Laure Prouvost 
Into all that is here, 2015 
Video installation
Courtesy the artist and MOT International, London and Brussels

The new video by Laure Prouvost explores the notion of 
lust after a time of darkness. Within her film, the artist will 
continue the exploration of themes addressed in Wantee 
(2013), a story linked to her grandfather. This time, she has 
focused on digging into the subconscious of the character, 
deep into his fantasies, as an insect or bird is attracted to 
the pollen of a flower and when there by the flower indulges 
in it with pleasure. The video depicts a warm and slimy 
atmosphere and a sensation of relief after a long search in 
darkness, giving the visitor the impression that they have 
just penetrated a slimy, sweaty flower, till the images burn 
and disappear.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from mumok, Vienna.
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Катаріна Сімао
Угуру: генеалогія, анатомія, 2015

Інсталяція: дошка для документів, два відео: «Муеда 79», 11’, 2013; «Ефекти форму-
лювань», 29’, 2015
Надано авторкою

«Угуру» – слово, що на суахілі означає «свобода» і ви-
мовляється «угулу» на шимаконде – мові племені, що 
живе на півночі Мозамбіку, де в 1964 році почалася 
визвольна боротьба. Після визвольного руху в Моза-
мбіку слово отримало нове звучання, набуваючи ще й 
значення «національна незалежність». Проект звер-
тається до підвищення ролі культурної трансмісії, яка 
є частиною традиційної ролі багатьох африканських 
жінок, що виховують дітей і завжди залишаються вто-
ринними в наративі офіційної історії. Дошка відображає 
набір художніх, літературних і педагогічних посилань, 
що описують здійснення політичних змін через перебу-
дову стратегії знань. Відео «Муеда 1979» представляє 
запис популярної реконструкції епізоду з часів пов-
стання – різню в Муеді. Тут повторення в реконструкції 
травматичних подій минулого інтерпретується шляхом 
усної культурної трансмісії та кіномови. Відео «Ефекти 
формулювань» документує обставини походження та 
повсякденне життя освітнього проекту під назвою Ін-
ститут Мозамбіку.
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Vlada Ralko 
Untitled, 2013
Series of gouaches: paper, watercolor, gouache
Courtesy Shcherbenko Art Centre

Vlada Ralko has always outspokenly addressed the topic 
of the female body and the everyday images, symbolic 
poses and rituals (including technical processes) through 
which this body is staged. Ralko pursues the fascination 
that these images evoke in us to insert a level on which 
she produces a reflexive and simultaneously sensitive 
and aggressive view of them. Stereotyping female images, 
but also considering the process of perception and the 
structurally associated process of image construction in 
her work on these images or objects is a core theme of 
her work. Fashion, the addiction to manipulating the body 
through surgery, diet regimes, rituals of consumption and 
poses of sexual attraction filtered through the male gaze 
are at the heart of her pictorial conversations with a still 
patriarchal society. Ralko often openly speaks about the 
wounds and the sutures that female self representation has 
to deal with. As she has stated herself: «The body, leaden 
with the dead cultural heritage … begins to turn away. But 
it seems that the absence of the ‘main character’ does not 
concern simulated culture, which is breathtakingly repro-
duced in ‘new collections’».



271270

Фелікс Соболєв
Сім кроків за горизонт, 1968
Я та інші, 1971
Коли зникають бар’єри, 1980

Фрагменти фільмів та архівні матеріали: від 35 мм до відео HD
Надано Національним центром О. Довженка

 
У 1968 році режисер Фелікс Соболєв створив докумен-
тальний фільм, який став одним із найважливіших до-
сягнень «київської школи наукового кіно». Фільм «Сім 
кроків за горизонт» починається з припущення, що в 
епоху інформаційного вибуху людський розум має вико-
ристовувати свої досі невідомі (або такі, що вважають-
ся надприродними) можливості. Цей фільм зображає 
широкий спектр наукових експериментів радянських 
вчених, що вивчали телепатію, психотерапію та гіпноз 
для прискорення когнітивних функцій людського мозку. 
Оптимістичний тон цього фільму врівноважено у філь-
мі «Я та інші» (1971). Тут Соболєв використовує метод 
кінематографічної репрезентації психологічних експе-
риментів, щоб підняти проблеми конформізму, масової 
свідомості та єдності думки в радянському суспільстві. 
У фільмі «Коли бар’єри зникають» (1980) Соболєв по-
вертається до питання когнітивного вдосконалення: 
він використовує розробки радянської кібернетики у 
своїх експериментах з творчого мислення.
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Kostyantyn (Vinni) Reunov
Newsweek (from Supercover series), 2009
Oil on canvas
Courtesy the artist

In his paintings, oscillating between mere appropriation 
of pop strategies and a critique of the commodity-fixated 
image worlds of consumerism, to which the late Soviet 
Union aspired and which have become a reality of neolib-
eral, market-driven economies of desire in the post-Soviet 
world, Vinni Reunov addresses the arrival of a different 
iconic regime for Ukrainian society. Reunov’s works mirror 
this change directly, as if announcing a logic of consumerist 
projections of a westernized lifestyle, the image machinery 
that helps to construct it and the advertisement strategies 
that foster these desires. Counter-reading these seemingly 
direct references through the lens of pop art, which at its core 
deconstructs the seductive world of advertising, reveals an-
other facet of realist painting in Ukrainian contemporary art: 
direct, directed and internally ambivalent, commodifying 
the commodity of realism and reading it through the looking 
glass of late capitalist media and its hegemony. It is also a 
reflection on self-colonization in a market driven art world.
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Хаїм Сокол
Свідоцтво, 2015

Двоканальна відео інсталяція, 140
Надано художником

Хаїм Сокол продовжує своє розслідування таких явищ, 
як травма, виключення та образа. У ролі свідка він під-
ходить до теми антисемітизму, що відсутня в офіційній 
історії як Росії, так і України. Ця нова відеоробота від-
штовхується від спогадів батька художника, якого у   віці 
11 років було ув’язнено в єврейському гетто в Україні 
під час Другої світової війни, і лише пізніше він зміг по-
вернутися до своїх батьків у партизанському загоні, у 
якому воював ще рік. Коли художник був того ж віку, в 
середині 1980-х років, він переїхав зі своєю родиною 
з Росії до України. Він виявив, що опинився у пастці 
між ресантиментом антисемітизму та історичною ам-
незією, в той час як Україна швидко наближалася до 
незалежності, яку здобула в 1991 році. Через багато 
років після історичної катастрофи історії цих двох хлоп-
чиків перехрещуються і стають єдиним цілим. Наратив 
складається з серії відеоспектаклів, у яких прості дії 
робітника-мігранта, такі як прибирання, миття підлоги 
або фарбування паркану набувають історичного виміру.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Mykola Ridnyi
More flags, 2015
Installation: plaster, acrylic paint
Courtesy the artist

A series of sculptures refers to the shapes of government 
buildings, marketplaces, residential houses or transport fa-
cilities. They share one common detail: a flag that is located 
on each of them. Black paint covering the pieces removes 
the links to the original context of architectural work. The art-
ist reflects on the changes in perception of national symbols 
in recent Ukrainian history when the ubiquitousness of flags 
and national colours took on particular political importance. 
The state symbol becomes a symbol of solidarity, national 
identification and the specific marker of territory and secu-
rity in society during the war. As any other national symbols, 
flags are meant not only to unite but also to segregate and 
exclude, manipulate the people in the game of populist 
rhetoric and serve as a political make-up designed to hide 
other social problems. The artist is critically questioning the 
logic of recent changes in which the architectural base, its 
history, the cultural meaning and its social function become 
less significant than the manifestation of national colors on 
top of it.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and co-produced with Galerie für 
Zeitgenössische Kunst Leipzig.
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Спільна межа

Ініціатори: Анна Сорокова, Тарас Ковач (Художні майстерні на Сошенка, 33) 
Учасники: Олександр Долгий, Добриня Іванов, Тарас Ковач, Антон Лапов, Ларіон Ло-
зовий, Анна Сорокова, Мітя Чуріков, Анна Щербина, Аліна Якубенко, а також Дмитрій 
Вульффіус.

Історично склалося так, що через периферійне міс-
цезнаходження та складність контролю з боку влади 
Художні майстерні на Сошенка, 33 завжди були сво-
єрідною «зоною свободи», як її називають резиденти 
майстерень різних поколінь у власних спогадах. Це міс-
це ставало простором неформальної комунікації та реа-
лізації більш ідеологічно вільних художніх практик. В по-
страдянський період тут сформувалася нова художня 
спільнота, але, водночас, з’явилася загроза реального 
знищення майстерень. Цей конфлікт став імпульсом до 
активного пошуку захисних механізмів, що еволюціону-
вали від максимальної прихованості, – яка раніше була 
найбільш вдалим способом уникати контролю, – до 
маніфестації, публічності та максимальної відкритості. 
Факт реалізації проекту в рамках бiєнале його ініціа-
тори розглядають, як продовження практики активіз-
му, а всі учасники, задіяні протягом його проведення, 
долучаються до процесу критичного переосмислення 
історичного спадку, локального і глобального контексту, 
а також пошуку шляхів здійснення змін. 
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Pedro G. Romero
Archive F.X. Entrance: 
School N6. Reconstruction of the checa of psycho-techni-
cal torture of the Church of Vallmajor, Barcelona, Autumn 
1937 – Summer 1939, 1999 – 2015
Installation. In cooperation with Antonio Marín, Cámara Negra, Lidia Gamero
Courtesy the artist

Archive F. X. is based on an archive that Pedro G. Romero 
has been compiling since 1999. It consists of more than a 
thousand documents that link the stories of anticlerical icon-
oclasm in Spain with the international avant-garde. Drawing 
on this steadily expanding pool of material, Romero devel-
ops different ways of presenting the F. X. archive. In this 
piece, the artist reconstructs the psycho-technical checa, 
a special cell of torture built in 1937 by Alfonso Laurencic in 
the church of Vallmajor, Barcelona. The checas were a type 
of prison used by the Republican police during the Civil War, 
distinguished by their use of a range of formal elements 
from the Dadaist and Geometric Abstraction movements 
as methods of torture. Alfonso Laurencic, the designer of 
the checa, was an adventurer, musician, painter, architect, 
anarchist and student at the Bauhaus who convinced 
the leader of the SIM (Military Intelligence Service of the 
Stalinist operation) of his psychometric knowledge. Always 
in religious spaces, he built these visual fantasies with the 
intention to ‘reduce’ the violence of traditional torture, as he 
had stated in his exculpatory words during the trial before 
he was condemned to death by the Francoist tribunal.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015; supported by 
32 Vozdvizhenka Arts House.
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Імоджен Стидворсі
Саша, 2011 – 2012

Відео-інсталяція: 2 відеосцени, «Скан» (стеження), 4’30’’; «Саша» (прослуховування), 5’
Надано авторкою, галереєю AKINCI, Амстердам, а також Matts Gallery, Лондон

 
«Саша» зосереджується на особі Саші ван Лу, чия робота –  
прослуховування перехоплених телефонних розмов –  
ставить голос у правові рамки системи акустичного наг-
ляду. Сліпий від народження, він осягає світ переважно 
через звук. Інтенсивність, з якою він слухає, пов’язує 
його з іншими неймовірною чуттєвістю і, водночас, на 
роботі ця сила стає частиною бюрократичного проце-
су визначення провини або невинності. В інсталяції ми 
бачимо як Саша ван Лу працює над аудіозаписом, бур-
мочучи дивні слова і намагаючись його розшифрувати. 
Тут у сценарій вривається літературний уламок – запис 
є фрагментом роману Солженіцина «У першому колі» 
(1968), який базується на власному досвіді Солженіци-
на в радянській в’язниці. Згідно з сюжетом, Сталін нака-
зує групі ув’язнених науковців зробити шифрувальник 
голосу, щоб захистити власну телефонну лінію, а також 
пристрій для розпізнавання голосу, який би допоміг КДБ 
ідентифікувати людей за допомогою перехоплених по 
телефону записів їхніх голосів. Послідовність лазерних 
3D сканів показує миттєві зображення заднього по-
двір’я і міських дерев. Технологія створення цих образів 
базується на принципі роботи гідролокатора, ближчому 
до слуху, аніж до бачення. Результатом стає не стільки 
візуальна репрезентація, скільки неймовірно детальне 
картографування території. 
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Toni Schmale
Fisting, 2014
Concrete, metal chain
Courtesy Christine König Galerie, Vienna

The concrete fist is part of a series of on-going hand sculp-
tures in varying positions making a fist, which can be read 
like a code. The thumb that disappears under the fingers 
into the palm is a sign that provides the key reference to the 
context in question. If the fist were used to punch, it would 
result in broken fingers. In their ambivalence of intimacy 
and brutality, they are objects that desire. Making a fist is 
about empowerment and projection, despite fragmentation 
and the absence of the entire body. The architecture of the 
body is political.
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Младен Стіліновіч 
Роботу зроблено, 1977
Революція 5 динарів, 1976
Геть стіну, 1975
Робота – це хвороба (К.Маркс), 1981
Робота не може не існувати, 1977
Хай живуть гроші, 1983
Страх на продаж, 1983
Mатеріальна вартість лінощів, 1998
Купуючи мужність, детермінованість, бойовий дух, 
безпеку, 1983

Гасла, тексти на стінах 
Надано автором

Младена Стіліновіча шанують як провідну постать у 
концептуальному мистецтві Центральної та Східної 
Європи. У своїх численних роботах за допомогою різ-
них засобів Стіліновіч віддзеркалює та осмислює ідео-
логічні знаки, що керують суспільством. У згоді з твер-
дженням російського філософа Михайла Бахтіна про те, 
що «мова – це ідеологічний знак par excellence», клю-
човими зацікавленнями художника лишаються мова та 
робота. Його критична позиція вказує з сумом і тонким 
гумором на безглуздя жорстких структур у суспільстві. 
Для Київської бієнале Младен Стіліновіч запропонував 
ряд гасел, які розміщено в різних локаціях бієнале. Їх 
можна розглядати як свідомий наголос художника на 
свободі мистецтва та його здатності запропонувати аб-
солютно нову точку зору.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Ruti Sela / Maayan Amir
A Secrecy Impulse. Image Blockade, 2015
HD video, 38’20”
Courtesy the artists

In September 2014 veterans of Israel’s intelligence unit 
signed a letter publicly addressing the state’s political and 
military leaders and declaring their refusal to continue 
taking action against Palestinians. The signatories con-
demned a policy of information-gathering which exposed 
the Palestinian population to surveillance and espionage as 
a tool to expand military control over the occupied territories. 
The video depicts an experiment initiated by the artists, in 
collaboration with scientists from the department of neuro-
biology at the Weizmann Institute. Using MRI technology the 
work presents an examination into the ways those involved 
in a system of secrecy process information and react to acts 
of exposure and refusal. The work Image Blockade explores 
issues of censorship, the conventions of image restraints 
through which it is mediated and questions regarding the 
manner in which it shapes and affects the brain. It aims 
to probe how the state-governing principles of censorship 
and secrecy are internalized, registered and then activate 
broader mechanisms that are pre-imposed by individuals 
in the process of determining which information may be 
publicly and openly expressed and which should remain 
always hidden. 

