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Наталія Філоненко — перша в незалежній Україні люди-
на, що отримала фахову освіту куратора. В радянській 
та пост-радянській освіті такої професії не існувало до 
початку нового тисячоліття. Формальні підходи, напра-
цьовані американськими практиками роботи з сучасним 
мистецтвом, вона поєднала із власним досвідом та осо-
бистим способом світосприйняття. Її проектам прита-
манний авторський почерк, вони впізнавані та цікаві за 
рахунок спрямованості уваги Філоненко до приватного, 
особистого, інтимного. Саме через це розкриває тему 
Наталія, навіть коли торкається тем глобальних — місця 
жінки в суспільстві та мистецтві, як в її першій куратор-
ській виставці “Рот Медузи” (Київ, 1995), або духовних 
практик, відповідних сучасності, яким присвячений про-
ект “Неошаманізм. Сила ритуалу”. 

Саме індивідуальне, інтимне, те, що дає людині мож-
ливість вибору заради власного світосприйняття, по-
розуміння з собою та світом, комфорту — акцентується 
Філоненко в підході до теми та творів, що складають 
проект. Зрештою, пройшовши часи візіонерства, претензії 
на нову вселенську ідею, сектантства та снобізму, прояви 
синкретичних духовних пошуків перевтілилися сьогодні 
у своєрідний ідеологічний дизайн людського життя. В 
те, що створює адептам атмосферу, яка їх влаштовує. Що 
допомагає не впасти у відчай в ситуації непрогнозовано-
го майбутнього, не звар’ювати в потоці інформації, який 
більшає з кожним роком. Або завдати власному вар’ятству 
прийнятний, затишний для конкретної особи напрямок.

Якщо неошаманізм, так само як і кожні практики, пов’яза-
ні з чимось позараціональним, так чи інакше має містич-
ний присмак, ритуал давно існує ніби поза релігійною 
реальністю. За Бодрійяром, він взагалі залишається тим, 
що зберігає світ від змішення всього з усім, тримає певні 

кордони. Людина стикається з наполегливими порадами 
психологів створювати власні ритуали в науці “любити 
себе”— ранкової кави, способу розслаблятися, фіксувати 
власну радість тощо. Ритуалу притаманна сила впоряд-
ковувати, концентрувати увагу, підкреслювати значущість 
навколо чогось, та ідеї, що за цим стоїть — підняття 
національного прапору (патріотизм), обміну обручками 
(родина), запаленню свічок у ванні (розслаблення). Така 
ритуалізація життя здатна заміщати його реальність, ав-
томатизувати емоційні стани, красти вітальність.

Філоненко пропонує повернутися до ритуалу як дійства 
з конкретним результатом, проте не психологічним, а 
містичним. Як знаряддя магії — способу впливати на 
навколишній світ, активуючи непідвладні раціо й фізиці 
явища, сили, енергії. Це повертає нас до першопочатків 
мистецтва, коли первісна людина, зображуючи дещо на 
стінах печери, на знаряддях праці або ужиткових пред-
метах, мала віру у вплив даних дій на світ та подієвий 
розвиток. В цьому не так багато наївності, як здається, бо 
сучасне мистецтво в такий самий спосіб, безпосередньо 
торкаючись емоцій глядача, стимулюючи його асоціа-
тивне мислення, впливає на нього та провокує подальші 
дії — хоча наратив твору не може претендувати на точне 
з точки зору художника прочитання тим, хто споглядає. 
Так само неможливо передбачити й реакції шайтанів та 
джинів на ритуали тих, хто насмілився їх визивати.

Правдива постмодерністка, Філоненко не робить різниці 
між серйозним та іронічним, між дослідженням та грою, 
глибокою метафорою, формальним дослідженням та 
каламбуром. У світі її проекту є місце усьому, все варте 
принаймні описання, каталогізації. Виставка таким чи-
ном не виростає в певну колекцію або дисертацію, вона 
залишає свободу для трактування, сприйняття глядачем, 

НЕМИНУЧІСТЬ 
РИТУАЛУ
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хай навіть простої розваги. Як у всесвітньому супермар-
кеті, яким постмодерністська думка бачить сучасність, 
тут є пропозиція на кожний смак. Комусь — карикатура 
чи мем (роботи Альони Науменко, Ксенії Гнилицької, 
Юрія Коваля), комусь — дотик чи взаємодія з природни-
ми стихіями, що завжди будуть потужнішими за людину, 
яка бере на себе сміливість їх використовувати (Марія 
Прошковська, Жанна Кадирова, Денис Рубан), комусь — 
психоделічні уяви зіткнення з енергіями, часом та просто-
ром (Андрій Лобов, Артем Волокітін, Тетяна Маліновська).

