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Таблетка,�як�символ�вибору�та�зміни�ставлення�особис-
тості�до�навколишньої�дійсності,�сягає�принаймні�сто-
ліття.�Альтернатива�між�червоною�та�синьою�пігулками,�
викладена�в�Матриці�–�життя�в�нестерпній�правді�чи�ли-
штися�в�омані�системи�–�бере�свій�початок�з�1999�року,�
хоча�стрибки�в�кролячу�нору�мають�набагато�довшу�іс-
торію.�Сам�вибір�між�правдою�та�симуляцією�є�сумнів-
ним�у�світі,�де�існування�об’єктивної�істини�піддається�
сумніву,�а�вигадка�структурує�реальність.

Те,�що�обрана�Нео�червона�пігулка,�пов’язана�з�естро-
геном,�який�вводять�людям�у�перехідний�період,�ста-
ла�ознакою�того,�що�люди�борються�за�права�чоловіків�
в�інтернет-просторі,�є�хорошим�прикладом�нестабіль-
ності�смислів.�Мовою�Інтернету�бути�«під�піґулкою»�
також�означає�політичне�пробудження�–�як�у�випад-
ку�з�червоною�пігулкою�–�і�наступні�кроки�до�екстре-
містських�поглядів�(не�тільки,�але�найчастіше�правих).�

ТАБЛЕТКИ
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Ідеологія,�що�входить�у�фармакологічну�символіку,�пе-
редбачає�тілесні�відносини,�в�яких�прийняття�конкрет-
ного�світогляду�означає�його�буквальне�втілення.

Не�тільки�поширеність,�а�й�систематичне�збільшення�
кількості�людей,�які�вживають�психоактивні�речовини,�
іноді�визнають�симптомом�і�наслідком�соціально-по-
літичних�змін,�а�також�технологічних�і�системних�змін.�
Історія�легалізації�та�криміналізації�окремих�психоак-
тивних�речовин�є�важливим�свідченням�культурних,�
соціальних�і�політичних�змін.�Способи�та�цілі�їх�вико-
ристання�–�від�втечі,�через�фармакологічне�насильство,�
до�ритуалів�зцілення�–�вказують�на�складні�та�неоче-
видні�взаємозв’язки�між�свідомістю�та�навколишньою�
реальністю.�З�одного�боку,�зростає�споживання�і�попу-
лярність�немедичних�речовин,�що�змінюють�свідомість,�
таких�як�алкоголь�і�наркотики,�які�найчастіше�вжива-
ються�в�рекреаційних�цілях.�З�іншого�боку,�дедалі�біль-
шій�кількості�людей�призначають�психотропні�засоби,�
щоб�наблизити�їх�до�того,�що�вважається�нормою�сьо-
годення,�і�забезпечити�участь�у�суспільному�житті.

Визнання�кризи�психічного�здоров›я�не�тільки�як�соці-
альна,�а�й�політична�проблема,�пов’язана�з�відмовою�
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від�логіки�«приватизації�стресу»�(М.�Фішер),�що�бере�
на�себе�індивідуалізовану�відповідальність�за�психіч-
ні�проблеми.�З�цієї�точки�зору,�депресія,�занепокоєння�
або�страх�є�часткою�особистості�і�є�результатом�досвіду,�
психічної�конструкції�та�неврології,�а�не�сучасних�сис-
тем�роботи,�технологій�і�властивостей,�які�є�характер-
ними�для�капіталізму:�наприклад,�прекаризація�роботи,�
самонагляд�і�безперервний�моніторинг,�зобов’язання�
постійної�продуктивності�та�доступності�або�індивіду-
альна�конкурентоспроможність.

Ці�міркування�ґрунтуються�на�духовній�перспективі�ка-
піталістичного�реалізму,�в�якому�ми�можемо�дивитися�
лише�в�минуле,�оскільки�не�в�змозі�уявити�собі�позитив-
не�бачення�майбутнього.�Альтернатива,�яка�виходить�
за�межі�логіки�капіталізму�та,�як�наслідок,�руйнівного,�
постійного�зростання�виробництва�та�соціальної�не-
рівності.�Концепції,�які�були�розроблені�в�останні�роки�
і�шукають�нові�моделі�організації�суспільств�і�ресурсів,�
сягають�джерел�наркотиків�і�контркультур.

У�відповідь�на�«психоделічний�соціалізм»�(Дж.�Гілберт)�
і�«кислотний�комунізм»�(М.�Фішер)�у�своїх�останніх�
рейв-аналізах�Маккензі�Ворк�запропонувала�концепцію�
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«кетамінового�фемунізму»�[ketamine�femmunism].�Всу-
переч�ідеологічному�зв’язку�між�питаннями�власності�
та�маскулінності,�а�також�помилками�фемінізму,�фе-
мунізм�–�це�спільна�любов�усіх�жінок,�усіх�людей�вва-
жаючих�себе�жінками,�усіх�тих,�чия�свобода�полягає�
у�відкритті�для�іншого�світу.�(...)�Бокова�любов,�се-
стринство�тих,�кому�нема�чого�втрачати,�окрім�зв’язків�
і�нічого,�крім�відданості.

У�той�час,�як�рух�хіпі�асоціюється�з�психоделіками,�нар-
котиком�панку�був�клей,�а�екстазі�супроводжував�елек-
тронну�танцювальну�музику,�сучасну�рейв-культуру,�
зазначає�Уорк,�найкраще�характеризує�кетамін,�дисо-
ціативний�анестетик.�Парадоксально,�але�пошук�про-
стору�радикальних�можливостей�і�потенційних�форм�
спільноти�сьогодні�пов’язаний�з�речовиною,�дія�якої�за-
снована�на�ослабленні�передачі�зовнішніх�подразників�
до�мозку.�Дисоціація,�що�веде�до�деперсоналізації�та�
відчуття�нереального,�виявляється�не�лише�поглядом�
від�реальності�–�коли�зникають�і�я,�і�світ,�вони�не�мо-
жуть�зіткнутися�один�з�одним.�Можливо,�це�окреслює�
нову�модель�відносин;�можливо,�це�просто�ще�один�
стрибок�у�кролячу�нору.
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Частиною�20-ої�едиції�Survival�є�проект�Unlearning,�
у�якому�ми�розглядаємо�взаємозв’язок�між�мистецькою�
діяльністю�та�соціальними�змінами�з�точки�зору�регіо-
ну�Центральної�та�Східної�Європи.�Посилаючись�на�за-
яву,�приписувану�Тоффлеру,�яка�є�перефразою�цитати�
з�його�хіт-футуристичної�книги�Future Shock�1970�року,�
ми�використовуємо�перспективу�«розучування»,�щоб�
переглянути�наші�звички,�пов’язані�з�роботою�у�сфері�
мистецтва.�Заходи,�заплановані�у�співпраці�з�партне-
рами�з�Чехії,�Угорщини�та�Словаччини,�спочатку�були�
спрямовані�на�обговорення�подібності�та�відмінності�
практик�мистецтва,�спрямованих�на�соціальний�вплив�
у�цих�країнах.�Проте�вторгнення�в�Україну�різко�пере-
глянуло�питання�про�розподіл�ресурсів,�капіталу�та�
підтримки�також�у�геополітичній�конструкції�Више-
градської�групи.�Презентація�робіт�чотирьох�митців�
з�України�–�це�не�лише�спроба�поділитися�ресурсами�

Unlearning
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чи�діяльністю�щодо�підвищення�видимості�української�
культури.�Це�стає�відправною�точкою�для�розмови�про�
регіональну�солідарність�у�творчій�сфері,�роль�мис-
тецтва�в�процесі�післявоєнної�відбудови�та�ключове�
питання�про�сенс�художньої�діяльності�під�час�війни.�
У�дискусії�візьмуть�участь�експерти�та�практики�зі�Сло-
ваччини,�Угорщини,�Чехії�та�України.�Проєкт�також�су-
проводжуватиметься�публікацією�чотирьох�текстів,�які�
відображають�соціальний�контекст�мистецьких�та�ін-
ституційних�практик�у�країнах�Вишеградської�групи.
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На�твір�надихнули�спогади�артиста,�який�виріс�у�Пе-
редмістях�Олавських.�У�1990-х�роках�у�багатьох�міс-
цях�у�цій�частині�міста:�на�стінах,�у�дворах�і�в�воротах�
були�не�зафарбовані�роками�написи�«ЖАБА — ТО 
ЩУР».�Подробиці�справи,�на�якій�вони�виникли,�неві-
домі,�але�мене цікавить формула цього повідомлен-
ня та відношення його змісту до оточення - зверхнє, 
лаконічний і загадковий меседж, але чітко показує 
фундаментальні норми та цінності місця і часу, згід-
но з яким найбільшим порушенням кодексу народних 
принципів є і вулиця – розмовно кажучи�–�накинув-
ши собак на селян хоробрих, а покарання можна було 
накласти, поставивши довготривалий знак на сті-
нах.�Сама�справа,�ймовірно,�була�позбавлена���велико-
го�і�тривалого�значення�для�мешканців�мікрорайону.�
Однак�масштаб�і�довговічність�повідомлення�означа-
ли,�що�напис�набув�цінності,�який�з�часом�перетворив-
ся�на�символ�правил,�що�керують�хоробрістю.�У�роботі�

Каміль Субзда
ŻABA НЕ БУВ ЩУРОМ
Інтервенція�розподілена�
робота��
2022�рік
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йдеться�про�наявність�т.�зв�інформаційних�таблеток�не�
лише�в�медіа-просторі,�а�й�у�загальних�та�вуличних�по-
відомленнях.�Це�також�може�бути�символом�змін,�що�
відбувалися�в�Олавському�Передмісті,�після�яких�мо-
ральні�підвалини�колишнього�Трикутника�більше�не�
діють.�Створюючи�цю�роботу,�митець�також�враховує�
насильницьке�та�стигматизуюче�середовище,�роками�
пізніше�віддаючи�належне�символічній�фігурі�анонім-
ної�Жаби,�клеймованої�за�непокору�правилам�вулиці.
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Деніела Вайс
Психодискурс
Інтервенція��
розподілена�робота��
2022�рік
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A B e

Текстові�інтервенції�в�лікарняному�просторі�походять�із�
практики�–�як�це�описує�сама�художниця�–�із�хаотичної�
дослідницької�роботи.�Твердження�стосуються�широко�
зрозумілого�дискурсу�про�психічне�здоров’я�та�критики�
капіталізму�і�його�впливу�на�психічне�здоров’я.�Часто�
неочевидні,�лаконічні�твердження�суб’єктивно�поєд-
нують�дебати,�що�відбуваються�в�просторах�Інтернету,�
наукових�колах�та�повсякденному�житті,�з�приватним�
розумінням.