The work is produced within the framework of Exterritory Project.
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Олег Тістол
Три автопортрети, 1985

Олія, полотно
Надано автором

 
Ці три доперебудовні автопортрети Олег Тістол нама-
лював 1985 року під час служби в радянській армії. Цей 
рік позначився піком війни в Афганістані та вибором 
Михайла Горбачова на посаду Генерального секретаря 
Комуністичної партії Радянського Союзу, а де факто лі-
дером Радянського Союзу. У своєму піднесеному вико-
ристанні посилань до різних мистецьких традицій – від 
Макса Бекмана до Френсіса Бейкона, у делікатному 
використанні кольорів та змістовній риториці рамок, 
Тістол розкриває не лише три різні позиції суб’єкта: са-
морефлексивний художник, альтернативна радянська 
контркультурна фігура, що освоює західний стиль жит-
тя, й іронічно героїчний капітан у формі. 

Картини демонструють автора у самовстановле-
них рамках ролей і жанрів, які він розігрує в заданих 
радянських умовах. Абстракція виходить у поле ба-
чення. Тістол, якого сьогодні прославили серії поло-
тен з пальмами, горами або телевізійними сценами, на-
явними майже в кожній колекції або книжці на тему 
сучасного українського мистецтва, вже у цих робо-
тах демонструє віртуозне вміння грати зі смаками та 
суспільними ролями. 
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Lina Selander / Oscar Mangione
Silphium, 2014
HD-video, 22’
Courtesy the artists

In the first sequences of the film a story is told about the 
ancient, now extinct, plant silphium. The plant grew on the 
coast outside the North African town of Cyrene – a set-
tlement of Greeks from the overpopulated island of Thera 
in 630 BC – which became the main town in the Greek 
colony situated in today’s Libya. The plant was famous for 
its medical usage and for its richness in flavour, which made 
it the centerpiece of the colony’s exports. Its importance for 
economic wealth was so crucial that the image of silphium 
was imprinted on the coins. When exploitation of the plant 
led to extinction, the city declined. As it is often the case in 
Selander’s works, the film builds on layers of images and 
meaning, layers that link history and pre-history to contem-
porary society, and in which nature as a prerequisite for life 
is one of the focal points. 

Human striving for development and expansion, the 
desire for control over nature, and above all visual control, 
depiction and surveillance, is always met by another con-
tradicting force. Nature looks back at us, its eyes empty – a 
recurring image in the film.
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Titre provisoire (Кетлін Шустер / Марсель Дікхедж)
Непевні географії, 2015

HD-відео, 15’
Надано авторами

 

У відеоінсталяція «Непевні  географії» йдеться про 
пейзаж, що зберігається десь у скам’янілостях пам’яті. 
Двоє акторів намагаються вербально і візуально мате-
ріалізувати його точний характер, хоч ці спроби і спря-
мовано на непрохідні терени. Для візуальної частини 
вони використовують доступну технологію цифрового 
геокартографування, щоб дослідити або (ре)апропрію-
вати географії Донбасу та Криму. Фільм стосується мис-
тецьких питань про форми апропріації та вилучення і 
виражає віртуальне бажання звільнити ландшафт від 
впливу будь-якої детермінації та приналежності. Танцю-
вальний фрагмент, що відсилає до Le Sacrifice із «Весни 
священної» Ігоря Стравінського пориває з лінгвістичні-
стю фільму і розміщує священний танець на одному рів-
ні з цифровим «сховищем» усіх спогадів, де і вмирання, 
і запам’ятовування стають проблематичними. 

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Vladislav Shapovalov 
Folder 93, 2015
Installation: Photographs, archival images
Courtesy the artist

Folder 93 contains the exhibition ‘Landscapes of the USSR’ 
which dates back to 1958. The selection of black and white 
photographs comes from one of the folders with pre-fab-
ricated photographic exhibitions sent to Italy during the 
years of Cold War. The Soviet Association of Friendship and 
Cultural Relations with Foreign Countries supplied its part-
ners in the countries of Western Europe with photographs 
to be presented as thematic exhibitions until the dissolution 
of the USSR. Instead of the common motif of postwar recon-
struction and industrialization of the country, these photos 
show empty spaces of wilderness, open horizons destined 
for the gaze of the explorer. The exhibition presented a great 
diversity of natural conditions, rendering the Soviet Union 
as a planetary natural reserve. Which images of landscapes 
were distributed as representative of a country built around 
one political idea and constituted not as a nation-state? At 
the heart of this project lies the question of how landscape 
images gain ideological and political significance. The in-
stallation is a non-literal re-enactment of the exhibition of 
1958 in Milan. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and developed thanks to the 
collaboration with Associazione Italia Russia, Milan.
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Михаїл Толмачов
Лінія розташування, 2015

Офорти
Надано автором

Інсталяцію «Лінія розташування» складає серія фо-
тографічних офортів пейзажів зі світлин, що демон-
струють артилерійські позиції різних військових сил у 
конфлікті на Донбасі в Україні. Художник збирає фото-
графії російських і українських фотоагенцій, перепліта-
ючи матеріали з обох сторін лінії фронту. Він збільшує 
тло фотографій і вибирає основні елементи пейзажу. 
Історично, фотоофорт був попередником фотографіч-
ної практики. Його було розроблено у зв’язку з необ-
хідністю виправити, зберегти і відтворити зображення, 
коли фотографію все ще не можна було відтворювати 
повторно. Цей спосіб використовувався як докумен-
тальний метод і на початку ХХ століття був художнім 
засобом, що уможливив серійне відтворення; ці зобра-
ження були однакові, але водночас унікальні. «Лінія 
розташування» – це дослідження ландшафту, в якому 
Толмачов комбінує інструментарій фотоофорту та обра-
зи, що надходять із дуже відмінних візуальних регістрів.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа» та Badischer Kunstverein, 
Карлсруе.
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Andreas Siekmann
The Big Four, 2015
Banners 
Courtesy Galerie Barbara Weiss, Berlin

The term the Big Four appears symptomatically within all 
monopoly-like structures, which dominate international mar-
kets. It indicates the 4 biggest auditing companies worldwide: 
Deloitte, Ernst and Young, PricewaterhouseCoopers, and 
KPMG. It also refers to the four horsemen of the apocalypse 
attacking territories and countries with their own methods 
of terror. The banners address the intentions of businesses 
and political/economical associations in the EU, USA and 
Germany as a part of the Western exercise of influence on 
Ukraine (with their oligarchy). These influences are typical 
for the so-called ‘economy of transformation’. The central 
themes of the banners are the refugee prisons established 
by the EU in the forests of Western Ukraine, including the 
expected willingness to cooperate by outsourcing lawbreak-
ing and the commodification of decision models and rights 
through the Troika (World Bank, IMF, EU-Commission). 
Other topics are the appropriation of one country´s infra-
structure and resources by an arsenal of structured financial 
products and the evaluation of a country’s prospects and 
weakness for investors by SWOT analyses.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Міліца Томіч
Про Лабудовіча: кіно, школа та війна за незалежність, 
2014 –  2015

Фотограф: Стеван Лабудовіч
Guerre d’Algerie (Алжирська війна), 1959 – 1962
Друк на папері
Надано Стеваном Лабудовічем; Film News, Белґрад; Посольством Алжиру в Белґраді 

Серія «Про Лабудовіча: кіно, школа та війна за неза-
лежність» запроваджує логіку співучасті та політичної 
довіри через роботу фотографа та режисера Стевана 
Лабудовіча. Він розпочав працювати у сімнадцятиріч-
ному віці, виготовляючи партизанські стінгазети під 
час Другої світової війни. У 1959 році Центральна студія 
«Кіноновини» (Югославія) відправила його до Алжиру 
підтримати антиколоніальну боротьбу впродовж ал-
жирської війни за незалежність (1954 – 1962). Під час 
окупації Алжиру французькими поселенцями, Cтеван 
Лабудовіч заснував школу кінозйомки та фотографії 
для алжирських партизанів на полі бою. Порушення 
колоніальних правил привело до важливого прориву: 
зображення війни стали продукувати не лише відпові-
дальні за неї, але й ті, чиї живі голоси було заглушено 
панівними силами. Лабудовіч провів майже три роки, з 
1959 по 1962, разом із алжирськими партизанами, з ка-
мерою в одній руці та зброєю в іншій.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа», за підтримки Charim Galerie, 
Відень.
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Catarina Simão
Uhuru: genealogy, anatomy, 2015
Installation: documentation board, two videos: Mueda 79, 11’, 2013, and Effects of Wording, 
29’, 2015
Courtesy the artist

 ‘Uhuru’ is the Swahili word for freedom and is pronounced  
 ‘Uhul’ in Shimakonde, the language of the tribe living in 
the north of Mozambique, where the liberation struggle 
started in 1964. Following the Liberation movement in 
Mozambique the word took on a new sonority, assuming its 
full meaning for national independence. The project refers 
to enhancing the role of cultural transmission, which is a 
part of the traditional role of many African women raising 
children and always remained secondary in the narrative of 
official history. A board displays a set of artistic, literary and 
pedagogical references revealing how political change is 
built up through the reshaping of knowledge strategies. The 
video Mueda 1979 unveils the record of a popular reenact-
ment of an episode from the struggle: the Mueda Massacre. 
Here, repetition is in the reenactment of traumatic events of 
the past, interpreted both within oral cultural transmission 
and cinematic language. The video Effects of Wording doc-
uments the circumstances of origin and the daily life of an 
educational project called The Mozambique Institute.
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Дмитро Тронов
Без теми, бл. 1984

Акварель, папір
Надано Galerie Les Noms, Київ та Гонконг 

Дмитро Тронов належав до ліберального мистецького 
середовища Одеси в часи перебудови, що слугували 
неочікуваним контркультурним натхненням для Києва 
і більшою мірою навіть Москви, з якою мали зв’язки ху-
дожники цього мультикультурного, мультиетнічного та 
мультирелігійного міста. Одеське середовище декілька 
разів згадується у рамках «Київській школі», наприклад, 
роботі Юрія Лейдермана про розпад цих кіл у зв’язку 
з війною та ре-націоналізацією. Як представники єв-
рейського середовища в наративі одеської мистецької 
сцени, такі фігури як Тимур Новіков (показаний у пара-
лельному проекті в лоббі готелю «Інтерконтиненталь») 
та Дмитро Тронов сьогодні менш помітні. Дмитро Тро-
нов – син художниці Олени Павлівни Кучинської – почав 
вивчати містичні лабіринти християнства й іудаїзму на 
початку 1980-х. Серія його акварелей – це сильне та 
унікальне розкриття теми, розірваної між суперечно-
стями цього періоду, в якому повторюються міфологічні 
та символічні православні образи разом із глибоким за-
непокоєнням щодо вразливого та пригніченого суб’єк-
та. Пізніше Тронов покинув свою радикальну роботу з 
образами. Наразі він православний священик у Києві. 
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Felix Sobolev 
Seven Steps Beyond the Horizon, 1968 
Me and the Others, 1971 
When the Barriers Disappear, 1980 
Film fragments and archive materials: 35mm to HD video
Courtesy National Oleksandr Dovzhenko Film Center

 
In 1968, the film director Felix Sobolev created a documen-
tary that would become one of the milestones of ‘the Kyiv 
school of scientific cinema’. The film Seven Steps Beyond 
the Horizon departs from the assumption that in the age 
of information explosion, the human mind needs to take 
advantage of its capabilities that are still undiscovered (or 
considered to be supernatural). The film represents a wide 
range of scientific experiments by Soviet scientists that 
deal with telepathy, psychotherapy and hypnosis in order 
to accelerate the cognitive functions of the human brain. 
The optimistic tone of this film is counterbalanced in Me 
and the Others (1971). Here, Sobolev furthers his method 
of the filmic representation of psychological experiments  
to confront issues of conformism, mass consciousness  
and unity of thought in the Soviet society. When the  
Barriers Disappear (1980) is Sobolev’s late revisiting of the 
issues of cognitive acceleration: in this film, he utilizes the 
developments of Soviet cybernetics in his experiments on 
creative thinking. 
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Аделіта Узні-Бей
Заздрісна держава, 2013 – 2015

Аудіоінсталяція, 1’17”
Надано авторкою та галереєю Laveronica, Модіка

 
Як поняття переміщення, ностальгії та продукції відо-
бражаються у дедалі більш націоналістичних дискурсах, 
запалених теперішньою кризою? Добровільне чи виму-
шене, поняття вигнання апелює до сучасного стану нас, 
як мобільних суб’єктів, та дозволяє нам комплексно 
рефлексувати над ідеєю батьківщини, вкоріненості та 
праці. Робота є записом читань текстів письменників, 
які пережили або переживають вигнання. Уривки, вірші 
та листи Махмуда Дарвіша та Бена Беннані, Лева Троць-
кого, Овідія, Д. Г. Лоуренса, Емми Ґолдман та Алексан-
дра Беркмана, Ернеста Гемінґвея та Т. С. Еліота записані 
на аудіо, у якому незмінною залишається універсаль-
ність того, що Едвард Саїд називав «заздрісна держа-
ва» , тоді як географічні терени, політичні мотиви та 
епохи змінюються. Мейл, частина епістолярної бесіди 
художника та сучасного російського вигнанця (молодий 
лівий організатор, який виїхав із країни у 2012-му році, 
щоб знайти новий дім в Україні), також перетворено в 
аудіо. Текст читають недавні іммігранти, яких під час 
запису носій рідної мови вчив розуміти значення і вимо-
ву будь-яких незрозумілих слів чи фраз; відтак можна 
почути, як вони постійно обговорюють лінгвістичні зна-
чення та культурну вкоріненість. 
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Haim Sokol 
Testimony, 2015
Two channel video installation, 140’
Courtesy the artist

Haim Sokol continues his investigation on the phenomena 
of trauma, exclusion and resentment. He approaches, as 
a witness, the topic of anti-semitism, which is absent from 
the official history of both Russia and Ukraine. This new 
video work departs from the memories of the artist’s father, 
who was confined to a Jewish ghetto in Ukraine during 
the years of the Second World war at the age of 11 years 
old and only later was able to reunite with his parents in 
a partisan brigade, in which he fought for one more year. 
When the artist was the same age, in the middle of the 80’s, 
he moved with his family back to Ukraine from Russia. He 
found himself trapped between anti-semitc resentment and 
historical amnesia, while Ukraine was rapidly approaching 
independence, which it got in 1991. Years after the histor-
ical catastrophe, the stories of these two boys cross and 
become one. The narrative consists of a series of video 
performances in which the simple actions of a migrant work-
er, such as cleaning, washing the floor, or painting a fence 
take on a historical dimension. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Харун Фарокі
Незгасимий вогонь, 1969

Відео, 21’
Надано Harun Farocki GbR
 

«Якщо ми покажемо вам зображення жертв напалму, 
ви заплющите очі. Ви закриєте очі на ці зображення. 
Потім ви закриєте очі на пам’ять. А згодом ви закри-
ватимете очі на факти». Такі слова лунають на початку 
цього агітаційно-пропагандистського фільму, який вар-
то розглядати, як унікальний та визначний доробок. 
Фарокі утримується від будь-яких емоційних закликів. 
Він відштовхується від наступного: «Коли напалм го-
рить, зупиняти його надто пізно. З напалмом необхідно 
боротись там, де його виготовляють – на заводах».