До європейської інтелектуальної традиції містики звер-
тається Влада Ралко. Її тілесні рожеві об’єкти в типовій 
архітектурній геометрії радянської суспільної будівлі 
унаочнюють спостереження австрійського письменника 
Густава Майрінка: найжахливіші демони чекають на нас 
у буденності. 

Цикл Володимира Буднікова нагадує прорив за кордони 
видимого та звичного, що відбувся в дослідах серед-
ньовічного алхіміка, втаємниченого інженера, котрий, 
як Леонардо, має живопис лише засобом дослідження 
світу, життя та енергій. Його монохромні композиції, 
заповнені абстрактними псевдокресленнями, виклика-
ють відчуття легкості, вивільнення, польоту; впливають 
як результат ритуалу, що відбувся.   

Олекса Манн та Альбіна Ялоза супроводжують глядача до 
пейзажу у темряві — території, звідки взагалі народилася 
будь-яка містика та бажання впоратися з нею за допомо-
гою шаманізму та ритуалу. Трикутні роботи Манна при 
цьому створюють кожна окрему колізію недомовленості 
або передчуття, певний саспенс стосовно того, що відбу-
вається насправді, хай воно і відсутнє в зображеному.
 
Віктор Покиданець вишукано розв’язує теорему взаємодії 
тематичної ілюстративності, суто формального мистець-
кого завдання та іронії без простецької хохми. Його ро-
бота — чисте естетство у поєднанні посилу, техніки й гри.  
      
В цілому проект Наталії Філоненко нічого не нав’язує 
й не провокує. Проте він пояснює та полегшує світо-
сприйняття, констатуючи неминучість ритуалу у нашому 
житті — осмисленого чи автоматичного, такого, за яким 
бажаємо отримати чи маємо певні наслідки, або рефлек-
торного. Зрештою, умовні рефлекси, опановані нами в 
процесі соціалізації з народження, теж можна трактувати 
як ритуали. Починаючи з посмішки, на яку ми передба-
чувано, майже містично отримуємо очікуваний результат. 

Костянтин Дорошенко
арт-критик, куратор сучасного мистецтва
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Natalia Filonenko is the first one in the independent 
Ukraine who is educated as a professional curator. In 
the Soviet and post-Soviet education there was no such 
profession until the beginning of the new century. She 
combined formal approaches, worked out by American 
practitioners while dealing with the contemporary art, 
with her own experience and personal worldview. Her 
projects possess signature style, they are recognizable 
and interesting because of Filonenko’s focus on the 
private, personal and intimate. That is what she chooses 
to cover the topic through even when touching global 
themes – women’s place in the society and art, as in her 
first curator’s exhibition “Medusa’s Mouth” (Kyiv, 1995), or 
spiritual practices, relevant nowadays, addressed in the 
“Neoshamanism. Ritual Power” project.

It’s individual, intimate, that’s giving people an ability of 
choice for the sake of their own worldview, harmony with 
themselves and the world, comfort, – is accentuated by 
Filonenko in her approach to the topic and works which 
are included in the project. After all, through the times of 
visionary, new universal ideal ambition, sectarianism and 
snobbery, the manifestations of syncretic spiritual searches 
turned today into kind of ideological design of human’s life. 
Into the thing which can create atmosphere suitable for 
adepts. Which helps not to be frustrated by unpredictable 
future, not to go insane in the information flow which is 
growing more and more each year. Or to give this insanity a 
cozy direction, appropriate for a particular person.

If neoshmanism, as well as other practices going beyond 
the rational, has mystic taste more or less, the ritual exists 
out of the religious reality. According to Baudrillard, it stays 
the thing which keeps the world from mixing everything 
at all and holds the borders. People come across the 

advice of psychologists to create personal rituals and “love 
themselves” – morning coffee, ways to relax, capture the 
moments of joy etc. Rituals have the power of harmonizing, 
concentrating attention and emphasizing significance of the 
idea standing behind – raising the national flag (patriotism), 
exchanging wedding rings (family), lighting candles in the 
bath (relaxation).