Я творю з точки зору споживача наркотичних засо-
бів, скаженого квір-кріп, (mad queer crip), нейро-атипо-
вої транс-дівчини (поки що я відкидаю інституційний 
та медичний перехід, не хочу відмовлятися від вла-
ди над своєю суб’єктивністю, я віддаю перевагу соці-
альним та індивідуальним частинами процесу), яка 
бореться з психічними розладами, що проявляють-
ся станами депресії, проблемами в міжособистісних 



стосунках, самооцінкою та виконавчими дисфункція-
ми. Після закінчення навчання я пішла у психотерапев-
тичний центр, де провела півроку, і на даний момент 
можу досить добре функціонувати.

Переклад�і�розміщення�міжнародного�англомовного�
дискурсу�про�антикапіталізм�та�самосаботаж�у�кон-
кретному�соціально-історичному�контексті�показує,�
наскільки�важливо�–�і�водночас�складно�–�розвивати�
мову,�яка,�залишаючись�зрозумілою,�не�використову-
ватиме�існуючі�упередження�та�непорозуміння.�Гасло�
Психодискурс�постає,�як�пропозиція�розробити�такі�ін-
струменти�та�манеру�говорити,�водночас�розкриваючи�
небезпеку�скорочення�та�спрощення�складних�питань.
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03 Адам Нерінг
Третя пігулка
живопис,�друк�
розподілена�робота�
2022�рік

Малярські�інтервенції�в�лікарняний�простір�метафо-
рично�ілюструють�різні�види�неочевидних�відносин�
між�вигаданими�та�реальними�елементами.�Відправ-
ною�точкою�для�них�стали�сцени�з�культового�фільму�
«Матриця»�1999�року�та�їх�відбір.�Одним�із�джерел�
натхнення�для�першої�частини�«Матриці»�для�сестер�
Вачовські�стала�книга�Жана�Бодрійяра�Симулакра та 
симуляція�(вона�з’являється�на�екрані�о�8:27�хвилині).�
Бодрійар�не�був�у�захваті�від�цього�фільму.�Його�осно-
вні�звинувачення�були�подібними�до�тих,�які�виклав�
Славой�Жижек�у�своїй�«Брудній історії кіно».�Процитую�
Жижку:�Вигадки вже давно структурують нашу реаль-
ність. Якщо ви заберете з нашої реальності вигадки, 
які її регулюють, ви втратите саму реальність.�Тому�
Жижек�вимагає�третьої�таблетки,�яка�дозволить�йому�
побачити�вигадані�та�реальні�елементи�в�їх�контексті.�
Панацея,�яка�дозволяє�побачити�їх�взаємозв’язок�і�по-
мітити�діалектичний�рух�взаємопроникнення�елементів�
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вигадки�та�реальності.�Художник,�створюючи�свої�ма-
лярські�драпірування,�надихався�символікою�кольорів,�
запозиченою�з�культової�сцени�з�фільму�«Матриця»,�
в�якій�головному�герою�Нео�доводиться�вибрати�та-
блетку�—�синю�чи�червону.�Якщо�він�проковтне�бла-
китну,�то�прокинеться�у�відомому�світі,�але�буде�жити�
в�ілюзії�до�кінця.�Якщо�він�потягнеться�до�червоного,�
то�дізнається�жахливу�правду�про�реальність,�але�ста-
не�вільним.
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04 Якуб Рокіта
Безтілесний
звукова�інсталяція�
2022�рік

Нічого не говорили, нічого не співали, а насправді май-
же весь час мовчали, майже з якоюсь величезною впер-
тістю, але музику з порожнечі викликали. Все було 
музикою, те, як вони піднімали і ставили ноги, пев-
ні рухи головою, їх біг і їх нерухомість, положення, які 
вони займали по відношенню один до одного...
Франц�Кафка,�Запити�собаки,�1931

Перше,�що�зникає�в�покинутій�будівлі,�це�звуки�людей,�
які�її�заселяли.�Кожен�заклад�має�свій�характерний�
звуковий�ландшафт�-�на�стадіоні�межа�шуму�необме-
жена,�а�в�бібліотеці,�церкві�та�лікарні�панує�суворість�
тиші,�де�прощені�(часто�засуджені�суворим�поглядом)�
є�лише�мимовільні�шуми�або�звуки,�які�видають�певні�
категорії�-�хворих�(інваліди�через�відсутність�контролю�
над�тілом),�діти�(батьків�яких�критикують�за�поведін-
ку)�тощо.�У�роботі�йдеться�про�звук�та�його�інтерпре-
тацію�як�явища,�окремого�від�інших�фізичних�відчуттів.�



18

Портативні�джерела�звуку�з�механічним�і�електричним�
приводом,�які�генерують�нерегулярне�випромінювання�
колажу�відфільтрованих�звуків,�зібраних�з�акустично-
го�простору�лікарняних�коридорів,�створюють�ревер-
беруючий�звуковий�ландшафт�відсутності.

Чи можете ви уявити відлуння всіх кроків, які ви коли-
небудь робили?
Полін�Оліверос,�Уявні медитації,�1979



19

Куба Стемпень
Merboys
відео,�12’45”�
2021�рік

05

Куба�Стемпень�повернувся�до�свого�дошкільного�та�
раннього�шкільного�досвіду�відвідування�спортивно-
го�клубу�з�плавання�в�невеликому�польському�містеч-
ку.�Назва�—�це�перетворення�англомовних�«русалки»�
(«mermaid»�або�«морська�панна»�)�на�«морський�хлоп-
ців»�(mere-�морський,�-boys�-�хлопці).

У�співпраці�зі�своїми�одноклубниками�та�хлопцями,�які�
займалися�в�одному�басейні,�він�відтворив�хореогра-
фію�дисципліни�та�тренувань�у�своєму�тілі.�Протягом�
кількох�місяців�вони�репетирували�в�балетній�кімнаті,�
працюючи�з�власним�тілом,�своєю�свідомістю,�вира-
зом,�архівом,�колективною�пам’яттю�та�власною�во-
кально-руховою�практикою.

Merboys�(у�вільному�перекладі�«русали»)�відносяться�
до�формуючих�переживань,�пов’язаних�не�тільки�з�ін-
теграцією�тіла�у�структуру�влади,�але�й�у�колективний�
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досвід�юнацтва.�Робота�є�документацією�одноразово-
го�виступу,�підготовка�до�якого�відбувалася�протягом�
місяців.�Це�перевернута�реконструкція�архівних�подій,�
дивна�реконструкція,�яка�відноситься�до�формальної�
архітектури�басейну�та�системи�управління.�Стемпень�
зазначає,�що:�Метою дій є свідомий аналіз дисциплінар-
них механізмів влади, пропрацювання їх шляхом повто-
рення по-новому, в новому контексті, переосмислення 
історії та проведенню операції над нею, роблячи жест 
перевертання націленої на нас зброї, де покарання пе-
рестає бути гнітючим і стає інструментом з новим 
потенціалом, а винагорода, що має потужну маніпу-
ляційну силу, незважаючи на настрої, більше не має 
своєї рушійної сили.
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Олександра Пшибиш
Досі без пояснень
звукова�інсталяція�
2022�рік

06

Назва�роботи�посилається�на�поширену�фразу�в�назвах�
аматорських�роликів�YouTube�зі�звуками�невстанов-
леного�походження.�У�будь-якому�куточку�світу�вони�
знімаються�анонімно,�часто�поганої�якості,�ми�бачимо�
пейзаж,�небо�через�вікно�чи�частину�міста.�На�задньо-
му�плані�можна�почути�нібито�дивовижні�та�дивні�зву-
ки.�Записи�тріщать,�їх�переривають�коментарі�людей�
-�свідків�події.�Їх�часто�описують�як�звуки,�що�порива-
ються�або�котяться.�Вони�навіть�отримали�власні�
назви�в�усьому�світі,�наприклад,�bansal guns�в�дельті�
Гангу�та�Бенгальській�затоці,�yan�у�Сікоку�в�Японії�та�
mistpouffers�в�Бельгії.�Повідомлення�про�таємничі�шуми�
посилилися�під�час�карантину,�оскільки�люди�з�осо-
бливою�цікавістю�фіксували�такі�події�та�повідомлен-
ня�про�них.�Прихильники�теорії�змови�вважають,�що�
це�ще�одна�ознака�апокаліпсису,�інші�–�що�це�випробо-
вуння�нової�зброї�на�людях.�На�думку�дослідників�па-
ранормальних�явищ,�саме�інопланетяни�намагаються�
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зв’язатися�з�жителями�Землі�і�надіслати�нам�аудіопо-
відомлення,�які�ми�не�можемо�прочитати.�Це�явище�
є�записом�соціальних�настроїв,�колективної�тривоги�
та�психозу,�які�надзвичайно�успішно�поширюються�під�
час�ізоляції.�Тривога,�яку�ми�всі�відчуваємо,�коли�час�
летить,�і�постійна�невпевненість�наче�очікування�чер-
гової�катастрофи.�Або�це�просто�ще�один�доказ�апо-
ретичної�природи�слухання?
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07 Максим Ходак
Інститут національної 
пам'яті
відео�без�звуку,�2’41”�
2019�рік