Фарокі рішуче називає імена: виробником є компа-
нія Dow Chemical, розташована в Мідленді (штат Мі-
чиґан, США). Робота Фарокі викриває таке: «(1) Ве-
лика корпорація подібна на конструктор. З неї можна 
скласти цілий світ. (2) Внаслідок зростання розподілу 
праці, багато людей не усвідомлюють своєї ролі у про-
дукуванні масового знищення. (3) Кінцевий продукт є 
результатом праці робітників, студентів та інженерів». 
Остання теза ілюструється страхітливо чітким обра-
зом. Один і той самий актор, щоразу біля умивальника, 
представляє себе робітником, студентом, інженером. 
У ролі інженера, з пилососом у одній руці та автоматом 
у іншій, він говорить: «Я інженер і працюю на виробни-
цтві електротехніки. Працівники думають, що ми виго-
товляємо пилососи. Студенти думають, що ми робимо 
автомати. Цей пилосос може бути цінною зброєю. Цей 
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Imogen Stidworthy
Sacha, 2011 – 2012
Video installation: 2 video sequences, Scan (tracking), 4’30”; Sacha (listening), 5’
Courtesy the artist, AKINCI, Amsterdam, and Matts Gallery, London

     
Sacha focuses on the figure of Sacha van Loo, whose job 
of listening to wiretap recordings places the voice within 
the legal framework of auditory surveillance. Blind since 
birth, he understands the world mainly through sound. The 
intensity with which he listens connects him to others with 
unusual sensitivity, while in his job this power becomes part 
of a bureaucratic process of determining guilt or innocence. 
In the installation Sacha van Loo is seen working on a 
voice recording, murmuring odd words as he struggles to 
decipher it. Here a splinter of fiction enters the scenario, the 
recording is a passage from Solzhenitsyn’s novel ‘The First 
Circle’ (1968), based on Solzhenitysn’s own experiences in 
a Soviet prison. In this story, a group of imprisoned scien-
tists are commanded by Stalin to develop a voice scrambler 
to protect his personal telephone line and a voice-printing 
machine which will enable the KGB to identify people 
through wiretap recordings of their voices. 3D laser scan 
sequences show glimpses of a back-alley and city trees. 
The technology behind the images is based on sonar and 
a principle closer to hearing than to vision, in effect not so 
much an optical representation as an infinitely detailed 
mapping of the territory. 
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автомат може бути корисним у господарчому вжитку. 
Те, що ми виробляємо, є продуктом робітників, студен-
тів та інженерів».

Індоктринація, 1987

Відео,43’
Надано Harun Farocki GbR
 

У фільмі простежується сплав психології зі структурами 
сучасного капіталізму. Харун Фарокі документує п’яти-
денний семінар для менеджерів компанії, спрямований 
на розвиток їхніх навичок «продавати себе краще». 
Вивчення діалектики, риторики, мови тіла, жестів та 
міміки повністю підпорядковується всепроникній логіці 
товару. Робота була створена Харуном Фарокі безпосе-
редньо перед його переходом зі сфери документально-
го кіно та телебачення до сфери сучасного мистецтва –  
переходу, якому посприяло остаточне підкорення кіно і 
телебачення логіці капіталізму, показаній у фільмі. «Ін-
доктринація» є прикладом прямого документування 
подій у роботах Фарокі – техніки, пізніше розвиненої 
у таких фільмах, як «Інтерв’ю» або «Хто не ризикує».
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Mladen Stilinović 
Work is done, 1977
Revolution 5 dinars, 1976
Fuck the wall, 1975
Work is disease (K.Marx), 1981
Work cannot not exist, 1977
Long live money, 1983
Fear on sale, 1983
Material value of laziness, 1998
Buying courage, determination, fighter spirit, safety, 1983

 
Slogans, wall texts
Courtesy the artist

Mladen Stilinović is revered as a leading figure of Conceptual 
art in Central and Eastern Europe. In his extensive oeuvre 
and in various media Stilinović mirrors and questions the 
ideological signs which condition a society. In agreement 
with the Russian philosopher Mikhail Bakhtin’s assertion 
that “Language is the ideological sign par excellence”, the 
artist’s interest in language remains at the centre of his 
activities as well as the notion of work. His critical position 
points with sadness and subtle humour to the absurdities 
and rigid structures in society. For the Kyiv Biennial Mladen 
Stilinović proposed a series of slogans that have been 
placed in different venues and could be seen as the artist’s 
conscious insistence on the freedom of art and its ability to 
offer a radically different perspective. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Гайнц Франк
Трупне задубіння – остання видима форма  
заціпеніння перед нескінченностю, 1976 / Очевидно 
мудра постать, складена з частин колись живого тіла, 
1974 / Притисни язик до піднебіння і говори! Стисни 
руки разом і працюй!, 1976 / Маленький череп, що 
повиснув над жіночими тілами, 1973 / Двоє-троє жінок 
і жодної зебри, 1966 / Збалансована жіноча голова, 
1976 / Мудра голова з минулого!, 1974 / Прощавай,  
портативна голова!, 1972
Cкульптури, різних розмірів

Витоки мудрого, на білому. Мудрий на білому,  
інститут ніщо, 1974
Змішана техніка, папір

Надано галереєю Charim, Відень

 
Текст є відправним пунктом для робіт Гайнца Франка. 
Франк занотовує думки на «будь-яких крихітних клап-
тиках паперу», олівцем, «адже олівець можна стерти, 
і тоді тексти можуть повернутися, якщо потрібно». Ці 
тексти не мають сприйматися як заголовки. Вони ма-
ють сприйматися як елементи його об’єктів, як «при-
чина всього іншого». Вивчений на архітектора, Франк 
також займається дизайном меблів, він заявляє, що ні-
коли ще не знаходив «відповідний матеріал». Він вико-
ристовує фарбу, дерево та метал, але найважливішим 
матеріалом для нього є нотатки його власних вражень 
та думок. Скульптури Гайнца Франка, що виставляють-
ся у рамках «Київської школи», датуються пізніми 1970-
ми – ранніми 1980-ми.
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Viktor Sydorenko
Sketches from Amnesia series, 1995 – 2000

Various formats, photography, acrylic, anilin paint 
Courtesy the artist

For the recent two decades, Viktor Sydorenko has been an 
omnipresent artist and a celebrity figure in the high culture 
circles of Kyiv. His paintings and sculptures, often images of 
his own body in poses referring to iconic models of (local) art 
history, create a ambiguous sphere in which the figurative 
and realist paradigms that are predominant in the taste of 
the post-Soviet upper classes can encounter one another in 
mutual veneration of the master. Aestheticizing the burgeon-
ing self-awareness of this nouveau-bourgeoisie by means 
of rhetorical gestures of self-esteem, Sydorenko, with his 
painterly mastership and original formulas, lives out the im-
age that ‘high society’ has created of a master artist. In the 
late Soviet Union, Sydorenko’s art departed from the coun-
terculture of the perestroika Bohemian scene. The paintings 
selected for The School of Kyiv show this departure.
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Інці Фурні
Том 2, 2015

Інсталяція: знайдені речі, ящики для продуктів, дерево, ПВХ, папір, болти, планка, 
фарба, віконна плівка, кераміка, пофарбоване полотно, шарфи, малюнки, акварель 
на папері
Надано авторкою

 
Інсталяція «Том 2» виявляє форми речей і смисли, що 
підтримують у них життя, за допомогою конвенцій на-
тюрморту і живописного жанру ванітас. Роботу побудо-
вано навколо ідеї джерел. Що таке джерела і як ними 
спільно користуються? Це ми використовуємо джерело 
чи це воно пропонує себе нам? Джерело є очевидним у 
неможливості його продемонструвати, воно стає бруд-
ним, якщо його показати. Наука часто знає джерело. 
Вона бере те, що дає джерело, як дані; вона обрахо-
вує це як числа; вона це впорядковує. Врешті-решт від 
джерела залишаються тільки числа і порядок. Знання –  
це зазвичай ні що інше, як спроба взяти під контроль 
джерело. Ділитися обмеженими ресурсами – це фунда-
ментальна проблема, втім, той факт, що саме це «діли-
тися» є необмеженим джерелом, часто ігнорують. Як і в 
попередніх інсталяціях, художниця демонструє об’єкти, 
які вона зібрала протягом певного часу. Вона трансфор-
мує речі, впорядковуючи їх відповідно до масштабних 
універсальних концептів, таких, як життя, природа, 
час, скінченність і минущість, надаючи їм немасштаб-
них форм і значень. Вона поєднує буденні недовговічні 
речі, такі, як дерев’яні ящики для овочів, кольоровий 
папір, дешеві гумки, маленьку керамічну статую і гнучкі 
палички з акварельними малюнками.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».
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Yevheniya Tchaikovska
Untitled, 2015
Photos
Courtesy the artist

The artist looks down from the 30th floor onto a view typi-
cal of residential districts in the post-Soviet territories. It is 
customary to place stores as a sort of superstructure on 
the first floor of residential buildings located in the so-called  
 ‘sleeping blocks’. Photographed from above, the roof and 
the objects on it look alien and resemble a sort of stations or 
military objects. The urban landscape is a man-made space 
devoid of aesthetic criteria, but it has a structure, dictated 
purely by functionality. Is every composition beautiful just 
because it has a structure? Beautiful is probably not the 
appropriate word to describe the sensation that a logical 
construction can elicit. The urban world excludes the human 
gaze; it is created by man to serve human needs. The world 
of nature does not exist to serve, but is exploited by man to 
the fullest. Nature, with all its autonomy and self-sufficiency, 
is constructed aesthetically. In this sense the urban world is, 
in a surprising way, much more alive; it has freedom from 
the violence of aesthetics. Its aesthetic independence is 
ensured by strict functionality. There is almost no wilderness 
left – and thus what is truly wild is the urban sanctuary.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Жоана Хаджитомас/Халіль Жореж
В очікуванні варварів, 2013

Відео, 4’26’’
Надано авторами

Натхненні однойменним віршем Константиноса Кава-
фіса, художники досліджують панорамні зображення 
Бейрута. Поема резонує з нескінченною дезінтеграці-
єю суспільства Близького Сходу, там, де неочікуване 
завжди трапляється, особливо в бентежні часи сього-
дення, коли, разом з рецесією та втратою ідеалів, по-
зиції та ідеології, здається, ослаблюються. Переміщу-
ючись від рухомого до нерухомого, від загального до 
постійно видобутих деталей, що відкриваються світу, 
робота розповідає про запізнення процесів фотографу-
вання. Виставлені фотографії зроблено більше ніж з 50 
фото, що були зняті в різні часи. Вони повні просторо-
вих та, найбільшою мірою, часових непослідовностей. 
Різні моменти змішуються, створюючи таким чином 
неможливі зображення, що викликають потойбічні ба-
чення. Відео зняте на основі чотирьох нерухомих фото. 
Камера рухається цими фотографіями і зупиняється в 
певних точках, що стають рухомими завдяки делікат-
ним відео накладкам. Результуючий ефект – анімована 
фотографія, що створює напруження між нерухомістю 
та рухом, зміщуючи погляд глядача та очікувану репре-
зентацію – надаючи ілюзію призупиненого часу, але та-
кож і руху, який неможливо зупинити.

На замовлення Onassis Cultural Centre for Visual Dialogues, 2013.
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Oleh Tistol
Three Self Portraits, 1985
Oil on canvas
Courtesy the artist

These three pre-perestroika self-portraits were painted by 
Oleh Tistol in 1985, during his service in the Soviet military. 
The year marked an intensive period in the Afghanistan war 
and the election of Mikhail Gorbachev as General Secretary 
of the Soviet Communist Party and de facto leader of the 
Soviet Union. In his sublime use of references to different 
painterly traditions from Max Beckmann to Francis Bacon 
and the delicate valeurs of colour, as well as in the conten-
tual rhetoric of the frames, Tistol gives insight not just into 
three distinct subject positions: the self-reflective painter, 
the alternative Soviet underground figure appropriating a 
Western lifestyle, and the ironically heroic master in uniform. 
His paintings show a self-framer framed by the roles and 
genres he acts out in his Soviet existence. Abstraction 
comes to the field of vision. Tistol, now known for his large 
series of paintings of palm trees, mountains or television 
scenes that are present in almost every Ukrainian collection 
and book on contemporary Ukrainian art, shows already in 
these works how virtuosically he can play with taste and 
societal roles.
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Цзу Ньян Хо
ЗЕМЛЯ, 2009 – 2014

Одноканальне HD відео, 42”, у співпраці з музикантом Black to Comm
Надано художником

Ми бачимо місце невідомої катастрофи, сміття історії, 
що становить розповідь Землі. На цьому місці лежать 
п’ятдесят людей, що коливаються між свідомим і несві-
домим, життям і смертю. Інколи деякі з них з’являють-
ся на першому плані: стискаючи кулак, моргаючи чи 
плачучи за своїм сусідом. В інші моменти ці фігури від-
ступають від світла, втрачаючи їхні індивідуальні фор-
ми і формуючи гігантський організм, дихаючи в унісон, 
пульсуючи як медуза, хоч і подорожують вони Землею. 
Повільно, деякі з тіл починають ворушитися, і декілька 
сцен, що розгортаються, мають чітку схожість з добре 
відомими релігійними картинами. Одна з них зображає 
чоловіка, що тикає пальцем в грудну рану свого товари-
ша, можливо, не вірячи у те, що той ще живий, – пряме 
посилання на «Переконання святого Фоми» Караваджо 
(1601–1602), де апостол Фома має торкнутись ран Ісуса, 
перш ніж повірити в його чудотворне воскресіння. Ре-
жисура фільму і склад деяких сцен, з іншого боку, були 
результатом впливу французьких пост-революційних 
художників, таких як Теодор Жеріко, чий «Пліт Медузи» 
(1818 – 1919) описує тих, що вижили в корабельній ава-
рії. Вони безнадійно стискають імпровізований пліт, що 
пливе течією в бурхливому морі. Інший такий художник –  
Ежен Делакруа, «Різня на Хіосі» (1824) якого також за-
знала великого впливу живопису Жеріко.
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Titre provisoire (Cathleen Schuster / Marcel Dickhage)
Uncertain geographies, 2015
HD video, 15’
Courtesy the artists