Filonenko offers to go back to the ritual as an action with 
a definite result, not psychological but mystical. As an 
instrument of magic – way to influence the surrounding 
world activating phenomena, powers and energies that are 
not controlled by rationality and physics. It turns us to the 
origins of art when the first people depicting something on 
the cave walls, working tools or other items, had thought 
that their actions had influenced the world and ongoing 
life. It is not as naive as may seem, because art impacts 
the viewer and provokes certain actions, just touching his 
emotions, though the narrative of the work cannot qualify 
for the exact meaning from the artist’s point of view and 
the one looking at it. In the same way we cannot predict 
reactions of shaitans and jinns to the rituals of those who 
summon them.

A true postmodernist, Filonenko does not make any 
difference between serious and ironic, research and games, 
deep metaphor, formal research and pun. Her world has 
a place for all of these, it is worth at least description and 
cataloguing. The exhibition thus does not grow into some 
collection or dissertation, it leaves space for interpretation, 
view’s perception, or even simple fun. In the world shopping 
mall, as the postmodernism sees today’s reality, there is an 
offer for any taste. For some – caricature or meme (works 
of Alyona Naumenko, Ksenia Hnylytska, Yuriy Koval), for 
others – touch or interaction with nature which will always 

THE RITUAL 
IS INEVITABLE



13

be more powerful than a human who is dare to use it’s 
resources (Maria Proshkovska, Zhanna Kadyrova, Denis 
Ruban), or –psychedelic fantasies of energies, time and 
space collisions (Andriy Lobov, Artem Volokitin, Tetiana 
Malinovska). 

Vlada Ralko refers to the European intellectual mystic 
tradition. Her corporal pink objects in the typical 
architectural geometry of the Soviet civil building illustrate 
the observations of the Austrian writer Gustav Meyrink: the 
worst demons are waiting for us in the daily life.

Volodymyr Budnikov’s series reminds of the break through 
the borders of visible and usual, which happened in the 
medieval alchemists experiments, secret engineer, who 
– as Leonardo – sees painting as the only the way of 
exploring the world, life and energies. His monochrome 
compositions, filled with the abstract pseudoschematics, 
provoke the feelings of lightness, freeing, floating; make 
effect of the ritual which was performed. Olexa Mann and 
Albina Yaloza accompany the viewer to the the landscape 
in the dark – the territory where all the mystics was born 
and the desire to deal with it with the help of shamanism 

and ritual. Triangle works of Mann create separate collisions 
of something untold or the foreboding, a certain suspense 
regarding all that is happening even if it is not present in 
the depicted. 

Victor Pokidanets exquisitely solves the theorem of 
interaction between thematic illustration, a formal art 
task and irony without oversimplifying. His work is pure 
aesthetics which combines the message, technique and a 
game.
      
Generally, Natalia Filonenko’s project does not impose or 
provoke anything. Nevertheless it describes and makes the 
world view easier, stating that the ritual is inevitable in 
our life – conscious or automatic, the one we wish to get 
or even get the consequences, or the reflex one. Finally, 
conditioning mastered by us in the process of socialization 
since birth can also be called rituals. Starting with a smile 
in response to which we predictably and almost mystically 
get the expected result.

Kostiantyn Doroshenko
art critic, curator of contemporary art



14

Розмова про «неошаманізм» видається сьогодні дещо 
екстравагантною, коли не провокативною у країні, де 
щойно набула нової політичної гостроти дискусія про 
традиційний інститут церкви. Екстравагантною? Припу-
стимо. Актуальною, ба навіть необхідною? Однозначно! 
Розмова про шаманізм (нехай навіть абстрактно окресле-
на) повертає нас до приватного, побутового виміру будь-
якої духовної практики, на противагу колективно-інсти-
туційному виміру церкви. І такої розмови бракує. Адже, 
цитуючи кураторку, сьогодні «внутрішній особистий 
досвід стає головним критерієм цінності та істинності 
релігійного переживання», «релігія стає інструментом 
для досягнення нерелігійних цілей – психологічної рів-
новаги, сімейного добробуту, успіху […]». 