Представлена�відеоробота�деконструює�соцреаліс-
тичні�кінопродукції�та�перетворює�їх�на�абстракції�–�
у�змонтовані,�німі,�нерозповідні�чорно-білі�образи.�
Запроваджений�в�СРСР�у�1932�р.�соціалістичний�ре-
алізм�базувався�на�уславленні�Жовтневої�револю-
ції,�пропаганді�соціалізму�та�радянських�ідеалів.�Про�
важливість�кінематографа�в�радянському�суспільстві�
свідчать�слова,�приписані�Леніну:�«кіно�для�нас�най-
важливіше�з�усіх�мистецтв».�Після�Української�рево-
люції�на�Майдані�в�2014�році�були�введені�суперечливі�
закони�про�декомунізацію,�також�відомі�як�«закони�
про�пам’ять»,�які�не�лише�наказували�вилучити�радян-
ську�та�комуністичну�символіку�з�публічного�простору,�
а�й�вшановували�українську�історію.�Створено�перелік�
пам’яток�культури,�на�які�поширюється�дія�акту�про�де-
комунізацію,�за�виконанням�якого�контролює�Інститут�
національної�пам’яті.�Нове�законодавство�піддалося�
критиці�за�звинувачення�в�ревізіонізмі�та�пропущення�
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сумнозвісних�розділів�історії�України.�Ходак�проводить�
аналогію�між�очищенням�пам’яті�про�радянське�мину-
ле�України�та�стиранням�кадрів�у�радянських�фільмах.�
Перетворюючи�історичні�рамки�в�абстрактні�шаблони,�
які�спотворюють�минуле,�Ходак�ставить�питання�про�
роль�української�спадщини�у�створенні�культури�та�на-
уки�в�Радянському�Союзі.�Відкинути�цю�частину�історії�
також�означає�відкинути�частину�культурної�спадщи-
ни�країни.
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Агата Ланкамер
Офелія
відео,�2’18”�
2021�рік

08

Відео�Агати�Ланкамер�-�це�візуально-звукова�казка�
про�дівчинку�-�маленьку�Офелію.�15�липня�1999�року�
кажан�проник�в�її�тіло.�Через�це�її�квітка�ніколи�не�за-
цвіла,�вона�перестала�рости�і�старіти.�Час�зупинив-
ся.�Скам’яніла�чекає,�поки�витече�отруйний�нектар.�
ЇЇ�стан�рослинності�-�це�сповільнена�зйомка�і�тренуван-
ня�пам’яті.�Вона�намагається�примирити�власну�не-
винність�з�недоліком,�очиститися�від�огиди.�Нарешті,�
вона�хоче�провести�обряд,�зцілити�себе�і�звільнитися�
від�застою�власної�тілесності.

Офелія�—�це�спроба�опрацювати�переживання�ху-
дожниці,�пов’язані�з�педофілією,�та�проаналізувати�
взаємозв’язок�пам’яті�та�травми.�Гнучкість�кордону�між�
вигадкою�(уява,�дитячі�фантазії)�і�реальністю�(пам’ять)�
унеможливлює�рух�(і,�отже,�проведення�реальної�тера-
пії).�Цей�стан�символізує�Шекспірівська�Офелія,�пока-
зана�як�у�Мілле:�як�тоне,�зупинена�в�драматичну�мить,�
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змирена�і�водночас�в�очікуванні.�Офелія�—�це�також�
божевілля�або�вікторіанська�істерія,�тобто�уявна�хво-
роба,�яка�позбавляє�жінок�сексуальної�та�моральної�
свободи.�Асексуальність,�яка�є�наслідком�нелікованої�
травми,�також�виключається.�Тим�більш�іронічною�тут�
є�дитяча�зовнішність�головної�героїні�–�дорослої�жінки.

Кажан,�з�огляду�на�багато�подібних�тропів�у�культурах�
світу,�для�ланкамерів�є�синонімом�хижака.�Кажуть,�що�
в�Мексиці�диявола�зображували�у�вигляді�людини-
кажана�з�ерекцією.�Страхами�гнітючої�(і�сексуально)�
вікторіанської�епохи�ми�зобов’язані�стандартній,�змі-
ненній�фігурі�кажана-вампіра.�Офелія,�зображена�Лан-
камером,�тримає�отруйну�квітку�з�приголомшливим�
запахом,�запилену�кажанами.�Асоціація�із�сексуальним�
проникненням�очевидна.�Квітка�і�кажан�залишають-
ся�в�постійній�отруйній�напрузі,�що�нагадує�наркотич-
ний�транс.�Взаємно�обумовлюючи�один�одного,�вони�
висіли�в�часі.
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Катажина Подпора

звукова�інсталяція��
спрямований�звук,�партитура�
в�дисперсії,�матеріал�
рослинного�походження,�
малюнок

09

___\\/>�все�ще\|�коли�хтось�дивиться�у�вікно�_||�видно�де-
рева�|/як�тут\\_і�є�трава�/�i//’�їхні�тіла�залишаються�в�по-
стійному�русі�/як�наші\\�/<�борються�__�_�бо�змушені\|
все�більш�запекла�боротьба�/\�за�збереження�регуляр-
ності�життєво�важливих�функцій|I__вертикальне�по-
ложення|_/�потік
�___/||i/\_�|I\дерева�борються�з�вітрами_/”|\\�трави�бо-
рються�з�посухою�Il|�все�ще�__\II|�незважаючи�на�дедалі�
частіші�шторми�/\/l’\�менш�регулярні�дощі/’�|‘’це�здаєть-
ся�«природним»,�/|i
це,�мабуть,�не�очевидно�/< �Il��_залишається�досить�не-
помітним,�майже�невидимим_|_більшість�цього�три-
ває�всередині�\//�тіла�
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\\_�/напруга�__щоб_існувати�якомога�довше�_I//<�і�при-
вести,�можливо,�найкраще�існування�/_/|ми�це�так�до-
бре�знаємо|’\�_виражене�у�фрагментарному�зітханні_�
‘___�змагання�пульс�’�,_,’_”�‘_�,,_�і�скорочення�шлунка�
___/
>_�тут�це�проявляється�|�/�‘у�хрускіт�тут,,I|_�під�вимуше-
ним�тиском�|,’/потріскує�\_\віддаючись�до�температури�
_|у�//�пустих�ударах|I�програних�битв�__||і/�скрипить�,,’�|�
опору|__|_/___�в�тиші�________|iiiі в_’’тонкому�шелесті�
‘’l,�перемоги�|ll|�,/,,
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Мартина Познанська
Не-людські наративи
звукова�інсталяція�
2021�рік

10

Важливо, яку матерію ми використовуємо, щоб ду-
мати про іншу матерію; має значення, з якими істо-
ріями ми розповідаємо інші історії; важливо, які вузли 
зав’язують вузли, які думки думають думки, які описи 
описують описи. Важливо, які історії формують сві-
ти, які світи розповідають історії.
Д.�Харавей
�
Твір�спонукає�нас�прислухатися�до�голосів�людей�і�не-
людей,�до�заплутаних�і�перекриваючих�звуків�різних�
видів.�Це�показує,�що�мешканці�Землі�мають�набага-
то�більше�спільного,�ніж�ми,�люди,�маємо�сміливість�
визнати.
Він�припускає,�що�і�в�нашому�тілі�існує�нелюдська�мова,�
звукові�властивості�якої�зближують�нас�з�представ-
никами�інших�видів,�часто�перевершуючи�нас.�Це�дає�
змогу�не�тільки�контактувати�з�ними,�а�й�зрозуміти�
несвітські�форми�спілкування,�які�використовуються�
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істотами,�які�ми�не�помічаємо�через�обмеження�анато-
мічного�розміру�(наприклад,�бджола,�мураха,�жук).�Ін-
сталяція�також�є�пропозицією�щодо�нової�міжвидової�
форми�контакту,�яка�могла�б�стати�свого�роду�інклю-
зивним�мостом,�який�надає�не-людським�наративам�
їхнє�належне�місце�в�розповіді�про�історію�світу.

Робота�створена�в�рамках�європейського�проекту�
Sounds�Now�-�Sound�Art�in�Public�Spaces,�куратором�яко-
го�є�Ракель�Кастро,�за�підтримки�Музичного�фестива-
лю�«Листопад�2021»�у�Ден�Бош�(Нідерланди),�де�вона�
була�представлена���вперше.
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Моніка Карчмарчик
Нерухома точка
відео,�2’59”�
2021�рік

11

У�цій�цифровій�анімації�площина�бинта�поступово�роз-
гортається�в�невизначеному�просторі,�щоб�виявити�
форму�невидимої�руки.�Хореографія�рухомого�сувою�
заснована�на�інструкції�з�одягання�пов’язки�на�руки,�
яка�може�бути�пов’язана�з�підготовкою�до�боксерсько-
го�бою.�Жіночий�голос�читає�текст,�який�перефразує�
цитати�Келлі�Олівера,�американської�філософки,�яка�
продовжує�думку�Жака�Дерріда:

На щастя чи на жаль, ми залишилися з порожніми 
бинтами в руках, безглуздими, не знаючи, що з цим 
робити і де знаходиться тіло. Це час інтерпретації, 
проміжний час, час до того, як буде відома відповідь, 
але поки бинти все ще там, щось сигналізують, але 
що?