The video installation Uncertain geographies tells the story 
of a landscape that is stored somewhere in the sediments 
of memory. Two actors are trying to materialize its exact 
character both verbally and visually, although the landscape 
they are trying to recapture is in impassable terrain. For 
the visual part, they use the available technology of digital 
geo-mapping to explore or (re-)appropriate the geogra-
phies of Donbass and Crimea. The film is related to artistic 
questions about forms of appropriation and withdrawal 
and expresses a virtual desire to free a landscape from 
the impact of any determinant or sovereignty. A dance 
fragment that refers to ‘Le Sacrifice’ of “The Rite of Spring” 
(Igor Stravinsky) breaks with the linguisticality of the film 
and places the sacrificial dance together with the digital  
 ‘storage space’ of all memories, in which both dying and 
remembering become problematic.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
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Леся Хоменко
Після кінця, 2015

6 акварелей в рамках з матованим склом
Надано авторкою

В своїй новій роботі Леся Хоменко розміщує рисунки під 
матоване скло, що створює ефект розмивання картин. 
Сцени повсякденного життя знаходять своє місце у во-
єнних зображеннях, трагічних та драматичних репре-
зентаціях конфлікту, що переповнюють медіа-простір. 
Ця робота є спробою показати неспроможність репре-
зентації суб’єктивного життєвого досвіду у часи війни. 
Після її серії портретів активістів та громадських учас-
ників протесту на Майдані («Малюючи на Майдані», 
2014), художниця пережила кризу мовлення та надмір 
сприйняття. Вона прагне зберегти в цьому хаосі місце 
для простих речей та звичайного життя. В літературі та 
кіно тривіальне життя зазвичай приходить після «хеп-
пі-енду» і залишається поза екраном. Але в часи війни 
нормальність стає найбільшим скарбом.
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Mikhail Tolmachev
Line of Site, 2015
Etchings
Courtesy the artist

The installation Line of Site consists of a series of photo 
etchings of landscapes coming from photographs repre-
senting the artillery positions of military forces engaged 
in the conflict in the Donbass region of Ukraine. The artist 
collects photographs from Russian and Ukrainian photo 
agencies, intertwining the materials from both sides of the 
frontline. He zooms in on the background of the photos and 
extracts the essential elements of the scenery. Historically, 
photo etching is a pre-photographic practice, which was de-
veloped because of the need to fix, preserve and reproduce 
images when photography was still not reproducible. It was 
used as a documentary technique, and at the beginning 
of the 20th century it became a proper artistic medium to 
produce serial printing, images that were equal but at the 
same time unique. Line of Site is a landscape study in which 
Tolmachev combines the medium of photo etching with im-
ages coming from very different visual registers. 

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe.
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Тамуна Чабашвілі
Зв’язка, 2015

Вишита карта, малюнки
Надано авторкою

 
Робота складається з карти, вишитої на тканині, та се-
рії малюнків, що простежують спогади художниці про 
район, в якому вона виросла. Зображаючи цей ланд-
шафт свідомості, художниці вдається реконструювати 
всі емоції, спогади і запитання, пов’язані з її країною 
та сім’єю, на які досі немає відповіді. Минуло багато 
років, відколи вона перестала спілкуватися з родиною 
забрати батька. Відтоді авторка не була в районі Тбі-
лісі, де вона виросла і жила до 19 років (до переїзду 
в Нідерланди). «Що більше часу минає, то зрозумілі-
ше стає, що я втрачаю всі фізичні докази, пов’язані з 
моїм дитячим досвідом у цьому районі – люди, з якими 
я ділила досвід перебування в певних місцях, зникли, 
місто змінюється надзвичайно швидко, на місці старих 
будинків з’являються нові; я живу в іншому місці. Але 
цей район міститься в мені, і він буде існувати тільки 
в тій формі, в якій моє тіло і розум пам’ятають його. Я 
вирушаю в подорож, свого роду медитацію, до місць, де 
я виросла і яких довго уникала. Розповідати про себе і 
місто без них було б неможливо», – говорить художниця.

Роботу «Зв’язка» було створено в рамках проекту Tbilisi InSights. 



307306

Milica Tomić
On Labudović: Cinema, School and War of Independence, 
2014 – 2015
Photographer: Stevan Labudovic
Guerre d’Algerie, 1959 – 1962
Prints on paper
Courtesy of Stevan Labudović; Film News, Belgrade; Algerian Embassy in Belgrade

On Labudović: Cinema, School and War of Independence 
introduces the logic of complicity and political trust through 
the work of photographer and filmmaker Stevan Labudović. 
He began his work at the age of seventeen by making par-
tisan wall newspapers during World War II. In 1959 he was 
sent to Algeria by Central Film News Studio (Yugoslavia) to 
support the anti-colonial struggle during the Algerian War 
of Independence (1954 – 1962). During the French settler 
occupation of Algeria, Stevan Labudovic established a 
film and photography school for Algerian partisans on the 
battlefield. This breach of colonial rules led to an important 
breakthrough: war images began to be produced that were 
made not just by those responsible for the war, but by those 
whose voices existed but were silenced by the dominant 
forces. From 1959 to 1962, Labudović spent almost three 
years with Algerian partisans, carrying a camera in one 
hand and a weapon in the other.

Commissioned by The School of Kyiv  –  Kyiv Biennial 2015 with support of Charim Galerie, 
Vienna.
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Її власна супра (вибірка), 2014

Декорована скатертина
Надано авторкою

Робота є частиною більшої інсталяції – «Її власна супра», 
присвяченої проблемі невидимості болючого жіночого 
досвіду. Художниця надихалася грузинською супрою –
традиційним святкуванням, яке є важливою частиною 
грузинських буднів. Слово «супра» також означає «ска-
тертина». Скатертини прикрашають жінки і часто де-
сятками років зберігають вдома, незважаючи на плями 
і дірки. Ці сімейні скарби містять особисті спогади, які 
якимось чином викарбовуються на супрі, хоча й зали-
шаються невидимими. Художниця зібрала поплямлені 
скатертини в різних сім’ях. Представлена супра при-
крашена фрагментами анкети, яку в своїй роботі вико-
ристовують грузинські організації, що борються проти 
насильства над жінками. Анкета повинна визначити, 
чи є жінка жертвою, чи ні. Робота говорить про насиль-
ство над жінками, викриваючи насильницький і боліс-
ній характер цих маленьких щоденних ситуацій, які так 
добре втілено у поціновуваних традиціях, романтичній 
поведінці та просто звичках. 
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Dmytro Tronov 
Untitled, around 1984
Watercolor on paper
Courtesy Galerie Les Noms, Kyiv and Hong Kong

Dmytro Tronov was part of the Odessa liberal art milieu in 
the Perestroika years that served as an always unexpect-
ed and counter-cultural inspiration for both Kyiv and even 
more so Moscow, to which many of the artists working in 
this multicultural, multiethnic and multi-religious city have 
connections. The Odessa milieu is addressed several times 
in The School of Kyiv, for instance in Yuri Leiderman’s piece 
about the dissolution of these circles due to war and re-na-
tionalization. Being a mostly Jewish milieu, in the narrative 
of the Odessa art scene, figures like Timur Novikov (shown 
in a parallel project in the lobby of the InterContinental 
hotel) and Dmytro Tronov are less visible today. Dmytro 
Tronov, the son of the artist Olena Pavlivna Kuchinska, 
began studying the mystical labyrinths of Christianity and 
Judaism in the early 1980s. His series of watercolours is a 
strong and unique expression of the subject torn apart by 
the tensions of the period, reiterating the mythological and 
symbolic image register of orthodoxy together with deep 
concerns about the status of the fragile and suppressed 
subject. Tronov later radically broke with his disturbing work 
on the image. He now is an Orthodox priest in Kyiv.
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Асли Чавушогу
Знищення російського пам’ятника в Сан-Стефано, 
2011

6 фотографій, друк
Надано авторкою

 
Після оголошення війни проти Росії в 1914 році уряд 
Османської імперії вирішив знести російський пам’ят-
ник у Сан-Стефано (Ayastefanos) та доручив офіцеру 
Фуату Узкінаю знімати процес руйнування. Багато лю-
дей прийшли подивитись на процес підриву та побачи-
ти, як режисер тривалий час працює зі своєю камерою. 
Хоч результат зйомок і вважається першим турецьким 
фільмом, його кадри ніколи не були знайдені. Також 
нема певності в тому, що цей фільм насправді існував – 
дехто навіть говорить, що режисер міг забути увімкнути 
камеру. Все, що ми маємо зараз на згадку про цю подію 

– це дві фотографії пам’ятника: до і після того як його 
було підірвано. Так само неясно, чи є ці образи кадрами 
з фільму, чи їх зробив хтось інший. Робота «Знесення 
російського пам’ятника в Сан-Стефано» відтворює цю 
подію, спираючись на наявні зображення. 



311310

Stanislav Volyazlovsky 
Syoma, I’m screwed, 2014
Jackets. Sheepskin. Leather, 2014
Arm hella ripped off, 2014
Aliens fucked Putin. UFO, RUR, 2012 
Saint Yekaterina’s horse, 2015 

All works: mixed media
Courtesy the artist

Stas Voliazlovsky’s ‘psychedelic trash legends’ are made 
manifest in graphic art, video, photography and sculpture. 
Historical and political figures like Pushkin, Hitler, Putin, 
Berlusconi, and Mikheil Saakashvili, along with the arche-
types of Russian-Ukrainian culture, are urgently transcribed 
onto ‘wall newspaper’ and textiles – carpets, bed-sheets, 
pillowcases and towels dipped in ‘chifir’, tea drunk by pris-
oners – in blue, ball-point pen. Violent sexuality, mock-im-
perial history, comic-strip politics, and images of urban and 
archaic myth are accompanied by dense textual discourse. 
These characteristic written sacraments are lyrical, confes-
sional and auto-biographical by nature. Voliazlovsky calls 
the result Chanson Art. This self-appointed genre carries 
the history of Russian Chanson – a popular musical style 
with roots in prison life and criminal culture, – as well as 
the values of loyalty, patriotism and male companionship. 
In its artistic form it allows Voliazlovsky to «speak with the 
people about their problems in their own language of the 
popular print.»



313312

Ана Чадунелі
Шари зникнення, 2015

Відео 4’59”
Надано авторкою

Робота циркулює навколо понять нестабільності й пе-
реходу. Обидва міста, Тбілісі й Київ, змушені були уз-
годжувати свої реальності з середовищем, яке суттєво 
змінилося протягом 1990-х і після. Як можна набути 
нове сприйняття та розуміння життя, не належачи до 
Радянського Союзу? І як нам слід переозначити свою 
позицію між різними розуміннями культури? Утопічна 
земля без кордонів, що знаходиться посеред Кавказу, 
почергово була ціллю опозиційних гегемонічних сил, й 
інколи потрапляла у пастку цієї логіки. Все це відбу-
валося одночасно з ширшою, універсальною політич-
ною та економічною кризою, яку ми осмислюємо і яка 
відбилася на грузинській реальності останніх років. Як 
ми можемо задовольнити наші бажання у віртуальному 
світі, який нібито пропонує усім участь та зв’язок? Як 
виразити наш погляд? Це стосується ідеї сучасного мі-
ста, того, як воно змінюється, як воно нами управляє, і 
як ми втрачаємо нашу свободу.  Ана Чадунелі
 



313312

Tanja Widmann
Eine von Euch / One of you (Untitled. Rope Piece Edit),
2012 – 2015 
Installation: video, flatscreen monitor, various ropes and threads, plant, chrome spray can
Courtesy the artist

Eine von Euch / One of you (Untitled. Rope Piece Edit) is 
a remix, a deconstructed and newly edited fragment of the 
(video) installation of the same name. In a digitally distorted 
and colored darkness an undefined group is hanging out, 
dancing. The abstract space at once implies a club, a white 
cube and a highly artificial and equally meager wilderness. 
In this club, however, the explosive, euphoric peak that the 
shaping of an albeit arbitrary community invokes has taken 
place – if ever – a while ago and exhaustion has now taken 
hold of the bodies of the few remaining. The desire to rest the 
body seems overwhelming, but the dance can never come 
to an end. The space is still charged with the potentiality of 
a fragile connectivity while this burnt-out melancholic dance 
will never hit a point of exuberance or release. Yet still, these 
transient, fleeting and contingent gestures, poses, and 
attitudes are able to invoke a desire for a release from the 
present as it is. Affected by the dance, a spray can, a plant 
and a piece of rope linger nearby. They are the remnants of 
an already past future. Debris that hint at another present 
and thus at another future that has not yet been scripted.



315314

Євгенія Чайковська
Без назви, 2015

Фотографії
Надано авторкою

Художниця дивиться вниз із 30-го поверху на типовий 
житловий район пострадянських територій. Це звична 
річ – розміщувати магазини, як певний тип надбудови, 
на першому поверсі житлових будинків у так званих 
«спальних районах». Сфотографовані згори, дах та 
об’єкти на ньому виглядають по-чужому і нагадують 
станції та військові об’єкти. Міський ландшафт – це 
простір, зроблений людиною і позбавлений естетич-
них критеріїв, але він має структуру, продиктовану 
виключно функціаональністю. Чи може твір бути пре-
красним тільки тому, що має структуру? Прекрасний, 
напевно, не найбільш вдале слово для опису відчуття, 
яке приносить логічна структура. Світ міста виключає 
людський погляд. Його створено людиною, для служін-
ня людським потребам. Світ природи не створений для 
того, щоб служити, але людина експлуатує його повною 
мірою. Природа, з її автономністю та самодостатністю, 
побудована естетично. В цьому сенсі урбаністичний 
світ, неочікувано, значно живіший; він звільнений від 
насильства естетики. Його естетичну незалежність 
забезпечено строгою функціональністю. Майже жодної 
дичавини не лишилося – а тому справді диким є міський 
притулок.

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».



315314

Anastasiya Yarovenko
Mimicry, 2015
Installation
Courtesy the artist

The work of Anastasiya Yarovenko deals with space as 
a situation, as a material gesture, as a collective image. 
Between form and function, between space and dimension, 
it creates concrete opportunities and specific associations. 
She uses the grid as a tool to depict and combine different 
aspects of reality. This grid maps the surface of the objects; 
it maps the space of this room, and at the same time the 
social relationship. It is more than just a formal device or a 
tool. Viewers become part of the situation. All parts of the 
box create a mutual space. The box is a ‘product’ of the 
paradoxical nature of ‘liquid times’ that are mutable and 
rigid like the ‘liquid post-Soviet times’, times of Ukraine’s 
development as an independent state and now as a dem-
ocratic state. The changes come constantly and each time 
it is difficult to be prepared for them. The box has been 
opened, with all possible consequences. The grid shapes 
reality but it cannot protect the current system of thinking 
from becoming vague in the global space of political, eco-
nomic, and social uncertainty. 



