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В експозиції проекти створені у процесі 3-ї Всеукраїнської та двох Міжнародних обмінних програм
мистецьких резиденцій для молодих митців – NVAIR, котрі відбулися протягом червня-серпня у
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Мистецькій резиденції ім.Назарія Войтовича (ГО Конгрес Активістів Культури) на Тернопільщині за
підтримки доброчинців та УКФ та у співпраці з KAIR (Kosice Artist in residence Program) та  Schafhof
(Center for Art of Upper Bavaria).
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У центрі групової виставки локальний контекст с.Травневого розширений до глобальних проблем
суспільства, що проживає своє життя, з першого погляду, тихим розміреним життям.

Паралельно існуючі історії, паралельні виміри і цінності – як мірки життя, часу, простору, свободи і
відповідальності посеред поля надто видимі, аби їх обминути…

«Хвилі реальності або хвилювання у Травневому» це рефлексії на одне місце – точку на карті, яка
приховує історії вимушених переселенців, трагічну історію Революції Гідності, сучасні реалії
прикордонних територій та безвізу, заробітчанства та втрату пам’яті.

Аналізуючи природу створенних проектів ми можемо побачити паралельні лінії вібруючі між
усвідомленнями часу і пам’яті, часу і вибору, часу і ландшафту. Вібруючи вони перетинаються і
проявляють різні теми, що може побачити лише око з певним багажем. Час тут протікає
уподібнюючись ландшафту: то сповільнено та рівно, то нагромаджується хвилями одночасно
проявляючи минуле, майбутнє і мить “тут і зараз”.

У маленькій громаді містика, магія та догматичність межують з суворою реальністю та безтурботністю.
Тут все як у всіх, але коли ти тимчасовий резидент, то у тебе виникає купа логічних питань до
екосистеми.
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Тож у проекті про власні хвилювання та непрості місцеві історії літні рефлексії 14 митців з України,
Словаччини та Німеччини. Вони послідовно складались у проекти «Байка про Свободу», «Міра Тиші»
та «Розширення ландшафту» та були ніби дайвінг у глибини колективного підсвідомого та розкривали
глобальні виклики людства через локальний контекст.

Про проект:

Проект «NVAIR – Міжнародна програма обмінних резиденцій для молодих митців» громадської
організації Конгресу Активістів Культури, що отримав підтримку у рамках програми НОРД Українського
Культурного Фонду, покликаний розвивати мережу міжнародного партнерства інституцій для розвитку
можливостей для українських молодих митців отримувати досвід роботи у міжнародних проектах та
формування позитивного іміджу українського мистецтва та України в цілому за кордоном. Цілями
програми є підвищення конкурентоспроможності українського мистецтва на світовому арт-ринку,
створення успішних виставкових проектів, розвиток мистецьких практик для розвитку локацій та
аудиторій для культурного туризму в Україні, розвиток платформи для міжкультурного діалогу

Мистецька резиденція ім.Назарія Войтовича була заснована ГО «Конгрес Активістів Культури» та ГО
«Родина Героїв «Небесної Сотні» у 2017 на честь наймолодшого Героя, щоб підтримувати молодих
українських митців у рамках всеукраїнської програми «Відзнаки Героїв».

У 2019 організації започаткували обмінні програми для молодих митців завдяки підтримці Український
культурний фонд у програмі НОРД: Навчання, обміни, резиденції, дебюти – програма УКФ

________________________________________________________

Art. Management. Curation — курс із вивчення основ кураторства та менеджменту у мистецтві. 
Мистецтвознавцям, культурологам, соціологам, майбутнім арт-критикам та журналістам, котрі лише
починають свою кар’єру та хочуть отримати практичні навички роботи з арт-проектами. А також усім,
хто хоче дізнатися, як готувати мистецькі проекти з нуля. Старт курсу 30-го вересня.
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________________________________________________________

Більше про сучасне українське та світове образотворче мистецтво — в книгах:

Філіп Гук Галерея пройдисвітів (історія мистецтва й арт-дилерів)
Діана Клочко 65 українських шедеврів. Визнані й неявні (65 шедеврів українського мистецтва)
Роберт Шор Благай, кради і позичай (митці проти оригінальності)
Майкл Берд 100 ідей, що змінили мистецтво (поворотні моменти історії мистецтва: від малюнків
у печерах до стріт-арту),
Сара Торнтон 33 митці у трьох актах (Ай Вейвей, Джефф Кунс, Марина Абрамович, Демієн
Гьорст та ін.),
Вілл Гомперц Що це взагалі таке? (150 років сучасного мистецтва в одній пігулці),
Вілл Гомперц Думай як митець (правила креативного мислення, що працюють за будь-яких
обставин)
Грейсон Перрі Не бійтесь галерей (як сприймати та оцінювати мистецтво),
арт-видання 25 років присутності. Сучасні українські художники (80 портретів
сучасних українських художників),
Бріджит Квінн Неймовірні: 15 жінок, які творили мистецтво й історію (15 геніальних жінок-
художників)
Григорі Козлов Замах на мистецтво: арт-детектив (розкриття таємниць мистецтва)
Марина Абрамович Пройти крізь стіни (автобіографія зірки сучасного перформансу)
Дон Томпсон Помаранчевий надувний пес (буми, потрясіння та жадоба на сучасному арт-ринку)
Галина Скляренко Українські художники: з відлиги до незалежності. Книга перша (есе про
художників)
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Теми  мистецтво

Матеріали на схожі теми

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://chernozem.info/zhurnal/?tag_active=1414
https://www.arthuss.com.ua/shop/100idey?utm_source=referral&utm_medium=chernozem&utm_campaign=chernozem_banner_100idey
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


ПОДІЇ 09.07.2020

Open Call для кураторів:
Програма резиденцій галереї
Артсвіт

СТАТТІ 09.07.2020

Молодіжна галерея ЛНАМ
презентує виставку робіт
випускників академії – «Наші.
5 років»

ЛЮДИ 09.07.2020

Катерина Свіргуненко: «Мій
«дзен» – від дзену
споглядання, інтуїтивності, від

ПОДІЇ 02.07.2020

У Львові представлять
брендинг мистецької галереї
ЛНАМ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://chernozem.info/journal/open-call-dlya-kuratoriv-programa-rezidenciy-galereyi-artsvit/
https://chernozem.info/journal/molodizhna-galereya-lnam-prezentue-vistavku-robit-vipusknikiv-akademiyi-nashi-5-rokiv/
https://chernozem.info/journal/katerina-svirgunenko-miy-dzen-vid-dzenu-spoglyadannya-intuyitivnosti-vid-znannya-ta-piznannya-inshih-svitiv/
https://chernozem.info/journal/u-lvovi-predstavlyat-brending-misteckoyi-galereyi-lnam/
https://chernozem.info/journal/open-call-dlya-kuratoriv-programa-rezidenciy-galereyi-artsvit/
https://chernozem.info/journal/molodizhna-galereya-lnam-prezentue-vistavku-robit-vipusknikiv-akademiyi-nashi-5-rokiv/
https://chernozem.info/journal/katerina-svirgunenko-miy-dzen-vid-dzenu-spoglyadannya-intuyitivnosti-vid-znannya-ta-piznannya-inshih-svitiv/
https://chernozem.info/journal/u-lvovi-predstavlyat-brending-misteckoyi-galereyi-lnam/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


ЩЕ

знання та пізнання інших
і і

Коментарі
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ТАКЖЕ НА CHERNOZEM

3 года назад 1 комментарий

Компания Signature Gallery 
Group выпустила 
документальную …

CHERNOZEM - портал
визуальной культуры

• 3 года назад 2 комментари…

Національна академія 
образотворчого мистецтва 
і архітектури (далі - …

Національна академія
образотворчого …

• 2 года назад 1 комментарий

В зале АД «Золотое 
Сечение» откроется 
выставка культового …

Работы золотого
периода …

• 2 года назад 

У виставково
аукціонного д
Сечение» від

Виставка в
українсько

•

0 Комментариев Chernozem 🔒 Политика конфиденциальности Disqus Войти1

t Твитнуть f Поделиться Лучшее в начале
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Начать обсуждение...

?

Прокомментируйте первым.
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ЩЕ

Катерина Свіргуненко: «Мій
«дзен» – від дзену
споглядання, інтуїтивності, від
знання та пізнання інших
світів»

Маркетингові та бізнес-
стратегії, кризовий
менеджмент та комунікації в
новій реальності: стала
відомою програма онлайн-

 Підпишіться на нашу розсилку
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