Для�Карчмарчик�бинт�на�Нерухомій точці�–�це�будів-
ля�сучасного�образу�смерті,�вона�надає�форму�тому,�
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що�є�невидимим�і�культурно�репресованим.�Імітація,�
створена�за�допомогою�3D-моделювання,�заснована�
на�зображенні�того,�що�важко�побачити.�Художниця�
наголошує:�коли�тіло�медикалізується,�смерть�отри-
мує�візуальне�уявлення�у�вигляді�симптомів�деградації:�
хвороби�чи�процесу�розпаду,�але�сама�її�мить�зали-
шається�невловимою.�Відсутність�—�своєрідний�нега-
тив�—�тіла�виявляється,�затуляючи�його,�надає�форму�
смерті�й�усуває�її�ознаки�з�поля�зору�живих.
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Горацій Мушинський
Ніч у космосі
VR,�перформанс�
2022�рік

12

Ніч у космосі�—�це�експеримент�VR,�а�також�виступ�
один�на�один.�Художник�виконує�роль�таксиста,�який�
на�своєму�космічному�кораблі�може�провезти�пасажи-
ра�куди�завгодно�по�всьому�всесвіту.�Гарнітури�дозво-
ляють�спілкуватися�під�час�руху.�Таксист,�розмовляє�
з�пасажиром�на�всілякі�теми;�розповідає�історії,�роз-
повідає�анекдоти.�Пасажир�може�поділитися�думками�
з�пілотом�або�зіграти�будь-яку�роль.�Він�також�може�
насолоджуватися�медитативним�космічним�круїзом�
у�тиші.�Симуляція�відриває�глядача�від�навколишньої�
реальності,�а�в�космічній�порожнечі�немає�земних�пра-
вил.�Що�може�статися,�коли�ви�подорожуєте�на�самоті�
міжгалактичними�просторами�з�незнайомим�пілотом?�
Весь�експеримент�базується�на�фільмі�Джима�Джар-
муша�«Ніч на Землі»�(1991).

Поїздки�можливі�в�наступні�години:
24–26�червня:�12–15,�16–19,�20–22
27�червня:�12-15�та�16-19



34

13 Дана Кавеліна
Лист до горлиці
відео,�20’55”��
2020�рік

У�листі�до�коханої�Кавеліна�зіставляє�свої�графічні�
роботи,�анімації�та�тексти�з�архівними�записами,�які�
показують�видобуток�вугілля�на�Донбасі�з�1930-х�до�
1970-х�років,�і�кіноматеріалами,�що�документують�ро-
сійське�військове�вторгнення�у�2014�році.�Важливим�
натхненням�та�джерелом�матеріалів�є�опублікований�
на�YouTube�у�2018�році�анонімний�п’ятигодинний�доку-
ментальний�фільм�«Дивитись війну»,�що�складається�
з�422�уривків�із�записів,�зроблених�за�п’ять�років�різни-
ми�авторами�в�зоні�конфлікту�на�Донбасі.

Поєднуючи�образи�видобутку�вугілля,�збройного�кон-
флікту�та�перехопленого�листа�до�коханки,�Кавеліна�
вказує�на�механізми�домінування,�що�завдають�на-
сильства�як�над�жіночим�тілом,�так�і�над�нацією�та�
планетою.�Як�наголошує�авторка,�фільм�«є�запрошен-
ням�зрозуміти�конфлікт�не�крізь�призму�друга�і�ворога,�
а�через�дихотомію�ґвалтівник-жертва»�та�пропозицією�
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альтернативного�сприйняття�війни�в�Україні.�За�слова-
ми�Кавеліної,�жертва,�яку�часто�вважають�позбавле-
ною�суб’єктивності,�насправді�володіє�свободою�волі,�
поглинаючи�та�зберігаючи�насильство,�але�не�переда-
ючи�його�далі.

Теми,�які�обговорюються�у�цій�роботі�від�2020�року,�зо-
крема�питання�самовизначення�нації�та�розв’язання�
з�минулим,�останнім�часом�набули�обертів.�Введення�
історичного�матеріалу�є�пропозицією�діалогу,�в�яко-
му�не�стирається,�а�критично�аналізується�українська�
радянська�спадщина.�На�противагу�ревізіоністській�
політиці,�зіставлення�архівних�та�останніх�матеріалів�–�
і�пов’язаної�з�ними�спадщини�–�створює�простір�для�по-
будови�сучасної�української�ідентичності.
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Крістіан «Truth» 
Чаплицький
Сумнів є центральною 
частиною інтелекту, 
і сумніви важко 
контролювати
Скульптура�
лакована�сталь,�манекен,�
водний�друк,�маркер,�
окуляри�+�маска�
2018�рік

14
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Зофія Палуха
живопис 
2022�рік��
Влада без зловживань 
втрачає свій шарм�
олія�на�полотні,�200�×�150�см
�
М’яке Так�
олія�на�полотні,�70�×�140�см

15

Художниця,�використовуючи�живопис�і�малюнок,�роз-
глядає�потік�свідомості,�як�інструмент�для�фіксації�
сьогодення�в�епоху�Інтернету.�У�своїх�роботах�вона�
розглядає�стан�сучасної�людини,�підкреслюючи�крих-
кість�особистості�не�тільки�в�реальному,�а�й�у�віртуаль-
ному�просторі.
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Пабло Рамірес 
Гонсалес
Аптека Під Мавром
фреска�
2022�рік

16

У�проекті�під�назвою�Аптека Під Мавром,�худож-
ник�зосереджується�на�колоніальних�наративах,�по-
будованих�навколо�аптеки,�яка�працювала�до�1945�
року�в�Бреслау�(сучасний�Вроцлав),�яка�називаєть-
ся�«Mohren-Apotheke».�До�того,�як�у�середині�1920-
х�років,�принаймні�з�другої�половини�15�століття,�на�
північному�фасаді�площі�Сольни�було�зведено�аван-
гардну�модерністську�будівлю,�тут�були�міщанські�
будинки�з�діючою�аптекою.�Точна�дата�заснування�ап-
теки�невідома,�але�вона�вперше�згадується�в�статуті,�
що�регулює�діяльність�вроцлавських�аптек,�виданому�
в�1489�році,�як�наймолодша�з�чотирьох,�що�діяли�на�
той�час�у�місті.�Від�початку�вона�називалася�«Mohren-
Apotheke»,�тобто�аптека�«Під�Мавром».�Емблема�бага-
токвартирного�будинку�із�зображенням�голови�негра�
і�назва�аптеки,�що�асоціюється�з�екзотикою,�були�дуже�
популярні�протягом�багатьох�століть.�Важливою�ви-
значною�пам’яткою�була�також�постать�чорношкірого�
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в�натуральний�розмір,�виготовлена���наприкінці�ХІХ�ст.,�
яка�прикрашала�фасад�будівлі�на�висоті�першого�по-
верху.�На�початку�20�століття�аптека�була�переплано-
вана�Адольфом�Радінгом�за�правилами�руху�Stijl.�Він�
оновив�естетику�старої�аптеки,�надавши�їй�геометрич-
ного,�модерністського�вигляду�та�знову�ввівши�образ�
«негра»�у�візуальну�ідентичність�закладу,�цього�разу�
перетворивши�його�на�синтетичний�логотип�із�чорним�
круглим�обличчям�з�широкими�очима�і�великим�ротом.�
Цей�спосіб�представлення�африканців�також�викорис-
товувався�в�інших�західних�країнах�у�різних�візуальних�
ідентифікаціях�протягом�20-го�століття.�У�цих�стра-
тегіях�негр�був�кодифікований�і�введений�у�візуальну�
культуру�в�основному�своїм�кольором�і�перебільшени-
ми�рисами�зовнішності.

Логотип�Аптеки�під�Мавром,�розробле-
ний�Артуром�Шварцем,�походить�із�га-
зетної�вирізки,�приблизно1927�року;�
вихідний�матеріал�зі�збірки�міського�му-
зею�Вроцлава.
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Титус Шабельський
Алгоритми опору
Інсталяція�site-specific�
2022�рік

17

У�сучасному�світі�технології�є�невід’ємною�частиною�
процесу�суспільного�розвитку.�Однак�це�не�єдина�його�
рушійна�сила�і�не�таблетка,�яка�лікує�всі�проблеми.�Не-
зважаючи�на�це,�нас�постійно�бомбардують�новими�
технологіями.�Від�замовлення�піци�до�геоінженерних�
проектів�планетарного�масштабу�—�технології�пропо-
нуються�як�універсальна�панацея.�Робота�є�спробою�
показати�пропущену,�але�дуже�важливу�частину�тех-
нологічної�головоломки,�знизу,�з�точки�зору�людей,�
зайнятих�у�платформних�корпораціях,�до�яких,�зо-
крема,�належать�глобальні�кур’єрські�компанії.�Саме�
їх�співробітники�підпорядковані�постійному�контро-
лю�цифрових�алгоритмів,�які�відстежують�кожен�крок�
і�вимагають�максимально�можливої���ефективності.�Тому�
вони�часто�намагаються�знайти�шляхи�обходу�автома-
тизованого�пригнічення�та�відносин�влади.�На�основі�
досліджень�та�бесід�із�співробітниками�корпоратив-
них�платформ�художник�створив�графічні�схеми�в�стилі�
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алгоритмів�малювання,�часто�присутніх�у�патентній�до-
кументації�технологічних�компаній,�які�колись�назива-
ли�«схемою»�через�спосіб�їх�тиражування,�надаючи�білі�
лінії�на�синьому�фоні.�Алгоритми�резистентності�опи-
сують�боротьбу,�дилеми�або�способи,�які�працівники�
та�працівниці�намагаються�завоювати�агентство�та�по-
вторно�індивідуальні�можливості�в�керованими�алго-
ритмами�режимів�платформ.
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18 Рафал Жарський
Щоденні мутації
малюнок,�друк�на�тканині�
2022�рік