317316

Тоні Чакар
Усе тверде тане в повітрі, 2015

Вініловий друк, закріплений на стіні
Надано художником

 
В 1876 році Консул Данії намалював мапу Бейрута і по-
дарував її османському султану. Це була перша мапа 
міста, намальована згідно з модерними стандартами, з 
дотриманням принципів геометризації та перспективи 
світу, які існували ще з часів Відродження. Однак, з нез-
розумілої причини мапа була намальована догори дном. 
Це означає, що Консул Данії розмістив північ унизу сто-
рінки, що суперечить конвенціям картографії, які сьо-
годні ми приймаємо, як універсальні. Можливо, це був 
жест у бік китайської та арабської традицій картографії, 
де південь знаходився завжди вгорі. Або він намалю-
вав мапу так, як в’їхав у місто, з порту до середини. В 
будь-якому випадку, мапа зображає тріумфуючу модер-
ність і місто в процесі розширення за межі своїх старо-
давніх стін. Також вона містить дивні знаки домодерної 
картографії, адже не все у ній видно у вертикальній 
проекції. Виставлений твір бере ці припущення за точки 
відліку, потім розвивається у напрямку мапи як створе-
ного об’єкта, як сконструйованої території, як конвен-
ції, що може бути прочитана в специфічних історичних 
умовах, а не як остаточне «прагматичне» зображення. 

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа».



317316

Hannes Zebedin
History doesn’t repeat itself, but it does rhyme, 2015
Installation
Courtesy the artist

This installation deals with the everyday situation in postwar 
Bosnia. It consists of several display elements which carve 
a line through the exhibition space. Each of these elements 
is a combination of a stick pushed into a still wet heap of 
concrete. One can draw parallels to resources of temporary 
traffic regulation. In the case of Bosnia, these temporary 
regulations have lasted since the Peace Agreement of 
Dayton in 1995. The creation of the elements was inspired 
by urban research in the ethnically divided Bosnian city of 
Mostar. On the main fighting line of the war within the city, 
the Boulevard, fences were later built. There was no time 
to make bases, so the concrete was just dumped onto the 
ground. The area around was developing into a wasteland, 
because no one wants to or can take responsibility. The 
sticks for the installation were cut there. The display is 
used as a medium for presenting additional related works, 
including photos, collages, and a video. One corner of the 
exhibition space is used as a storage area for additional 
elements. They symbolise that the recent history of Bosnia 
is not an isolated case.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from the 
Bundeskanzleramt Österreich.



319318

Давид Чичкан 
Проти віри, проти честі, проти влади, за анархію, 2015

Акварель, папір
Надано художником

 
Давид Чичкан – художник і активіст. Більшість його 
робіт – це інтервенції у публічному просторі: стікери, 
графіті та стріт-арт. Це плакати і банери, які виносять 
на анархістські демонстрації. Живопис Давида – це 
продовження його вуличної агітації іншими засобами. 
Часто люди, яких він зображає, – це друзі або люди з 
партнерських організацій. На його постерах і картинах 
можна часто побачити абревіатуру ЛКПД – Лібертарний 
клуб підпільної діалектики. В ЛКПД це гасло є базовою 
ідеєю: анархія та антирелігійність проголошуються 
добром, тоді як влада, віра і честь – хибні конструкції, 
згубні для революційної мети. Методологія прийняття 
рішень в ЛКПД походить від ряду діалектичних пору-
шень меж різними теоретичними підходами. Проти па-
тріархату, проти капіталізму, проти націоналізму, за рів-
ність і свободу. ЛКПД продукує агітпроп певної форми 
та змісту, відтворюючи класиків анархістської думки з 
відповідними сучасності корекціями.



319318

The ZIP Group 
Free Construction, 2015
Practical participative architecture
Courtesy the artists

This new architectural construction and participatory plat-
form in public space is being developed in direct cooperation 
with the Frolivska 9/11 centre to provide ‘first aid’ to internally 
displaced persons (IDPs) from eastern Ukraine. With the 
practicality, artistry, humour, and immense speed character-
istic of the ZIP Group, this new architectural work will rise to 
the needs of the moment and remain in place following the 
departure of the artworld hubbub. What is needed is a per-
manent roof to cover a IDP children’s playground in winter. 

Commissioned by Perpetuum Mobile for The School of the Displaced, supported by Nordic 
Culture Point.

Free Constructions, 2015
Installation, dimensions variable 
Courtesy the artists

The ZIP Group’s work in the gallery of Visual Culture 
Research Center relates to their participatory architectural 
constructs at Frolivska 9/11, and seeks to engage artworks 
in the space of art with the spaces of Kyiv’s population of 
internally displaced persons (IDPs).



321320

Владислав Шаповалов
Папка 93, 2015

Інсталяція: фотографії, архівні зображення
Надано автором

 
«Папка 93» містить виставку «Краєвиди СРСР», яка 
датується 1958 роком. Вибірка чорно-білих знімків мі-
стилася в одній з папок для напівфабрикатів фотови-
ставок, надісланих до Італії у роки Холодної війни. Союз 
радянських товариств дружби та культурних зв’язків 
з іноземними державами постачав своїм партнерам у 
країнах Західної Європи фотографії для презентації на 
тематичних виставках до часів розпаду СРСР. Замість 
звичних мотивів післявоєнної відбудови та індустріалі-
зації країни, на цих фото зображено порожні дичавини, 
відкриті горизонти, призначені для погляду мандрівни-
ка. Виставка демонструвала велике розмаїття природ-
них умов, подаючи Радянський Союз як планетарний 
природний заповідник. Які краєвиди мали представ-
ляти країну, засновану навколо єдиної політичної ідеї 
та влаштованої не як національна держава? Осердям 
цього проекту є питання про те, як зображення пей-
зажів набувають ідеологічного та політичного значен-
ня. Інсталяція є небуквальним відтворенням виставки 
1958 року в Мілані. 

На замовлення Київської бієнале 2015 «Київська школа», за підтримки Associazione 
Italia Russia, Мілан.



321320

The Znoba family
Collection of Sculptures
Private collection

This view into the studio of a Ukrainian family of sculptors, 
which for three generations has passed on the tradition 
and mastership of realist sculpture, presents a condensed 
microhistory of representation of the state and the ruling 
classes through the medium of monumental sculpture, 
memorials, allegorical decorations for public buildings 
and busts of high representatives of the political class and 
intellectual world. The works of the Znoba family are exem-
plary of an unbroken tradition of sculpture still taught in the 
National Academy of Art and adorn, for instance, the build-
ing of the Ukrainian parliament and many public spaces in 
the country. Highly decorated by different regimes and in 
key functions in the institutional art-world, the Znobas have 
worked at the epicentre of state representation. Masterly 
late romantic, socialist and post-socialist realism meet in 
a silent conversation with characters and figures that have 
been constitutive for their respective epochs; national he-
roes of oppressive and emancipatory regimes are present 
in this studio.



323322

Тоні Шмале
Фістинг, 2014

Бетон, металевий ланцюг
Надано Christine König Galerie, Відень

 
Бетонний кулак є частиною скульптурної серії рук, що 
стискають кулак у різних положеннях, ніби задаючи 
код для прочитання. Великий палець, що ховається під 
пальцями у долоні, є ключовим посилання на контекст, 
про який ідеться. Якби кулак призначався для биття, 
була б загроза поламати пальці. У двозначному поєд-
нанні близькості і жорстокості, вони є об’єктами, що ба-
жають. Складання кулака пов’язано з набуттям сили 
та проекцією, попри роздробленість і відсутність цілого 
тіла. Архітектура тіла носить політичний характер.



323322

Anna Zvyagintseva 
To draw your own window, to crumple the paper, 2015
Metal rod sculpture
Courtesy the artist

The new project from Anna Zvyagintseva continues the 
series of works in which she transforms sketches into 
sculptures by changing the material and dimensions and 
by setting up new relationships between the space of the 
drawing and the real-life environment. She makes a quick 
drawing of her window and reproduces the lines with metal 
and crumples it as if it were a piece of paper. As a result, 
the subject of depiction  is either the drawing, crumpled and 
thrown, rejected and failed, or the catastrophe that broke 
the flow of everyday life. The work reflects the impossibility 
for Ukrainian artists to ignore the war in the East of the 
country and at the same time the lack of language to testify 
to it. The work of Anna Zvyagintseva can be understood not 
as ‘evidence of the war’, but rather as ‘reality contaminated 
by the war’, and it is based on the specificity of the author’s 
experience.

Commissioned by The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 with support from SHIFT Basis.
Kultur.Wien.



324

Анастасія Яровенко
Мімікрія, 2015

Інсталяція
Надано авторкою

 
Робота Анастасії Яровенко поводиться з простором, 
як із ситуацією, як із матеріальним жестом, як зі збір-
ним образом. Між формою і функцією, між простором 
і виміром створюються конкретні можливості та кон-
кретні асоціації. Вона використовує сітку як знаряддя 
для опису і зведення різних аспектів дійсності. Ця сітка 
відображає поверхні об’єктів; вона відображає простір 
цієї кімнати і, водночас, соціальні відносини. Це більше, 
ніж просто формальний прийом або інструмент. Гляда-
чі стають частиною ситуації. Всі частини коробки ство-
рюють спільний простір. Коробка є «продуктом» пара-
доксальної природи «плинних часів», водночас змінних 
і жорстких, як «плинні пострадянські часи», часи роз-
витку України як незалежної держави, і тепер як де-
мократичної держави. Зміни приходять постійно, і кож-
ного разу важко бути готовим до них. Скриньку було 
відкрито з усіма можливими наслідками. Сітка формує 
реальність, але вона не може захистити наявну систе-
му мислення від затуманення в глобальному просторі 
політичної, економічної та соціальної невизначеності.
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A

Mathieu Kleyebe Abonnenc
Born in 1977 in Paris (French Guyana). Lives and works in 
Metz (France).
Dan Acostioaei / Florin Bobu / Cristina David /  
Livia Pancu
Dan Acostioaei. Born in 1974 in Iași (Romania). Lives and 
works in Iași. 
Florin Bobu. Born in 1978 in Tecuci (Romania). Lives and 
works in Iași. 
Cristina David. Born in 1979 in Bucharest. Lives and works 
in Bucharest. 
Livia Pancu. Born in 1980 in Iași (Romania). Lives and 
works in Iași .
Paweł Althamer 
Born in 1967 in Warsaw. Lives and works in Warsaw. 
Halil Altındere
Born in 1971 in Mardin (Turkey). Lives and works  
in Istanbul.
Daniel García Andújar
Born in 1966 in Almoradí (Spain). Lives and works  
in Barcelona (Spain).
Nico Angiuli
Born in 1981 in Adelfia (Italy). Lives and works in Bari (Italy).
Douglas Ashford
Born in 1958 in Rabat. Lives and works in New York (USA).
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B

Zbyněk Baladrán
Born in 1973 in Prague. Lives and works in Prague.
Ricardo Basbaum
Born in 1961 in São Paulo (Brazil). Lives and works in  
Rio de Janeiro (Brazil). 
Pavlo Bedzir 
Born in 1926 in Kalyny, Tyachiv (Ukraine). Lived and worked 
in Uzhgorod (Ukraine) where he died in 2002. 
Uta P. Bekaia
Born in 1974 in Tbilisi. Lives and works in New York.
Yevheniya Belorusets 
Born in 1980 in Kyiv. Lives and works in Kyiv and Berlin.
Neïl Beloufa 
Born in 1985 in Paris. Lives and works in Paris.
Anatoly Belov / Oksana Kazmina
Anatoly Belov. Born in 1977 in Kyiv. Lives and works in Kyiv. 
Oksana Kazmina. Born in 1984 in Yakovlevo (Russia).  
Lives and works in Kyiv.
Anca Benera / Arnold Estefan
Anca Benera. Born in Constanța (Romania) in 1977.  
Lives and works in Bucharest. 
Arnold Estefan. Born in Târgu Secuiesc (Romania) in 1978. 
Lives and works in Bucharest. 
Mareike Bernien / Kerstin Schroedinger
Mareike Bernien. Born in 1979 in Rostock (Germany).  
Lives and works in Berlin.
Kerstin Schroedinger. Born in 1978 in Trier (Germany). 
Lives and works in Zurich.
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Serhiy Bratkov 
Born in 1960 in Kharkiv (Ukraine). Lives and works  
in Moscow.
Robert Carlton Breer
Born in 1926 in Detroit (USA). Died in 2011 in USA. 
Igor Buharov and Ivan Buharov 
Kornél Szilágyi. Born in 1971 in Hungary. Lives and works 
in Budapest. 
Nándor Hevesi. Born in 1974 in Hungary. Lives and works  
in Budapest.

 
C

Graciela Carnevale 
Born in 1942 in Marcos Juárez (Argentina). Lives and  
works in Rosario (Argentina). 
Aslı Çavuşoğlu
Born in 1982 in Istanbul. Lives and works in Istanbul.
Tamuna Chabashvili 
Born in 1978 in Tbilisi. Lives and works in Amsterdam  
and Tbilisi. 
Ana Chaduneli 
Born in 1990 in Rustavi (Georgia). Lives and works in Tbilisi.
Tony Chakar 
Born in 1968 in Beirut. Lives and works in Beirut. 
David Chichkan 
Born in 1986 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Alice Creischer 
Born in 1960 in Gerolstein (Germany). Lives and works  
in Berlin.



331330

Common Frontier 
Mitya Churikov. Born in 1987 in Kyiv.  
Lives and works in Kyiv.
Oleksandr Dolhyi. Born in 1988 in Lysychansk, Luhansk 
region (Ukraine). Lives and works in Kyiv.
Taras Kovach. Born in 1982 in Uzhhorod (Ukraine).  
Lives and works in Kyiv.
Anton Lapov. Born in 1984 in Luhansk (Ukraine).  
Lives and works in Kyiv.
Larion Lozovoy. Born in 1987 in Kyiv.  
Lives and works in Kyiv.
Anna Shcherbyna. Born in 1988 in Zaporizhzhya (Ukraine). 
Lives and works in Kyiv.
Anna Sorokovaya. Born in 1980 in Symferopol,  
Crimea (Ukraine). Lives and works in Kyiv.
Dmytrij Wulffius. Born in 1988 in Yalta, Crimea (Ukraine). 
Lives and works in Yalta.
Alina Yakubenko. Born in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Oleksandr Yeltsyn. Born in 1981 in Luhansk (Ukraine).  
Lives and works in Kyiv.

 
D

Josef Dabernig
Born in 1956 in Kötschach-Mauthen (Austria).  
Lives and works in Vienna. 
Anna Daučíková
Born in 1950 in Bratislava. Lives and works in Prague.
Maya Deren
Born in 1917 in Kyiv. Died in 1961 in New York.
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Ines Doujak / John Barker
Ines Doujak. Born in 1959 in Klagenfurt (Austria).  
Lives and works in London and Vienna. 
John Barker. Born in 1948 in London.  
Lives and works in London.