Робота�є�частиною�серії�векторних�малюнків,�які�худож-
ник�реалізує�з�2017�року.�Титульні�мутації�стосуються�
відносин,�що�відбуваються�на�рівні�соціальних�струк-
тур�у�контексті�неоліберальних�систем,�що�регулюють�
роботу,�вільний�час,�конкуренцію�та�споживання.�Ці�
три�композиції�відносяться�до�широко�зрозумілої�ефек-
тивності,�яка�є�необхідним�фактором�для�належного�
функціонування�поточних�робочих�систем.�Примус�до�
продуктивності�пов’язаний�з�низкою�процесів�удоско-
налення,�які�відбуваються�в�робочому�середовищі,�а�
також�проникають�у�приватну�сферу.�Бути�продуктив-
ним�—�це�бути�здоровим,�сильним,�дисциплінованим,�
творчим,�комунікабельним�тощо.�Стати�продуктивним�–�
це�безперервний�процес�виконання�певних�стандартів�
і�вимог,�досягненню�яких,�зокрема,�сприяє�фармацев-
тичні�послуги,�тренування,�навчання,�особисті�поради,�
лікування�та�дієти.�Малюнки�є�спробою�проілюструва-
ти�соціальну�причетність�до�описаних�вище�процесів.�
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Мінімалістична�естетика,�в�якій�прості�фігури�дублю-
ються,�має�на�меті�звести�складні�та�широкі�процеси�
до�простих�діаграм,�які�можуть�викликати�асоціації,�як�
з�магічною�символікою,�так�і�зі�спрощеною�візуальною�
мовою�пізнього�капіталізму.
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19 Катажина 
Вишковська
Дзен Зона
інсталяція�
2021�рік

Натхненням�для�створення�інсталяції�Zen Zone�стала�
специфічна�практика,�яка�використовується�в�деяких�
корпораціях,�наприклад,�у�Starbucks.�Вона�полягає�
в�тому,�що�працівники�цих�компаній,�які�борються�за�
покращення�умов�працевлаштування,�замість�виконан-
ня�своїх�вимог�мають�доступ�до�програм�для�медита-
ції.�Amazon�пішла�ще�далі,�побудувавши�т.�зв�AmaZen,�
невеликий�стенд,�де�співробітники�можуть�насолоджу-
ватися�розслаблюючим�спогляданням.�Цей�тип�прак-
тики�є�одним�із�найбільш�нахабних�проявів�незнання�
психічного�здоров’я�співробітників�при�(не�дуже�ефек-
тивному)�прикиданні,�що�все�навпаки.

Просякана�іронією,�Zen�Zone�—�це�дизайн�своєрід-
ної�зони�для�медитації,�призначеної�для�офісних�пра-
цівників,�використання�якої�було�б�обов’язковим.�Він�
прикрашений�розслаблюючими�мотивами,�а�також�
оснащений,�зокрема�освіжувачем�повітря�у�формі�
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скали�та�столиком-руками,�які�можна�обійняти,�щоб�
зменшити�стрес�і�підвищити�продуктивність.
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20 Майя Янчар
Біг через очерет
Живопис�
2021�рік

На�картині�зображена�фігура�в�пориві,�характерна�для�
світу�капіталізму,�що�символізується�їжею�на�бігу.�Це�
частина�серії�картин,�на�яких�художниця�зводить�люд-
ську�фігуру�до�знаку,�який�може�викликати�у�пам’яті�
популярні�смайли.�Її,�здавалося�б,�життєрадісні�«чо-
ловічки»�не�мають�чітко�визначених�кордонів�–�ніби�
ось-ось�розчиняться.�Контраст�між�швидкоплинним�
силуетом�і�приклеєною�посмішкою�і�яскравими�фар-
бами�надає�їм�смішного,�але�в�той�же�час�тривожного�
характеру.
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Мартина 
Модзелевська
Завжди була нею
предмет,�звук��
2022�рік

21

Я була, є і буду божевільною. Я народилася божевіль-
ною, я вирісла божевільною.

Твір�складається�з�психоделічної�скульптури�нервової�
клітини�та�саундтрека�до�популярної�пісні�диско-поло,�
в�якій�автор�зводить�жінку�з�розуму�і�підкреслює,�що�
вона�такою�була�завжди.�Художниця�посилається�на�
свої�переживання,�пов’язані�з�кризою�психічної�хворо-
би�та�її�рецепцією�патріархальним�суспільством.�Сто-
літтями�«ген�божевілля»,�як�і�істерика,�приписували�
виключно�жінкам.�Вони�мали�бути�особливо�вразливи-
ми�до�нервових�зривів�через�свою�нібито�делікатність,�
дезадаптацію�або�просто�наявність�матки.�Божевілля�
було�закладено�в�їхній�натурі,�так�би�мовити,�жінка�за-
вжди�була�божевільною.�Незважаючи�на�те,�що�соці-
альна�обізнаність�про�психічні�захворювання�зростає,�
у�багатьох�колах�все�ще�існує�думка,�що�жінки�схильні�
до�них.�Їх�«божевілля»�іноді�недооцінюють,�висміюють,�
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а�оскільки�вони�жінки�–�також�сексуалізують:�чи мене 
за це судять? Звісно. Хіба я у всьому винна? Ну, не зо-
всім, але що з того? Я далека від досконалості, але, 
можливо, мені ніколи не доводилося бути «янголом» ...

У�творі�цитується�фрагмент�пісні�Jesteś szalona�[Ти�бо-
жевільна]�гурту�Boys.
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22 Валентиина Петрова, 
Анна Щербина
Сестри
Відео,�11’59”�
2019�рік

Ми�називаємо�себе�маргінальними�художницями,�фе-
міністками,�що��зазнали�не_успіху�і�тому�вільно�вислов-
люються�щодо�речей,�які�не�цікавлять�“майже�нікого”.�
Наш�погляд�вихоплює�з�великого�поля�українсько-
го�“вуличного�активізму”�Сестер:�вони�наполегливо�
відстоюють�своє�право�не�мати�ніяких�прав�(крім�тих,�
що�більше�схожі�на�обов’язки,�породжені�гетеронор-
мативністю).�Сестри�приречені�на�не_успіх�—�амбіва-
лентність�і�парадоксальність�їх�політичної�практики�
можуть�слугувати�лише�прототипом�для�постмодер-
ністського�оповідання.��Дражливою�видається�дум-
ка�про�перетин�цих�двох�маргінесів.�І�ми�досягаємо�
цього,�використавши�один�з�найдавніших�трансгре-
сивних�прийомів�—�перевдягання.�Ми�знімаємо�деся-
тихвилинний�фільм�про�протилежні�нашим�амбіціям�
ролі,�в�які�ми�намагаємось�зануритись�так,�наче�це�не�
короткий�метр�локального�відео-арту,�а�великий�гол-
лівудський�проєкт�з�бійками�та�погонями.��Ця�гра,�яка�
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майже�нічого�нам�не�коштувала�раніше,�сьогодні�лякає�
своїм�потенціалом�виступати�у�якості�ілюстрації�для�
великого�фашистського�наративу,�в�якому�має�бути�
присутній�Інший,�і�Інший�можливий�лише�в�ролі�Воро-
га,�і�ми�раптом�усвідомлюємо,�що�Інший�—�це�ми,�що�
Ворог�—�це�ми.�Вражені,�ми�завмираємо,�нам�важко�пі-
дібрати�вірні�слова.
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Лая Абріль
Дрон для переривання 
вагітності
фотографія�
2016�рік

23

27�червня�2015�р.�активістки�організації�Women�on�
Waves�(Жінки�на�хвилях)�пілотували�безпілотник,�що�
робить�аборт,�під�час�його�першого�польоту�з�Франк-
фурта/Одера�в�Німеччині�до�Слубіце�в�Польщі.�Його�
вантажем�були�таблетки�для�переривання�вагітнос-
ті.�Наразі�аборти�є�законними�в�усьому�Європейсько-
му�Союзі,�за�винятком�Польщі�та�Мальти.�В�обох�цих�
країнах�аборти�криміналізуються,�незважаючи�на�чис-
ленні�протести�жінок�і�громадян,�а�також�заклики�Євро-
пейського�парламенту�забезпечити�загальний�доступ�
жінок�до�безпечного�та�легального�аборту.�Жінки,�які�
не�можуть�розраховувати�на�медичну�допомогу,�зму-
шені�робити�аборт�поза�системою�охорони�здоров’я,�
наприклад,�з�ліками,�які�часто�надходять�до�Польщі�
через�іноземні�організації�та�жіночі�колективи.�Фото�
взято�із�серії�«АБОРТ: І наслідки відсутності досту-
пу»,�яке�є�частиною�довгострокового�проекту�«Істо-
рія мізогінії».
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Катажина Малейка
Снайпер
Інсталяція,�звук�
2022�рік

24

Артистка�разом�з�бабусею�під�її�наглядом�готує�супози-
торій�з�какао-масла.�Бабуся,�фармацевт�на�пенсії,�знає,�
як�приготувати�ректальні�ліки�найпростішим�методом�
на�своїй�кухні.�Ділившись�цими�знаннями�з�онукою,�
вона�також�згадує�епізод�із�навчання.�У�1960-х�роках�
військове�навчання�було�обов’язковим�для�жінок,�які�
навчалися�в�медичних�академіях.�Навчання�тривало�
два�роки,�в�рамках�якого�студенти�брали�участь�у�тео-
ретичних�заняттях,�вправах�на�полігоні,�вчилися�пово-
дитися�зі�зброєю�та�стріляти.�Бабуся�артистки�посіла�
одне�з�перших�місць�на�всепольскій�олімпіаді�медичних�
академій.�Тоді�їй�було�присвоєно�звання�«снайперки»�
(жіночі�форми�військових�звань�у�польській�армії�дони-
ні�не�запровадили),�чим�вона�не�пишалася.�Її�спогади�
з�того�періоду�зосереджені�на�почутті�холоду�та�сорому,�
коли�вона�гуляла�містом�у�чоловічому�військовому�одя-
зі�з�друзями.�Найкраще�їй�запам’яталася�непокора�по-
друг�військовому�режиму,�яка�полягала�у�відмові�зняти�
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кольорові�хустки�з�голови.�Жінка,�як�і�багато�її�ровес-
ниць,�сильно�прив’язана�до�тугий�корсет�жіночих�рис�
стає�жестом�протидії�входженню�у�світ�героїчної�мас-
кулінності.�У�цій�історії�післявоєнного�навчання�і�під-
готовки�жінки�до�професійного�життя�зіткнуться�два�
світи�—�військовий�і�медичний.�Перший�намагається�
отримати�контроль�за�допомогою�загрози�здоров’ю�та�
життю,�а�другий�–�зосередитися�на�їх�захисті.
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25 Івона Огродзька
Назустріч нам пливе 
зеленувато-жовта 
хмара
Фотоінсталяція�
2021�рік

На�інсталяцію�надихнула�трагічна�біографія�Клари�Ім-
мервар�(1870–1915),�хімічки�з�Вроцлава,�яка�покінчила�
життя�самогубством,�вистріливши�собі�в�груди�з�пісто-
лета�свого�чоловіка�Фріца�Габера�(1868–1934).�Широ-
ко�поширена�теорія�полягає�в�тому,�що�вона�зробила�
це�після�новини�про�те,�що�бойові�гази,�винайдені�Га-
бером,�були�використані�під�час�Другої�битви�за�Іпр.�
Дослідники�сімейної�історії�Габер�часто�сперечаються�
щодо�причин�суїцидальної�смерті�Клари�Іммервар�та�
її�онуки�Клер�Габер.�Численні�суперечки�пов’язані,�зо-
крема,�з�без�переконливих�доказів,�таких�як�прощальні�
листи�чи�щоденники.�Через�причетність�Фріца�Габера�
до�розробки�хімічної�зброї�та�наукову�діяльність�обох�
жінок,�їх�смерть�трактується�як�радикальний�акт�проти-
дії�злочинній�війні.�Клара�Іммервар,�історію�якої�вшано-
вували,�зокрема,�встановивши�меморіальну�дошку�на�
будівлі�Вроцлавського�університету,�яка�стала�одним�із�
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найважливіших�символів�пацифізму.�У�своїй�творчості�
художниця�задається�питанням,�чи�можна�точно�визна-
чити�мотивацію�людей,�чиє�самогубство�визначається�
як�політичний�акт.�Спираючись�на�історичні�джерела�
та�розповіді�кількох�свідків,�артистка�інтерпретує�біо-
графії�обох�жінок�такими,�якими�ми�хотіли�б�їх�бачити�–�
акт�радикального�самознищення�тоді�можна�вважати�
героїзмом.�Також�художниця�задається�питанням:�чи�
здатна�жінка,�близька�до�особи,�відповідальної�за�вій-
ськові�дії,�ефективно�проти�них�протестувати.

Робота�створена�завдяки�художній�стипендії�мера�
Вроцлава.
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26 Магдалена Мондра
Межі можливостей
кінетична�звукова�
інсталяція�
2022�рік

Використані�картонні�коробки�та�прилади�після�за-
доволення�потреб�і�бажань�є�наслідком�виснажливої���
економіки�неефективності,�постійних�і�неефективних�
зусиль.�Кругообіг�відходів�капіталістичної�логіки�ефек-
тивності�суперечить�будь-якій�продуктивності.�Вхо-
дячи�в�порядок�машин,�ми�знаходимо�простір�чистого�
функціонування,�систему бажання,�на�якій�зосереди-
ли�свій�аналіз�Дельоз�і�Гваттарі:�Бажання і об’єкт є од-
ним і тим же, утворюючи машину як машину машини. 
Бажання - це машина, об’єкт бажання - інша машина, 
підключена до неї.�Викладаючи�план�матеріалістич-
ної�психіатрії,�зосередженої�на�зв’язку�між�бажанням�
і�виробництвом,�дослідники�надають�інструменти�для�
розуміння�зв’язку�між�психічним�захворюванням�і�со-
ціальним�формуванням.�Єдиний�вихід�із�системи�-�це�
втома�та�руйнування,�настільки�серйозні,�що�ви�випа-
даєте�зі�зв’язку,�ви�погіршуєтеся�(D&G).�Цей�стан�на-
гадує�сон,�про�який�писав�Джонатан�Крері�в�контексті�
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пізнього�капіталізму,�що�він�марний і по суті пасивний, 
породжуючий незліченні втрати під час виробництва, 
обігу та споживання інших товарів, які завжди будуть 
суперечити інтересам суспільства у світі 24/7.�Акт�ку-
раторства руйнування�(термін:�Кейтлін�ДеСільві),�не�
дозволяючи�матеріальності�об’єктів�говорити,�незва-
жаючи�на�їх�збереження,�але�прикладаючи�руку,�щоб�
знищити�їх,�резонує�в�просторі�з�помноженим�звуком�
саморуйнівної�роботи�заповнений�пустотами�мону-
мент,�який�багато�разів�піднімався�в�знак�спокути�за�
його�встановлення.
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27 Ярослав Сломський
Тонка червона лінія
інсталяція�
2020-2022�роки

Назва�інсталяції�відсилає�до�популярної�фразеології�
кордону,�за�якою�можуть�статися�непередбачені�й�пога-
ні�речі.�Тонка�червона�лінія�складається�з�характерних�
червоних�смуг,�розташованих�над�над�замком-блис-
кавкою�в�пакеті,�т.зв.�самарек,�що�використовуються�
для�зберігання�ліків.�У�символічному�плані�втручання�
вздовж�лінії�лікарняних�панелей�викликає�страждан-
ня,�пов’язані�зі�зловживанням,�залежністю�чи,�нарешті,�
передозуванням�психоактивних�речовин.�Формально,�
чим�довша�лінія,�тим�вона�стає�тоншою,�тому�що�відно-
шення�її�ширини�до�прольоту�змінюється.�Чим�він�тон-
ший,�тим�його�складніше�побачити�і�легше�перетнути,�
він�також�нагадує�про�«останню�пряму»�життя�–�лінію�
без�пульсу.
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Софія Топі
Я спагетифікувала 
себе для розваги та 
дозволу
п’ятиканальна�
відеоінсталяція,�9’04”�
2022�рік

28

Робота�розташована�в�епоху�постправди.�Не�в�політиці,�
не�в�світі�новин,�а�в�ситуації�пасивного�реципієнта,�гля-
дача�в�летаргії,�перед�екраном;�дивлячись�на�поверх-
ню�численних�екранів,�які�створюють�реальність,�яка�
не�має�нічого�спільного�з�відчуттям�або�справжнім�«я».

Це�компіляція�цифрових�записів�часу�та�тривалості,�які�
супроводжують�короткі�зустрічні�вертикальні�кадри�
екрану.�Вся�цілість�складається�у�самотерапевтичний�
монолог,�який�викриває�цифровий�синдром,�загостре-
ний�пандемією,�який�я�люблю�називати�«відкладеним�
до�подальшого�повідомлення»�або�«життям�ілюзією».�
Іншими�словами,�дистанція�та�ізоляція�грають�проти�
особистості.�Виникає�вимір�вимушеної,�навіть�істерич-
ної�залежності�та�близькості�між�особистістю�та�екра-
ном,�витісненим�на�межі�досвіду.�Невидимі�пальці,�
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напружені�слова�мотивації�та�пікселі�вимагають�само-
критики,�самовдосконалення,�впевненості�в�собі�та�са-
мообслуговування,�самоконтролю.�Час�ніби�набуває�
значення�лише�з�відкритим�вікном�і�в�результаті�безпо-
середнього�зіткнення�з�самим�собою.�Ця�ідея�в�осно-
вному�діє�мені�на�нерви.�Це�маніпуляція�емоціями.