 
F

Harun Farocki
Born in 1944 in Nový Jicin (Czech Republic).  
Lived and worked in Berlin. Died in 2014 in Berlin. 
Heinz Frank 
Born in 1939 in Vienna. Lives and works in Vienna. 
İnci Furni
Born in 1976 in Turkey. Lives and works in Istanbul.

 
G

Till Gathmann
Born in 1977 in Paderborn (Germany).  
Lives and works in Berlin.
Sheela Gowda 
Born in 1957 in Bhadravati, Karnataka (India).  
Lives and works in Bangalore (India).
Ion Grigorescu
Born in 1945 in Bucharest. Lives and works in Bucharest.
Mykola Grokh 
Born in 1936 in St. Petersburg (Russia).  
Lives and works in Kyiv.
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Juan Pedro Fabra Guemberena 
Born 1971 in Montevideo. Lives and works in Stockholm 
and Berlin.
Núria Güell 
Born in 1981 in Vidreres (Spain). Lives and works  
in Barcelona (Spain). 
Dmitry Gutov
Born in 1960 in Moscow. Lives and works in Moscow.

 
H

Joana Hadjithomas / Khalil Joreige
Joana Hadjithomas. Born in 1969 in Beirut.  
Lives and works in Beirut. 
Khalil Joreige. Born in 1969 in Beirut.  
Lives and works in Beirut.
Kseniia Hnylytska 
Born in 1984 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Tzu Nyen Ho
Born in 1976 in Singapore. Lives and works in Singapore.
Adelita Husni-Bey 
Born in 1985 in Milan (Italy). Lives and works in New York.

 
I

Dobrynya Ivanov 
Born 1987 in Kyiv. Lives and works in Kyiv. 
Sanja Iveković
Born in 1949 in Zagreb. Lives and works in Zagreb.
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J

Anna Jermolaewa 
Born in 1970 in St. Petersburg (Russia). Lives and works  
in Vienna.

 
K

Nikita Kadan 
Born in 1982 in Kyiv. Lives and works in Kyiv. 
Dzamil Kamanger
Born in 1948 in Mariwan (Iran). Lives and works in Helsinki.
Franz Kapfer
Born in 1971 in Fürstenfeld (Austria).  
Lives and works in Vienna.
Vlodko Kaufman 
Born in 1957 in Karaganda (Kazakhstan).
Lives and works in Lviv.
William Kentridge
Born in 1955 in Johannesburg.  
Lives and works in Johannesburg
Lesia Khomenko
Born in 1980 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Alina Kleytman
Born in 1991 in Kharkiv (Ukraine). Lives and works in Kyiv.
Vitaly Komar
Born in 1943 in Moscow. Lives and works in New York.
Christopher Kondek 
Born in 1962 in Boston (USA). Lives and works in Berlin. 
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Milena Korolczuk 
Born in 1984 in Poland. Lives and works in Oakland (USA). 
Volodymyr Kostyrko
Born in 1967 in Lviv (Ukraine). Lives and works in Lviv. 
Jirí Kovanda 
Born in 1953 in Prague. Lives and works in Prague.
Dariia Kuzmych
Born 1991 in Kyiv. Lives and works in Kyiv. 
KwieKulik (Zofia Kulik / Przemysław Kwiek)
Zofia Kulik. Born in 1947 in Wrocław (Poland).  
Lives and works in Warsaw.
Przemysław Kwiek. Born in 1945 in Warsaw.  
Lives and works in Warsaw.

 
L

Landscape and Land
Adalbert Boretsky. Born in 1910 in Ubla (Slovakia).  
Died in 1990 in Košice (Slovakia).
Mykola Hlushchenko. Born in 1901 in Novomoskovsk, 
Dnipropetrovsk region (Ukraine). Died in 1977 in Kyiv.
Vasyl Nepyipyvo. Born in 1916 in Kamyanka, Poltava region 
(Ukraine). Died in 2007 in Kyiv.
Serhiy Shyshko. Born in 1911 in Nosivka, Chernihiv region 
(Ukraine). Died in 1997 in Kyiv.
Petro Sulymenko. Born in 1914 in Krasnodar (Russia).  
Died in 1996 in Kyiv.
Volodymyr Sydoruk. Born in 1925 in Rzhyshchiv, Kyiv 
region (Ukraine). Died in 1997 in Kyiv.
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Ivan Trush. Born in 1869 in Vysotske, Lviv region (Ukraine). 
Died in 1941 in Lviv.
Fedir Zakharov. Born in 1919 in Aleksandrovka (Russia). 
Died in 1994 in Yalta (Ukraine).
Ray Langenbach
Born in 1948 in Boston (USA). Lives and works in  
Helsinki and Kuala-Lumpur.
Denisa Lehocká 
Born in 1971 in Trenčín (Slovakia). Lives and works  
in Bratislava. 
Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov
Yuri Leiderman. Born in 1963 in Odessa (Ukraine).  
Lives and works in Berlin.
Andrey Silvestrov. Born 1972 in Moscow.  
Lives and works in Moscow.
Mikhail Lylov / Elke Marhöfer
Mikhail Lylov. Born in 1989 in Voronezh (Russia).  
Lives and works in Berlin.
Elke Marhöfer. Born in 1967 in Baracoa (Cuba).  
Lives and works in Berlin.

M

Taus Makhacheva
Born in 1983 in Moscow. Lives and works in Makhachkala 
(Russia) and Moscow.
Kazimir Malevich
Goran Djordjevic. Born in 1950 in Dragaš (Kosovo).  
Lives and works in Belgrade.
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John Miller (curator) / Mistakes Were Made
Aura Rosenberg. Born in 1949 in New York.  
Lives and works in New York.
Caleb Considine. Born in 1982 in Los Angeles, California. 
Lives and works in New York.
Cara Benedetto. Born in 1979 in Wausau, Wisconsin.  
Lives and works in New York.
Dan Graham. Born in 1942 in Urbana,Illinois.  
Lives and works in New York.
Frank Lutz. Lives and works in Berlin.
Greg Parma Smith. Born in 1983 in New York.  
Lives and works in New York.
Jane Dickson. Born in 1952 in Chicago, Illinois.  
Lives and works in New York.
Leigh Ledare. Born in 1976 in Seattle, Washington.  
Lives and works in New York.
Lyle Ashton Harris. Born in 1965 in New York.  
Lives and works in New York.
Marilyn Minter. Born in 1948 in New York.  
Lives and works in New York.
Matthew Watson. Born in 1981 in New York.  
Lives and works in New York.
Nicolas Guagnini. Born in 1966 in Buenos Aires.  
Lives and works in New York.
Takuji Kogo. Lives and works in Fukuoka (Japan).
Young-Hae Chang Heavy Industries. Founded in 1999  
by Young-Hae Chang and Marc Voge, who live and work  
in Seoul.
Walter Robinson. Born in 1950 in San Francisco, California. 
Lives and works in San Francisco.
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N

Lada Nakonechna
Born in 1981 in Dnipropetrovsk (Ukraine).  
Lives and works in Kyiv and Berlin.
Marina Naprushkina 
Born in 1981 in Minsk. Lives and works in Berlin. 
Yves Netzhammer
Born in 1970 in Schaffhausen (Switzerland).  
Lives and works in Zurich.

 
O

Ahmet Ögüt 
Born in 1981 in Diyarbakır (Turkey).  
Lives and works in Amsterdam, Berlin and Istanbul.
Wendelien van Oldenborgh
Born in 1962 in Rotterdam (the Netherlands).  
Lives and works in Rotterdam (the Netherlands).
Boris Ondreička
Born in 1969 in Bratislava. Lives and works in Bratislava.
Open Gallery Ukraine – the Netherlands: 1000 km view 
Arthur van Beek. Born in the Netherlands.  
Lives and works in Amsterdam.
Yuriy Biley. Born in 1988 in Uzhhorod (Ukraine).  
Lives and works in Lviv (Ukraine).
Jesper Buursink. Born in 1981 in the Netherlands.  
Lives and works in Amsterdam.
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Lizaveta German. Born in 1988 in Kyiv.  
Lives and works in Kyiv.
Serhiy Klepach. Lives and works in Kyiv.
Pavlo Kovach. Born in 1987 in Uzhhorod (Ukraine).  
Lives and works in Lviv (Ukraine).
Valeriy Kumanovsky. Lives and works in Kyiv.
Maria Lanko. Born in 1986 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Irina Leifer. Born in 1973. Lives and works in Amsterdam.
Stanislav Turina. Born in 1988 in Makiivka (Ukraine).  
Lives and works in Kyiv.

 
P

Mariya Pavlenko
Born in 1985 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Manuel Pelmuş
Born in 1974 in Bucharest. Lives and works  
in Bucharest and Oslo.
Anatol Petrytsky
Born in 1895 in Kyiv. Died in 1964 in Kyiv. 
Serhiy Popov 
Born in 1978 in Komsomolsk (Ukraine).  
Lives and works in Kyiv.
Johannes Porsch
Born in 1979 in Innsbruck (Austria). Lives and works in Vienna.
Laure Prouvost 
Born in 1978 in France. Lives and works in London.
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R

Vlada Ralko 
Born in 1969 in Kyiv. Lives and works in Kyiv. 
Kostyantyn (Vinni) Reunov
Born in 1963 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Mykola Ridnyi
Born in 1985 in Kharkiv (Ukraine).  
Lives and works in Kharkiv.
Pedro G. Romero
Born in 1964 in Aracena (Spain).  
Lives and works in Seville (Spain).

 
S

Toni Schmale
Born in 1980 in Hamburg (Germany).  
Lives and works in Vienna. 
Ruti Sela / Maayan Amir
Ruti Sela. Born in 1974 in Jerusalem.  
Lives and works in Tel Aviv.
Maayan Amir. Born in 1978 in Hadera (Israel).  
Lives and works in Tel Aviv.
Lina Selander / Oscar Mangione
Lina Selander. Born in Stockholm. Lives and works in 
Stockholm.
Oscar Mangione. Born in 1971 in Lund (Sweden). 
Lives and works in Stockholm. 
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Vladislav Shapovalov 
Born in 1981 in Rostov-on-Don (Russia).  
Lives and works in Milan (Italy) and Moscow.
Andreas Siekmann
Born in 1961 in Hamm (Germany).  
Lives and works in Berlin.
Catarina Simão
Born in 1972 in Lisbon. Lives and works in Lisbon.
Felix Sobolev 
Born in 1931 in Kharkiv (Ukraine). Died in 1984 in Kyiv. 
Haim Sokol 
Born in 1973 in Arkhangelsk (Russia).  
Lives and works in Moscow.
Imogen Stidworthy
Born in 1963 in London. Lives and works in London.
Mladen Stilinović 
Born in 1947 in Belgrade. Lives and works in Zagreb.
Viktor Sydorenko 
Born in 1953 in Taldy-Kurgan (Kazakhstan).  
Lives and works in Kyiv.

T

Yevheniya Tchaikovska
Born in 1988 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Oleh Tistol
Born in 1960 in Vradiivka (Ukraine). Lives and works in Kyiv.
Titre provisoire (Cathleen Schuster / Marcel Dickhage)
Cathleen Schuster. Born in 1977 in Germany. Lives and 
works in Berlin.



341340

Marcel Dickhage. Born in 1977 in Germany.  
Lives and works in Berlin.
Mikhail Tolmachev
Born in 1983 in Moscow. Lives and works in Leipzig 
(Germany). 
Milica Tomić
Born in in 1960 in Belgrade. Lives and works in Belgrade 
and Graz (Austria).
Dmytro Tronov 
Born in 1966 in Odessa (Ukraine). Lives and works in Kyiv. 

V

Stanislav Voliazlovsky
Born in 1971 in Kherson (Ukraine). Lives and works  
in Kherson.

W

Tanja Widmann
Born in 1966 in Villach (Austria). Lives and works in Vienna.

Y

Anastasiya Yarovenko
Born in 1983 in Tula (Russia). Lives and works in Vienna. 
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Z

Hannes Zebedin
Born in 1976 in Lienz (Austria). Lives and works in Vienna.
Zip Group 
Founded in 2009 in Krasnodar by Eldar Ganeev, Stepan 
Subbotin, Vasiliy Subbotin and Yevgeniy Rimkevich. 
The Znoba family
Ivan Znoba. Born in 1903 in Novovmykolayivka, 
Dnipropetrovsk region (Ukraine). Died in 1989 in Kyiv.
Valentyn Znoba. Born in 1929 in Sofiyivka, Dnipropetrovsk 
region (Ukraine). Died in 2006 in Kyiv.
Mykola Znoba. Born in 1974 in Kyiv. Lives and works in Kyiv.
Anna Zvyagintseva 
Born in 1986 in Dnipropetrovsk (Ukraine).  
Lives and works in Kyiv.
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Імена
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345

 
А

Матьє Клебе Абоннан  
Народився 1977 року у Французькій Гвіані. 
Живе і працює в Меці (Франція).
Дан Акостьоаей / Флорін Бобу / Крістіна Давід / 
Лівія Панку 
Дан Акостіоаей. Народився 1974 року 
в Яссах (Румунія). Живе та працює в Яссах.
Флорін Бобу. Народився 1978 року 
в місті Текуч (Румунія). Живе та працює в Яссах.
Крістіна Давід. Народилася 1979 року 
в Бухаресті. Живе та працює в Бухаресті.
Лівія Панку. Народилася 1980 року в Яссах.  
Живе та працює в Яссах.
Халіль Алтиндере
Народився 1971 року в Мардіні (Туреччина). 
Живе і працює у Стамбулі.
Павел Альтхамер 
Народився 1967 року у Варшаві. 
Живе і працює у Варшаві.
Ніко Анджулі
Народився 1981 року в Адельфії (Італія). 
Живе і працює в Барі (Італія).
Даніель Ґарсіа Андухар
Народився в 1996 році в Альмораді (Іспанія). 
Живе та працює в Барселоні.
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Б

Збинєк Баладран
Народився 1973 року в Празі. Живе і працює в Празі.
Рикардо Басбаум
Народився 1961 року в Сан-Паулу (Бразилія).  
Живе і працює у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Павло Бедзір
Народився 1926 року в с. Калини, Закарпатська  
обл. (Україна). Жив і працював в Ужгороді (Україна), 
де помер 2002 року.
Ута П. Бекая
Народився 1974 року в Тбілісі. 
Живе і працює в Нью-Йорку.
Неїл Белуфа
Народився 1985 року в Парижі. 
Живе і працює в Парижі.
Анка Бенера / Арнольд Естефан
Анка Бенера. Народилася 1977 року в Констанці  
(Румунія). Живе і працює в Бухаресті.
Арнольд Стефан. Народився 1978 року в  
Тиргу-Секуєску (Румунія). Живе і працює в Бухаресті.
Марайке Берньєн / Керстін Шрьодінґер
Марайке Берньєн. Народилася 1979 року в Ростоку 
(Німеччина). Живе і працює в Берліні.
Керстін Шрьодінґер. Народилася 1978 року 
в Трірі (Німеччина). Живе і працює в Цюриху.
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Анатолій Бєлов / Оксана Казміна
Анатолій Бєлов. Народився1977 року в Києві. 
Живе і працює у Києві. 
Оксана Казміна. Народилася1984 року в Яковлево 
(Росія). Живе і працює у Києві. 
Євгенія Бєлорусець
Народилася 1980 року в Києві. 
Живе та працює в Києві та Берліні.
Сергій Братков
Народився 1960 року в Харкові (Україна). 
Живе і працює у Москві.
Роберт Карлтон Брір
Народився 1926 року в Детройті (США). Помер 2011 
року в Тусоні (США).
Ігор Бухаров та Іван Бухаров
Корнел Сіладі. Народився 1971 року в Угорщині.  
Живе і працює в Будапешті.
Нандор Хевеші. Народився 1974 року в Угорщині. 
Живе і працює в Будапешті. 