Думаючи�про�стан�«перебування�на�таблетках»,�я�пе-
ретворила�свій�телефон�на�один�із�етапів�(власного)�
занурення�в�час.�Це�перевірена�стратегія�протидії�не-
вловимості�не-подій�і�залишатися�в�стані�постійного�са-
моспостереження�та�моніторингу.�Це�перебільшений�
прояв�стресу,�який�виливається�у�стосунки�з�я-екран.�
Я,�звичайно,�жартую�–�у�мене�немає�стосунків�зі�сво-
їм�екраном.
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29 Олександр Совтисик
Художня вирізка
предмет��
2022�рік

Робота�походить�із�серії�об’єктів�із�вирізаних�килимів,�
що�за�формою�відносять�до�знаменитих,�хоча�й�піді-
рваних�сучасною�наукою,�тестів�Роршаха,�створених�
у�1921�році�швейцарським�психоаналітиком�Герма-
ном�Роршахом�з�метою�отримання�клінічного�діагнозу�
розлада�особистості.�Мотив�чорнильних�плям,�вико-
ристаний�у�тестах,�представлених�для�інтерпретації�
пацієнтці,�дозволив�розкрити�несвідомий�психологіч-
ний�зміст�обстежуваної�в�процесі�присвоєння�індиві-
дуальних�значень�неоднозначному�стимулювальному�
матеріалу,�що�в�результаті�показало�її�емоційні�стани,�
особистість,�риси,�цінності,�установки,�цілі,�захисні�ме-
ханізми,�страхи,�комплекси,�травми�тощо.
Форма�орнаменту,�виконаного�художником�у�велико-
форматній�площині�–�килимі,�викликає�психоаналітич-
ні�параметри�переважно�за�рахунок�неспокійної,�хоча�
й�не�позбавленої�симетрії,�динаміки�композиції,�а�також�
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через�специфічну�масивність�матерії,�в�якій�шаблон�був�
розроблений.
Додатковим�аспектом�роботи�є�тема�оздоблення�стін�
квартир�і�будинків�декоративними�килимами.�Ця�по-
пулярна�процедура,�яка�є�феноменом�естетики�кра-
їн�колишнього�СРСР,�переносить�нас�у�світ�прагнень,�
спрямованих�на�досягнення�краси�в�зоні�створеного�
нами�простору,�який,�незважаючи�на�свій�інтимний,�
домашній�характер,�був�мати�відповідне�звання.
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Малгожата Мичек
СИСТЕМА ЩАСТЯ 
DUO
об’єкт,�живопис��
2022�рік

30

У�народній�медицині�свята�вода�завжди�вважалася�ве-
ликою�силою.�Чудо-джерела�є�важливим�елементом�
народної�культури,�і�понад�120�з�них�описані�в�дослі-
дженні�«Чудо-джерела в Польщі».�Це�неповний�список.�
На�популярність�і�видимість�джерел�впливають�плин�
часу�і�різні�фактори,�пов’язані,�наприклад,�з�географіч-
ним�розташуванням�цих�місць.�Вода,�в�залежності�від�
того,�звідки�вона�береться,�має�різні�властивості.�За-
звичай�вона�повиненна�працювати�при�певному�ста-
ні,�хоча�деякі�чудодійні�дози�можуть�вилікувати�майже�
все,�від�розбитого�серця�до�вад�зору.�Зазвичай�з�дже-
релами�пов’язують�з�об’явленнями�Маріан�та�легенди�
про�чудесні�зцілення.�Прикладом�може�служити�курорт�
у�Радошицях,�де�Марія�з’явилася�прокаженій,�лікуючи�її,�
або�історія�одного�з�найпопулярніших�зцілень�у�Святій-
Воді,�де�чудодійне�джерело�мало�повернути�зір�вигна-
неному�з�села�чоловікові.�Є�й�легенди,�ближчі�до�того�
часу,�в�якому�ми�живемо.�За�словами�місцевих�жителів,�
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питна�вода�з�джерела�св.�Яна�з�Дуклі�допомогла�Леху�
Валенсі�стати�президентом�Республіки�Польща.

HAPPINESS�DUO�SYSTEM�–�це�сентиментальний�
пам’ятник,�присвячений�матері�артистки,�яка�роками�
з�любов’ю�наливала�доньці�літри�чудодійної�води,�ві-
рячи,�що�таким�чином�вона�забезпечить�їй�здоров’я�та�
красу.�Поліхромна�скульптура�виконана�з�гіпсу,�зміша-
ного�з�водами�кількох�чудодійних�джерел�з�різними�
властивостями.�Це�прототип�невичерпного�джерела�–�
харчової�добавки,�яка�б�радувала�людей�при�регуляр-
ному�прийомі�в�постійних�дозах.
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Адам Козицький
Медична допомога 
потрібна лише у 
серйозних справах 
(Франс Мазерель - 
Debout Les Morts)
живопис��
2022�рік

31

«Рятувальники»�—�це�круглі�таблетки,�які�роздавали�
американським�солдатам�на�фронтах�Другої�світової�
війни.�Їх�назва�посилалася�на�форму�рятувального�кру-
га.�Вони�складалися�лише�з�ароматизованого�цукру.�
Хоча�й�позбавлені�лікарських�речовин,�вони�часто�ря-
тували�життя�–�їхній�солодкий�смак�допомагав�вижи-
вати�в�жорстокій�реальності.�Так�само�і�психотропні�
засоби,�які�дозволяють�системі�функціонувати.�Іноді�
вони�є�неповним,�але�корисним�рішенням.�Їх�присут-
ність�в�житті�людини,�що�перебуває�в�кризі�психічно-
го�захворювання,�безумовно,�є�серйозною�справою,�
а�їх�використання�–�необхідністю.�Однак�у�багатьох�
місцях�їх�функція�змінюється�–�вони�стають�знаряд-
дям�системного�гноблення.�У�арештах�і�в’язницях,�не-
зважаючи�на�діючі�законодавчі�норми,�ліки�віддають�
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неохоче.�Часто�це�своєрідне�покарання�або�-�під�час�
допитів�-�заохочення�говорити.�Їхня�відсутність�є�чер-
говим�етапом�дегуманізації�затриманих�і�в’язнів.�Так�
само�і�неможливість�зв’язатися�з�сім’єю,�викурити�си-
гарету,�випорожнити�кишечник�і,�нарешті,�отримати�
юридичну�допомогу.

Заарештованим�також�відмовляють�у�медичній�допо-
мозі,�зокрема�в�рятувальних�процедурах�та�терапії.�Між�
процедурами�та�стінами�ізолятора�–�лише�голе�життя,�
часто,�на�думку�людей,�які�їх�проводять,�нікчемне,�ме-
дичну�допомогу�до�якого�викликають�лише�у�важких�
випадках.�Протягом�багатьох�років�омбудсмен,�поси-
лаючись,�зокрема,�на�про�дослідження�Court�Watch�
Poland�та�Гельсінської�фундації�з�прав�людини,�звер-
тає�увагу�на�горезвісне�порушення�ст.�115�Виконавчо-
го�кримінального�кодексу�(Надання�медичних�послуг)�
особами,�зайнятими�в�установах�виконання�покарань.�
Формально�твір�відноситься�до�графічного�роману�
1918�року�«Debout Les Morts»�(«Повстаньте,�мертві»)�
французького�художника�і�переконаного�пацифіста�
Франса�Мазереля.�Назва�–�цитата�міліціонерів,�з�яки-
ми�художник�мав�справу�під�час�ув’язнення.
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На�малюнку�зображено�фігуру�гіпотетичного�
ув’язненого,�підданого�системному�пригніченню,�
а�також�дії�фармакологічного�насильства,�що�ви-
користовується�в�приміщенні�для�затриманих�осіб.�
Затриманий�одягнений�у�форму�міліціонера,�бо,�як�пе-
рефразовує�художник�Франца�Фанона,�митець�ствер-
джує:�мрія�кожного�раба�—�помінятися�місцем�зі�своїм�
господарем.
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Пшемислав Піняк
Крістол
живопис��
2020�рік

32

Робота�походить�з�індивідуальної�виставки�«Прощан-
ня�з�Христовим�віком»,�що�відбулася�в�галереї�UAP�
у�Познані.�Картина�відноситься�на�те,�який�вплив�має�
на�нас�індоктринація,�закладена�у�нас�із�перших�днів�
життя�сім’єю,�школою,�церквою,�засобами�масової�ін-
формації...�Вона�швидко�перетворюється�на�залежність�
без�речовини,�від�якої�дуже�важко�звільнитися.�.�Для�
художника�ця�виставка�стала�переломним�і�очисним�
моментом,�коли�він�усвідомив,�що�він�також�має�пра-
во�бути�тим,�ким�хоче�бути,�мати�сім’ю,�яку�хотів,�мати�
дітей,�якщо�хоче.�Щоб�повністю�повірити�в�це�і�бути�
задоволеним�цим,�він�повинен�повністю�викорінити�
Крістол�зі�свого�тіла.�Завдання�це,�втім,�непросте�—�
Крістол�сидить�у�людині,�як�легендарний�диббук�і�під-
годований�постійними�індоктринаціями,�він�не�думає�
поступатися�своїм�місцем.�Демон�Крістол�може�заво-
лодіти�думками,�емоціями�і�тілом.�Робота�також�є�пи-
танням�до�отримувача�-�чи�ти�готовий/готова�вигнати�
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Крістол�зі�свого�тіла?�Малюнок�вільно�відсилає�до�ре-
тро-естетики�рекламно-інформаційних�ілюстрацій.
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Волкан Діяроглу
Покидання
об’єкт�
2021�рік

33

Робота�є�частиною�проекту�«Теорія�майже�всього»,�
зреалізованого�в�Стамбулі�в�2021�році,�який�стосувався�
особистих�теорій�митця�про�постійні�кризи,�характерні�
для�сучасного�світу�–�як�індивідуальних,�так�і�ширше:�
соціологічних,�політичних�тощо.�Діяроглу,�народжений�
в�Туреччині,�вірить�не�в�долю,�а�в�нещастя.�Невезіння,�
яке�може�полягати,�наприклад,�у�тому,�що�народитися�
на�Близькому�Сході,�у�регіоні�світу,�де�криза�є�повсяк-
денною�реальністю.�У�такому�місці�гра�за�правилами�
не�гарантує�виграшу.�Більше:�це�навіть�не�тримає�гру�
в�порядку.�Ці�об’єктивні�фактори�суперечать�вірі,�яку�
світовий�істеблішмент�намагається�прищепити�нам:�
що�ми�можемо�вільно�змінити�своє�життя�завдяки�на-
полегливій�роботі,�розуму,�впертості�чи�послідовності�
в�діях.�Хоча�цю�ілюзію�легко�розкрити,�ми�свідомо�чи�
несвідомо�хочемо�в�неї�вірити�–�це�одна�з�брехні,�яка�
дозволяє�нам�прожити�кожен�новий�день,�пробратися�
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крізь�життя,�в�яке�нас�кинули,�забути�про�все,�що�не�за-
лежить�від�нас.

Цей�«короткий�вірш�у�трьох�вимірах»,�як�його�називає�
художник,�був�натхненний�дуже�популярною�турець-
кою�грою�в�нарди.�Розчарування,�яке�супроводжує�пе-
реможеного,�часто�виражається�у�звинуваченнях�на�
адресу�опонента�в�«бути�везунчиком»�або�у�незаконних�
маніпуляціях�з�кубиками.�Однак�кістки�були�притисну-
ті�та�знерухомлені�загасленою�сигаретою�–�символом�
відмови�від�гри�та�відходу�від�нескінченної�омани,�яку�
створюють�і�відтворюють�ЗМІ,�освіта,�сім’я�та�культура.



72

34 Алина Клейтман
Історія старої 
товстушки. Записки 
Дурного Розлюченного 
Бика
Відео,�4’40”�
2019�рік

Великий�проект�Аліни�Клейтман�«Історія старої тов-
стушки»�створює�багатошарову�розповідь�про�одно-
йменну�Стару�товстушку,�яка�живе�у�світі,�населеному�
збоченими�архетипними�персонажами,�такими�як�Дур-
ний�Розлючений�Бик,�Лютий�Гостроносий�Звір�або�
Маленька�Старий�Стерва.�Використовуючи�та�спотво-
рюючи�стратегії�оповідання,�Клейтман�створює�заплу-
тану�історію�про�травми�та�психологічне�насильство.�
У розділі 5: «Записки про Дурного Розлюченого бика»�
художниця�використовує�незвичайний�стафаж�архе-
типних�персонажів,�щоб�розповісти�абсурдну�казку,�
повну�хутра�та�прорізаних�шпротів.�Згадки�в�оповіда-
нні�контрастують�з�видимим�зображенням,�на�якому�
центральна�фігура�прихована�від�очей�під�брудною�
ковдрою,�нагадуючи�аморфний�шматок�мармуру,�який�
ще�не�вирізьблений.�У�казці�розповідається�про�сором�
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і�страх,�про�соціальні�та�емоційні�структури,�які�змушу-
ють�їх�виконувати�нормативні�ролі�в�дорослому�віці�або,�
навпаки,�інфантилізують�і�позбавляють�суб’єктивності.�
Звуки�жування�та�чмокання,�що�чути�на�задньому�пла-
ні,�вказують�на�зближення�компульсії�та�інтеріориза-
ції�і�таким�чином�з’єднують�розповідь�та�зображення.



74

Каміль Как
Мембрана 2 
об’єкт�
2022�рік

35

Колюча�форма�типографіки,�використаної�в�цій�роботі,�
відноситься�до�планів�маркування�постійних�сховищ�
ядерних�відходів.�Перші�склади�такого�типу�будуються�
у�Фінляндії.�Ядерні�відходи�будуть�шкідливими�протя-
гом�понад�10�000�років.�Напевно,�жодна�людська�мова�
не�буде�зрозуміла�протягом�такого�тривалого�періоду�
часу.�Тому�вчені�намагаються�знайти�вічні�символи,�які�
означають�небезпеку.�Як�донести�до�майбутніх�людей�
неминучий�ризик?�Як�відбити�їх�від�проведення�ар-
хеологічних�робіт�і�впливу�небезпечного�випроміню-
вання?�Одна�з�ідей�полягала�в�тому,�щоб�побудувати�
гігантські�цементні�шипи,�щоб�позначити�простір�зва-
лища,�щоб�виявити�загрозу�та�ворожість�цього�місця.�
Написуючи�свій�незрозумілий�маніфест,�митець�вибу-
довує�контраст�між�ворожими,�жорсткими�та�колючи-
ми�літерами�та�флісовою�тканиною.�Фліс�–�це�тканина�
«не�на�вихід�у�люди»,�вона�перестала�бути�cool,�але�
вона,�як�і�будь-який�інший�матеріал,�забезпечує�захист�
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у�багатьох�ситуаціях.�Заохочує�вас�залишатися�вдо-
ма�в�зручному�одязі,�піклуватися�про�себе�та�святку-
вати�час�із�собою.�Робота�є�мембраною,�яка�відриває�
художника�від�зовнішнього�світу.�Це�броня�-�дозволяє�
загорнутися�в�м’яку�тканину�і,�водночас,�відштовхнути�
потенційних�ворогів.�Це�і�притулок,�і�бар’єр.�Викорис-
тання�незрозумілого�псевдотексту�також�відноситься�
до�насиченості�нашого�світу�повідомленнями,�які�по-
тенційно�повинні�бути�зрозумілими,�але�через�їх�ве-
личезний�обсяг�ми�не�в�змозі�обробляти�нескінченний�
потік�інформації�на�постійній�основі.�Кожного�разу�ро-
бота�переписується,�тому�що�складається�з�елемен-
тів,�які�не�мають�фіксованого�шаблону�розташування,�
а�тому�кожна�виставка�унікальна.



76

xyckshyt
annnnmn.outofpills 
просторове�втручання,�
звукова�інсталяція�
2022�рік

36

Назва�твору�походить�від�турецького�слова�an,�що�
означає�«момент».�Однокореневе�слово�перетворено�
в�абстрактне�буквосполучення,�яке�виражає�відчуття,�
що�випромінюються�з�трансформованого�простору.�
Оскільки�місце,�де�представлений�твір,�не�зачеплене�
історіями,�ми�маємо�справу�з�неординарним�і�непри-
родним�моментом�водночас.�Місце�і�просторовий�ге-
неративний�звуковий�ландшафт�викликають�відчуття,�
схоже�на�медитацію,�коли�розум�відсторонений�від�ін-
ших�людей�і�думок.
�
Після�невдалих�спроб�втекти�від�реальності�за�допо-
могою�різноманітних�медичних�засобів�та�«чарівних�
таблеток»,�які�обіцяють�вирішити�всі�наші�проблеми,�
ми�часто�залишаємось�самі.�Це�місце�закликає,�при-
ймає�темну�внутрішню�ізоляцію�і�допомагає�розкри-
ти�свою�мирну�тишу.
�
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Слухайте звук, поки не перестанете його 
розпізнавати.

Полін�Оліверос,�Sonic�Meditation�XVIII�“ReCognition”
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Сцена звукового 
пейзажу №1

Над містом ще темна ніч і тиша, а залізний мотлох 
уже рухається з депо в Біскупіні, реве на Звежинецько-
му мості, потім спускається з наростаючим виттям 
і коли здається, що це страшне крещендо вже вибух-
не, трамвай раптом починає гудіти, верещати, наре-
шті зупиняється на трамвайній зупинці біля нашого 
будинку. Це повторюється безкінечно, кожен грім на 
мосту сповіщає про черговий виючий рейд, а в хвилини 
відносної тиші чути віддалені підземні детонації біля 
Головного вокзалу, церкви Святої Єлизавети та пло-
щі PKWN. І тоді Вроцлав здається величезним, наба-
гато могутнішим, ніж є насправді.

Генрік�Ворселл,�володар�провінцій,�Державний�
видавничий�інститут,�Варшава�1973�р.
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Сцена звукового 
пейзажу №2

Цікаво, чи є така різниця в польській мові, як між ні-
мецькими словами Rauschen і Geräusche, бо, наприклад, 
в англійській мові терміна Rauschen не існує – зазвичай 
використовується протиставлення шум і шуми. Сло-
во Rauschen означає більш стабільний шум, наприклад, 
шум вітру, дерев чи океану. З іншого боку, Geräusche, 
якому відповідає слово шуми у множині, створюють 
невеликі, неконтрольовані звуки, наприклад, стукіт 
ложки об чашку, або просто звуки руху транспорту, 
автобусів тощо. Подія, вони існують лише в певний 
час, тоді як Rauschen — це звук, який просто Є. Най-
простішим прикладом звуку Раушена є білий шум, який 
є основою всіх звуків, порівнянний з білим світлом, яке 
розбивається на колірний спектр. Шум включає всі інші 
звуки. […] Можна почати з білого аркуша паперу і до-
давати до нього звуки, поступово ускладнювати звук, 
а можна і навпаки – починати з шуму і відрізняти від 
нього форми. [...] слухати такі звуки — це своєрідне 
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самопізнання. Чому? Послухаймо звук водоспаду, у нас 
будуть різні ілюзії, кожен почує щось своє: церковні 
дзвони, хоровий спів, [...]. Те, що ви тільки почуєте, за-
лежить від вас. Rauschen діє як дзеркало, в якому ви 
можете побачити себе. Це ще одна властивість шуму.

Петер�Аблінгер�в�інтерв’ю�з�Монікою�Пасєчнік,�“Ruch�
Muzyczny”,�2009
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Сцена звукового 
пейзажу №3

Знайдіть�місце,�де�ви�можете�бути�або�близько�до�ін-
ших,�або�подалі�від�них.�Почніть�свою�медитацію,�спо-
стерігаючи�за�власним�диханням.�Коли�ви�починаєте�
усвідомлювати�звуки�навколо�вас,�почніть�поступо-
во�посилювати�джерело�звуку�за�допомогою�голо-
су,�інструменту�або�розуму.�Якщо�ви�втратили�зв’язок�
з�джерелом,�терпляче�чекайте,�поки�з’явиться�новий.�
«Зміцнення»�означає�збільшення�сили�або�підтримки.�
Якщо�висота�джерела�звуку�виходить�за�межі�вашої�
досяжності,�зміцніть�його�подумки.

Полін�Оліверос,�Звукова медитація VIII: Екологічний 
діалог,�1974