 
В

Таня Відманн
Народилася 1966 року у Філлах (Австрія). 
Живе і працює у Відні.
Станіслав Волязловський
Народився 1971 року в Херсоні (Україна). 
Живе і працює в Херсоні.
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«Відкрита галерея, Україна – Нідерланди: 1000 km view»
Юрій Білей. Народився 1988 року в Ужгороді. Живе  
та працює у Львові. 
Павло Ковач. Народився 1987 року в Ужгороді.  
Живе та працює у Львові. 
Станіслав Туріна. Народився 1988 року в м. 
Макіївка Донецької області. Живе і працює у Львові. 
Валерій Кумановський. Живе і працює в Києві.
Сергій Клепач. Живе і працює в Києві.
Марія Ланко. Народилася 1986 року.  
Живе і працює в Києві.
Лізавета Герман. Народилася 1987 року. 
Живе і працює в Києві.
Єспер Бюрсінк. Народився 1981 року. 
Живе і працює в Амстердамі.
Артур ван Бейк. Живе і працює в Амстердамі.
Іріна Лейфер. Народилася 1973 року в Росії. 
Живе і працює в Амстердамі. 

 
Г/Ґ

Тіль Ґатманн
Народився 1977 року в Падерборні (Німеччина).  
Живе і працює в Берліні.
Хуан Педро Фабра Ґемберена
Народився 1971 року в Монтевідео. Живе і працює  
в Стокгольмі та Берліні.
Шіла Ґовда
Народилася1967 року у Бхадраваті, Карнатака (Індія). 
Живе і працює у Банґалорі (Індія).
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Йон Ґріґореску
Народився 1945 року в Бухаресті. 
Живе і працює в Бухаресті.
Микола Грох 
Народився1936 року в Санкт-Петербурзі (Росія). 
Живе та працює у Києві.
Дмітрій Ґутов
Народився 1960 року в Москві. 
Живе і працює в Москві.
Нуріа Ґюель
Народилася 1981 року у Відререс (Іспанія). 
Живе і працює в Барселоні (Іспанія).

 
Д

Йозеф Даберніґ
Народився 1956 року в Кьотчах-Маутені (Австрія). 
Живе і працює у Відні.
Анна Даучікова
Народилася 1950 року в Братиславі. 
Живе і працює в Празі.
Майя Дерен
Народилася 1917 року в Києві. 
Померла 1961 року в Нью-Йорку.
Інес Дуяк/Джон Баркер
Інес Дуяк. Народилась 1959-го року в Кляґенфурті 
(Австрія). Живе і працює у Лондоні та Відні.
Джон Баркер. Народився 1948-го року в Лондоні. 
Живе і працює в Лондоні.
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Е

Даґлас Ешфорд
Народився 1958 року в Рабаті. 
Живе і працює в Нью-Йорку (США).

 
Є

Анна Єрмолаєва
Народилась 1970-го року в Санкт-Петербурзі (Росія). 
Живе і працює у Відні.

 
З

Анна Звягінцева
Народилася 1986 року в Дніпропетровську. 
Живе та працює в Києві.
Ханнес Зебедін
Народився 1976 року в Лінці (Австрія). 
Працює і живе у Відні.
Андреас Зікманн
Народився 1961 року в місті Хамм (Німеччина). 
Живе і працює в Берліні.
Zip Group
Групу засновано 2009 року у Краснодарі. Учасники: 
Ельдар Ґанєєв, Степан Субботін та Євгеній Рімкевич.
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Сім’я Знобів 
Іван Зноба. Народився 1903 року в селі 
Новомиколаївка (Дніпропетровська область, Україна), 
помер у 1989 році у Києві.
Валентин Зноба. Народився 1929 року в місті Софіївка 
(Дніпропетровська область, Україна), помер у 2006 
році у Києві.
Микола Зноба. Народився 1974 року в Києві. 
Живе і працює в Києві.

 
I

Добриня Іванов 
Народився 1987 року в Києві. Живе і працює у Києві.
Саня Івекович
Народилася 1949 року в Заґребі. 
Живе і працює у Заґребі.

 
 K

Нікіта Кадан 
Народився 1982 року в Києві. Живе і працює в Києві.
Джаміль Каманджер
Народився 1948 року в Ірані. Живе і працює у Гельсінкі.
Франц Капфер
Народився 1971 року в Фюрштенфельді (Австрія). 
Живе і працює у Відні.
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Ґрасіела Карневале
Народилася у 1942 р. в Маркос-Хуарес (Аргентина). 
Живе і працює у Росаріо (Аргентина)
Влодко Кауфман 
Народився1957 року в Караганді (Казахстані). 
Живе і працює у Львові.
КвєКулік (Зоф’я Кулік / Пшемислав Квєк)
Зоф’я Кулік. Народилася1947 року у Вроцлаві  
(Польща). Живе і працює у Варшаві.
Пшемислав Квєк. Народився1945 року у Варшаві. 
Живе і працює у Варшаві. 
Вільям Кентридж
Народився1955 року в Йоганнесбургу. 
Живе та працює у Йоганнесбургу.
Аліна Клейтман
Народилася 1991 року в Харкові (Україна). 
Живе і працює в Києві.
Віталій Комар
Народився1943 року в Москві. 
Живе та працює у Нью-Йорку.
Крістофер Кондек 
Народився 1962 року в Бостоні (США). 
Живе і працює в Берліні.
Мілена Корольчук
Народилася 1984 року в Польщі. 
Живе та працює у Окленді (США).
Володимир Костирко
Народився 1967 року у Львові (Україна). 
Живе і працює у Львові.
Їржі Кованда
Народився 1953 року в Празі. Живе і працює у Празі.
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Аліс Крайшер
Народилася 1960-го року в Ґерольштайні (Німеччина). 
Живе і працює в Берліні.
Дар’я Кузьмич
Народилася 1991 року в Києві. Живе і працює в Києві.

 
Л
Рей Ланґенбах
Народився1948 року в Бостоні (США). 
Живе і працює в Гельсінкі та Куала-Лумпурі.
Деніса Легоцка
Народилася у 1971 р. в Тренчині (Словаччина). 
Живе і працює у Братиславі.
Юрій Лейдерман / Андрій Сільверстов
Юрій Лейдерман. Народився 1963 в Одесі (Україна). 
Живе і працює в Берліні.
Андрій Сільверстов. Народився 1972 року в Москві. 
Живе і працює в Москві.
Михаїл Лілов/Ельке Мархофер
Михаїл Лілов. Народився 1989 року у Воронежі (Росія). 
Живе і працює в Берліні.
Ельке Мархофер. Народилася 1967 року в Баракоа 
(Куба). Живе і працює в Берліні.

 
М

Казимир Малевич
Ґоран Дйорд’євич. Народився 1950 року в Драгаші 
(Косово). Живе і працює в Белґраді. 



355354

Таус Махачева
Народилась 1983 року в Москві.  
Живе і працює в Махачкалі (Росія) та Москві.
 Джон Міллер (куратор)
«Було зроблено помилки» 
Кара Бенедетто. Народилася 1979 року у Вото,  
штат Вісконсин. Живе і працює і Нью-Йорку.
Метью Вотсон. Народився 1981 року в Нью-Йорку. 
Живе і працює і Нью-Йорку. 
Ніколас Ґваньїні. Народився 1966 року в  
Буенос-Айресі. Живе і працює і Нью-Йорку. 
Ден Ґрем. Народився 1942 року в Урбані, штат  
Іллінойс. Живе і працює і Нью-Йорку.
Джейн Діксон. Народилася 1952 року в Чикаґо,  
штат Іллінойс. Живе і працює і Нью-Йорку.
Такудзі Коґо. Живе і працює у місті Фукуока (Японія). 
Калеб Консидін. Народився 1982 року в Лос-Анжелесі, 
штат Каліфорнія. Живе і працює в Нью-Йорку.
Лі Ледар. Народився 1976 року в Сієтлі,  
штат Вашинґтон. Живе і працює і Нью-Йорку. 
Франк Лутц. Живе і працює в Берліні.
Мерилін Мінтер. Народилася 1948 року в Нью-Йорку. 
Живе і працює і Нью-Йорку. 
Волтер Робінсон. Народився 1950 року в 
Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Живе і працює 
Сан-Франциско. 
Аура Розенберґ. Народилася 1949 року в Нью-Йорку. 
Живе і працює і Нью-Йорку.
Ґреґ Парма Сміт. Народився 1983 року в Нью-Йорку. 
Живе і працює в Нью-Йорку. 
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Young-Hae Chang Heavy Industries. Групу 1999 року 
заснували Янґ-Хе Чанґ та Марк Вож. Живуть і  
працюють у Сеулі. 

 
Н

Лада Наконечна
Народилася 1981 року в Дніпропетровську (Україна). 
Живе і працює у Києві та Берліні. 
Марина Напрушкіна
Народилася 1981 року в Мінську. Живе та працює  
в Берліні.
Ів Нетцхаммер
Народився 1970 року в місті Шаффгаузен  
(Швейцарія). Живе і працює в Цюриху.

 
О

Ахмет Оґют
Народився 1981 року в Діярбакирі (Туреччина).  
Живе і працює у Амстердамі, Берліні й Стамбулі.
Венделін ван Ольденборг
Народилася 1962 року в Роттердамі (Нідерланди). 
Живе і працює в Роттердамі (Нідерланди).
Борис Ондрейчка 
Народився 1969 року в Братиславі. Живе і працює  
у Братиславі.
 



357356

 
П

Марія Павленко
Народилася 1985 року в Києві. Живе і працює в Києві.
Мануель Пельмуш
Народився 1974 року в Бухаресті.  
Живе і працює в Бухаресті й Осло.
Анатоль Петрицький 
Народився 1895 року в Києві. Помер1964 року в Києві. 
Сергій Попов
Народився 1978 року в Комсомольську (Україна). 
Живе та працює в Києві.
Йоганнес Порш
Народився 1979 року в Інсбруку, Австрія. 
Живе та працює у Відні.
Лор Пруво
Народилася у 1978 у Франції. Живе і працює у Лондоні.
«Пейзаж і земля» 
Адальберт Борецький. Народився 1910 року  
в Ублі (Словаччина). Помер 1990 року в  
Кошіце (Словаччина).
Микола Глущенко. Народився 1901 року  
в Новомосковську, Дніпропетровької області  
(Україна). Помер 1977 року в Києві.
Василь Непийпиво. Народився 1916 року в Кам’ян-
ці, Полтавської області (Україна). Помер 2007 року в 
Києві.
Сергій Шишко. Народився 1911 року в Носівці, Черні-
гівської області (Україна). Помер 1997 року в Києві.
Петро Сулименко. Народився 1914 року  
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в Краснодарі (Росія). Помер 1996 року в Києві.
Володимир Сидорук. Народився 1925 року  
в Ржичеві, Київської області (Україна). Помер 1997 
року в Києві.
Іван Труш. Народився 1869 року у Висоцькому, Львів-
ської області (Україна). Помер 1941 року у Львові.
Федір Захаров. Народився 1919 року в Александрівці 
(Росія). Помер 1994 року в Ялті (Україна).

 
Р

Влада Ралко
Народилася 1969 року в Києві. Живе та працює  
в Києві.
Констянтин (Вінні) Реунов
Народився 1963 року в Києві. Живе і працює в Києві.
Микола Рідний
Народився 1985 року в Харкові (Україна).  
Живе і працює в Харкові.
Педро Ґ. Ромеро
Народився 1964 року в Арасені (Іспанія). 
Живе і працює у Севільї (Іспанія).

 
С
 
Руті Села / Мааян Амір
Руті Села. Народилася 1974 року в Єрусалимі. 
Живе і працює у Тель-Авіві.
Мааян Амір. Народилася 1978 року в Хадері (Ізраїль).
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Живе і працює у Тель-Авіві.
Ліна Селандер / Оскар Манджіоне
Ліна Селандер. Народилася у Стокгольмі. 
Живе і працює у Стокгольмі.
Оскар Манджіоне. Народився 1971 року в Лунді 
(Швеція). Живе і працює в Стокгольмі.
Віктор Сидоренко
Народився в 1953 року в Казахстані. 
Живе і працює в Києві.
Катаріна Сімао
Народилася 1972 року в Лісабоні. 
Живе і працює в Лісабоні.
Фелікс Соболєв
Народився 1931 року в Харкові (Україна). 
Помер 1984 року в Києві.
Хаїм Сокол
Народився 1973 року в Архангельську (Росія).  
Живе і працює в Москві.
«Спільна межа»
Дмитрій Вульффіус. Народився 1988 року в Ялті 
(Крим, Україна). Живе і працює в Ялті.
Олександр Долгий. Народився 1981 року в 
Лисичанську (Луганська область, Україна).  
Живе і працює в Києві.
Олександр Єльцин. Народився 1983 року в Луганську 
(Україна). Живе і працює в Києві.
Тарас Ковач. Народився 1982 року в Ужгороді 
(Україна). Живе і працює в Києві.
Антон Лапов. Народився 1984 року в Луганську  
(Крим, Україна). Живе і працює в Києві.
Ларіон Лозовий. Народився 1987 року в Києві.  
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Живе і працює в Києві.
Анна Сорокова. Народилася 1980 року в Симферополі 
(Крим, Україна). Живе і працює в Києві.
Мітя Чуріков. Народився 1985 року в Києві.  
Живе і працює в Києві.
Анна Щербина. Народилася 1988 року в Запоріжжі 
(Україна). Живе і працює в Києві. 
Аліна Якубенко. Народилася в Києві.  
Живе і працює в Києві.
Імоджен Стидворсі
Народилася 1963 року в Лондоні.  
Живе і працює в Лондоні.
Младен Стіліновіч
Народвся 1947 року в Белґраді. 
Живе та працює у Заґребі.

 
Т

Олег Тістол
Народився 1960 року у Врадіївці (Україна). 
Живе і працює в Києві.
Titre provisoire (Кетлін Шустер / Марсель Дікхейдж)
Кетлін Шустер. Народилася1977 року в Німеччині. 
Живе і працює в Берліні.
Марсель Дікхейдж. Народився1977 року в Німеччині. 
Живе і працює в Берліні.
Михаїл Толмачов
Народився 1983 року в Москві. 
Живе і працює в Ляйпціґу (Німеччина).
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Міліца Томіч
Народилася 1960 року в Белґраді.  
Живе і працює у Белґраді та Ґраці (Австрія).
Дмитро Тронов
Народився 1966 року в Одесі (Україна). 
Живе і працює в Києві.

 
У

Аделіта Узні-Бей
Народилася1985 року в Мілані (Італія). 
Живе і працює у Нью-Йорку (США).

 
Ф

Харун Фарокі
Народився1944 року в м. Нови-Їчін (Чехія). 
Помер 2014 року в Берліні. 
Гайнц Франк
Народився 1939 року у Відні. Живе і працює у Відні.
Інці Фурні
Народилася 1976 року в Бурсі (Туреччина). 
Живе і працює в Стамбулі.
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Х

Жоана Хаджитомас/Халіль Жореж
Жоана Хаджитомас. Народилася 1969 року 
в Бейруті. Живе і працює в Бейруті.
Халіль Жореж. Народився 1969 року в Бейруті. Живе  
і працює в Бейруті.
Цзу Ньян Хо
Народився 1976-го року в Синґапурі. Живе і працює  
в Синґапурі.
Леся Хоменко
Народилася 1980 року в Києві. Живе і працює в Києві.

 
Ч 

Тамуна Чабашвілі
Народилася 1978 року в Тбілісі.  
Живе і працює в Амстердамі і Тбілісі.
Асли Чавушоглу
Народилася 1982 року в Стамбулі. 
Живе і працює в Стамбулі.
Ана Чадунелі
Народилася 1990 року в Руставі (Грузія). 
Живе і працює у Тбілісі.
Євгенія Чайковськa
Народилася1988 року в Києві. Живе і працює в Києві.
Тоні Чакар
Народився 1968 року в Бейруті.  
Живе і працює в Бейруті.
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Давид Чичкан
Народився 1986 року в Києві. Живе і працює в Києві.

 
Ш

Владислав Шаповалов
Народився 1981 року в Ростові-на-Дону (Росія).  
Живе і працює у Мілані (Італія) та Москві.
Тоні Шмале
Народився 1980 року в Гамбурзі (Німеччина).  
Живе і працює у Відні.

 
Я

Анастасія Яровенко
Народилася 1983 року в Тулі (Росія). Живе і працює  
у Києві.
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Venues / Локації

House of Clothes 
Будинок одягу

House of Artists  
Будинок художника

Kyiv Palace for Children  
and Youth 

Київський Палац дітей  
та юнацтва

Modern Art Research Institute 
Інститут проблем  

сучасного мистецтва

National Academy of Fine Arts 
and Architecture 

Національна академія 
образотворчого мистецтва і 

архітектури

National Art Museum  
of Ukraine 

Національний художній 
музей України

National V.H. Zabolotnyi 
Library for Architecture  

and Construction Research 
Державна наукова  

архітектурно-будівельна 
бібліотека імені В. Г. 

Заболотного

Kyiv Art Gallery Lavra 
Київська міська галерея 

мистецтв «Лавра»

National Academy of  
Arts of Ukraine  

Національна академія 
мистецтв України



Venues / Локації

National Museum of the 
History of Ukraine

32 Vozdvyzhenka Arts House

Closer

Visual Culture  
Research Center 

Центр візуальної культури

National Oleksandr 
Dovzhenko Center 

Національний центр ім. 
Олександра Довженка

33 Soshenko Street  
Art Studios 

Художні майстерні на  
вул. Сошенка, 33

National University  
of Kyiv-Mohyla Academy 

Національний університет 
«Києво-Могилянська 

академія»



Departments / Підрозділи

Academy of the Arts  
of the World

Athens Biennial

LUM Free Metropolitan  
University

Kunsthall Trondheim

Museum of Contemporary 
Arts Leipzig

Polish Institute Berlin

De Balie ESC

Badischer Kunstverein

Start / Platform of  
Young Art Moscow

tranzitdisplay.cz

Kuad Gallery IstanbulInstitute for  
Human Sciences

European Alternatives

Perpetuum Mobile



Partners 
Партнери

International Renaissance 
Foundation

Norden  
Nordic Culture Point

Bundeskanzleramt  
Österreich

Erste Foundation  Allianz Kulturstiftung

Institute for  
Human Sciences

Open Society Foundations

European Cultural  
Foundation

Kulturstiftung des  
Bundes

Austrian Cultural Forum

Institut für 
Auslandsbeziehungen

Auswärtiges Amt

Dutch Culture Centre for 
International Cooperation

tranzit.at



Czech CenterBritish Council

International Cities  
of Refuge Network

Ministry of Culture 
Georgia

Italian Cultural Institute

Goethe Institut Swedish Arts GrantsEberhard Karls Universität 
Tübingen

Swiss Cooperation Office 
Ukraine

SHIFT – Basis.Kultur.Wien

tranzit network tranzit.sk

Stedley Art Foundation

Partners 
Партнери

Mediaopera

Swiss Arts Council  
Pro Helvetia



Museum of Contemporary  
Art Warsaw

Museum für Moderne Kunst

Museum van Heedendaagse 
Antwerpen

Polish Institute Kyiv Safe Music Havens Initiative

Office for Contemporary Art 
Norway

Van Abbemuseum  
Eindhoven

Music Norway

Finnish Ministry of  
Education and Culture

Finnish Embassy 
of Ukraine

Partners 
Партнери

32 Vozdvyzhenka  
Arts House

Movin’up

Würth



Commercial 
Partners 
Комерційні
 партнери

TIS Profiles

Art Huss

Hotel InterContinental

UNIQA

Main Visual Partner

Alfavito Hotel

Profstal

Hotel HolidayInn



Commercial 
Partners 
Комерційні
 партнери

SPN Communications

Kapkan UA Art

Juscutum Attorneys 
Association

Rigips Kolorit

Buy art

Ibis Hotel



Media Partners 
 Медіа-партнери

Espresso TV

springerin

Eurozine

Platfor.ma 

Radio Vesti

Camera Austria  
International

Flash Art

Ukrainska Pravda Zhyttya

The Calvert Journal

Hromadske TV

Kyiv Post



With support of 
За підтримки

Organizer
Організатор

Ministry of  
Foreign Affairs of Ukraine

Ministry of Education and 
Science of Ukraine

Kyiv City State  
Administration



The School of Kyiv 

Curators                            Visual Culture Reseach Center
Hedwig Saxenhuber      Vasyl Cherepanyn 
Georg Schöllhammer           Serhiy Klymko
                                                       Yustyna Kravchuk
Curatorial team                    Lesia Kulchynska
Silvia Franceschini                Nataliia Neshevets
Michaela Geboltsberger   Lesya Prokopenko                                                         
                                                        Oleksiy Radynski
 Curatorial assistant               
Svitlana Libet

Production
Rustam Ganeev
Daria Mikhailova
Andrii Pogrebnyak
Maxym Robotov

Coordinators
Fina Esslinger
Ruslana Koziyenko
Nataliia Lomonosova
Astrid Trinkbauer

Art Direction
Till Gathmann

Design assistants
Dmytrij Wulffius 
Benedikt Reichenbach

Communication
Lyubov Knorozok
Oleg Zabava

Partnerships
Karina Sembe
Christine Friedreich

Display
Johannes Porsch

Architecture
Oleksandr Burlaka



Guidebook

The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.
Edited by Silvia Franceschini and Lesya Prokopenko

Editorial assistant
Svitlana Libet
Translation
Nika Pona, Anya Karpenko, Oksana Klymchuk, 
Nataliya Korchynska, Yustyna Kravchuk, Tetyana Sakhno, 
Katherine Younger
Proofreading 
Olena Shargovska, Katherine Younger

Design by Till Gathmann

Layout
Till Gathmann, Benedikt Reichenbach, Dmytrij Wulffius

ISBN  978-617-7110-29-2



Interns

Anastasiia Danyliuk
Anastasiia Lipinska
Anastasiia Sukhovii
Anastasiia Vyshnia
Anhelina Rudenok
Anna Kalabska
Anna Kulik
Anna Shepelenko
Anton Kostenko
Bohdan Shumovskyi
Daria Krasnolutskaia
Daryna Martynenko
Diana Hrankina
Diana Laiter
Hanna Pastushenko
Ilona Pasteruk
Ilona Slepchyk
Inna  Krolevetska
Inna  Rakhmistriuk
Inna Buntovska
Iryna Kurhanska
Iryna Kushchyk
Karina Potikha
Kateryna Smirnova
Kateryna Tykhonenko
Krystyna Larshyna
Kseniia Ulianova
Larion Lozovyi
Mariia Denysenko

Mariia Holikova
Mariia Mylenka
Mariia Shulikina
Mariia Ternovska
Mariia Vorotilina
Mariia Vorotylina
Maryna Chichkova
Maryna Drobotiuk
Maryna Kotok
Maryna Tsesarenko
Mila Grygorenko
Mykyta Korbut
Nadiia Martyniv
Nadiia Storozhenko
Nastia Teor
Nataliia Bovkun
Nataliia Chychasova
Nataliia Kit
Nataliia Korchynska
Nataliia Kostenko
Nataliia Pavlenko
Oksana Petruk
Oleh Pysmenko
Oleksandra Daruha
Oleksandra Kuvshynova
Oleksandra Kyr`ianova
Oleksandra Levchenko
Oleksandra Niezhenska
Oleksandra Storozhuk
Olena Andriushyna
Olena Borysova



Olena Braichenko
Olena Kovalchuk
Olena Lebedieva
Olha Hrytsiuk
Olha Matiahina
Olha Nemyrovska
Olha Tybuntsova
Pavlo Vyshebaba
Roksolana Makar
Sofiia Sorokina
Stanislav Kravets
Stanislava Khomenko
Stefaniia Kovbasiuk
Tetiana Kononenko
Tetiana Puhachova
Tetiana Sakhno

Uliana Avtonomova
Valeriia Mezentseva
Valeriia Shyller
Valeriia Treshchova
Viktoriia Aleksieieva
Vira Pravylo
Vita Zhelieznova
Yana Denysova
Yelyzaveta Iliushyna
Yelyzaveta Khovrakh
Yelyzaveta Mykula
Yulia Ovcharenko
Yuliana Pianykh
Yuliia Mishyna
Yuliia Tkachyk



Київська бієнале 2015 «Київська школа»

Куратори
Хедвіґ Заксенхубер 
Ґеорґ Шоллхаммер

Кураторська команда
Сильвія Франческіні 
Міхаела Ґебольтсберґер

Асистент кураторів
Світлана Лібет

Продакшн
Рустам Ґанєєв
Дар’я Михайлова
Андрій Погребняк
Максим Роботов

Координатори
Фіна Есслінґер 
Руслана Козієнко
Наталія Ломоносова
Астрид Трінкбауер

Арт-директор
Тіль Ґатманн

Дизайнери-асистенти
Дмитрій Вульффіус
Бенедикт Райхенбах 

Центр візуальної культури
Сергій Климко
Юстина Кравчук
Леся Кульчинська
Наталка Нешевець
Леся Прокопенко
Олексій Радинський
Василь Черепанин 

Комунікації
Олег Забава
Любов Кнорозок

Партнерства
Крістін Фрідрайх
Каріна Сембе

Експозиція
Йоганнес Порш

Архітектура
Олександр Бурлака



Путівник 
 

Київська бієнале 2015 «Київська школа»
Упорядниці
Сільвія Франческіні, Леся Прокопенко

Асистентка редакції
Світлана Лібет
Переклад
Ніка Пона, Аня Карпенко, Оксана Климчук, 
Наталія Корчинська, Юстина Кравчук, Тетяна Сахно, 
Кетрін Янґер
Коректура
Олена Шарговська, Кетрін Янґер
Дизайн
Тіль Ґатманн 
Верстка
Тіль Ґатманн, Дмитрій Вульффіус, Бенедикт Райхенбах

ISBN  978-617-7110-29-2

Центр візуальної культури
Сергій Климко
Юстина Кравчук
Леся Кульчинська
Наталка Нешевець
Леся Прокопенко
Олексій Радинський
Василь Черепанин 

Комунікації
Олег Забава
Любов Кнорозок

Партнерства
Крістін Фрідрайх
Каріна Сембе

Експозиція
Йоганнес Порш

Архітектура
Олександр Бурлака



Стажери

Аліна Кострицька
Анастасія Вишня
Анастасія Данилюк
Анастасія Ліпінська
Анастасія Суховій
Ангеліна Руденок
Анна Калабська
Анна Кулік
Анна Шепеленко
Антон Костенко
Богдан Шумовський
Валерія Мезенцева
Валерія Трещова
Валерія Шиллер
Вікторія Алексєєва
Віра Правило
Віта Желєзнова
Ганна Пастушенко
Дарина  Мартиненко
Дарья Краснолуцкая
Діана Гранкіна
Діана Лайтер
Каріна Потіха
Катерина Смірнова
Катерина Тихоненко
Кристина Ларшина
Ксенія Ульянова
Ларіон Лозовий
Марина Дроботюк

Марина Коток
Марина Цесаренко
Марина Чічкова
Марія Воротиліна
Марія Воротіліна
Марія Голікова
Марія Денисенко
Марія Миленька
Марія Терновська
Марія Шулікіна
Микита Корбут
Міла Григоренко
Надія Мартинів
Надія Стороженко
Настя Теор
Наталія  Корчинська
Наталія  Костенко
Наталія  Чичасова
Наталія Бовкун
Наталія Кіт
Наталія Павленко
Оксана Петрук
Олег Письменко
Олександра Даруга
Олександра Кир`янова
Олександра Кувшинова
Олександра Левченко
Олександра Нєженська
Олександра Сторожук
Олена Андрюшина
Олена Борисова



Олена Брайченко
Олена Ковальчук
Олена Лебедєва
Ольга Грицюк
Ольга Матягіна
Ольга Немировська
Ольга Тибунцова
Павло Вишебаба
Роксолана Макар
Софія Сорокіна
Станіслав Кравець
Станіслава Хоменко
Стефанія Ковбасюк
Тетяна Кононенко
Тетяна Пугачова
Тетяна Сахно

Уляна Автономова
Юля Овчаренко
Юліана П’яних
Юлія Мішина
Юлія Ткачик
Яна Денисова
Єлизавета Микула
Єлизавета Ховрах
Єлизавета Ілюшина
Ілона Пастерук
Ілона Слепчик
Інна  Кролевецька
Інна  Рахмістрюк
Інна Бунтовська
Ірина Курганська
Ірина Кущик



Надруковано:
Фамільна друкарня

 
вул. Шахтарська, 5 / Київ 04074 
Свідоцтво ДК #3165 від 14.04.08
тел. +38 044 5879853
www.huss.com.ua
info@huss.com.ua

Printed by
family printing house

5 Shakhtarska St., Kyiv 04074 
Phone +38 044 5879853
www.huss.com.ua
info@huss.com.ua