Бекграунд самої Філоненко є напрочуд цікавим і дореч-
ним в контексті цього проекту. Її кураторська кар’єра роз-
почалася у Києві на початку 1990-х. Тоді на очах руйнува-
лися старі міфи і зароджувалися нові, що й досі значною 
мірою «тримають» увесь наратив історії українського 
сучасного мистецтва. Останні роки її практика розвива-
ється у Канаді – вестернізованій країні, розбудованій на 
землях корінних народів, які сповідували і сповідують 
цілком інші духовні й етичні принципи співіснування 
як один з одним, так і з землею, на якій живуть. Проекти 
канадських художників, вказаних Філоненко у вступному 
тексті, нагадують про це сьогодні. І, власне, ким є самі 
художники, якщо не міфотворцями, носіями знання про 
світ та способи пошуку взаєморозуміння із його реалія-
ми? Недарма парадигматична для свого часу Documenta 
5 мала назву «Індивідуальні міфології». Через майже 
півстоліття, у 2017 році чергова едиція головного худож-
нього форуму знову повертає нас до досвіду indigenous 
people. 

Лізавета Герман
кураторка, мистецтвознавиця

А що тим часом відбувається на Бірючому? Бірючий 
(і географічна точка, і щорічна подія) уже давно сприй-
мається чималою спільнотою як особливий простір. 
Простір із власними ритуалами. А художники-резиденти, 
новачки та «ветерани» з 10-річним досвідом, значною 
мірою самі стали його indigenous people, хоча їхнє пе-
ребування на (пів)острові має радше характер сезонної 
міграції. Складно описати Бірючий, не вдаючись до 
термінологічного арсеналу дешевої езотерики на кшталт 
заяложених прикметників штибу «енергетичне, зарядже-
не, містичне». Але ж, дійсно, заряджене! Художниками. 
Почуттями і роботами, що їх вони лишають по собі після 
кожного «заїзду». Створені впродовж форуму об’єкти 
нерідко постають зі знайдених на місці природних й 
рукотворних артефактів. По завершенні форуму деякі 
лишаються на Бірючому – інакше кажучи, «повертають-
ся» на своє законне місце. Повертаються перевтіленими 
ритуальним втручанням резидентів. Енергетика місця 
подвоюється щовересня.  

Зрештою, мистецтво – це і є новий (навіть власне завжди 
новий – тобто споконвічний) шаманізм. Можливо, єдина 
нині чесна практика пошуку життєвих орієнтирів за часів 
тотальної світосприйняттєвої кризи. Представлені на 
форумі та сторінках цього видання роботи художниць і 
художників – тому підтвердження. 

МИСТЕЦТВО 
І ШАМАНІЗМ 

ART AND SHAMANISM
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It seems quite extravagant or perhaps even provocative 
to talk about neoshamanism in the country where the 
discussion of the traditional institution of church has gained 
new political acuity. Extravagant? Presumably. Relevant or 
indeed necessary? Definitely yes! The talk about shamanism 
(albeit abstractly outlined) returns us to private, everyday 
realm of any spiritual practice in contrast to the collective 
institutionalized dimension of church. And we lack such 
talk. That’s because, quoting the curator, today “internal 
personal experience becomes chief criteria of value and 
authenticity of religious experience”, “religion become the 
tools of reaching non-religious goals – psychic balance, 
family wellness, success […]”.

Natalia Filonenko’s background is incredibly interesting 
and relevant in the context of this project. Her career of 
the curator started in Kyiv in the beginning of 1990s. Old 
myths have been turning into ruins right before the eyes 
of people and new ones emerged and are still “keeping” all 
the narrative of the contemporary Ukrainian art history to 
a large extent. Her practice over the past few years has been 
developing in Canada - westernized country built on the 
lands of indigenous people who professed quite different 
spiritual and ethical principles of coexistence with each 
other and their land and keep doing it now. All projects by 
the Canadian artists mentioned in the introductory text 
by Filonenko remind of this today. And, in fact, who are 
the artists if not the myths creators, carriers of knowledge 
about the world and ways to find understanding with what 
it is? That’s the reason why Documenta 5, paradigmatic for 
its time, was named “Individual mythologies”. In almost 50 
years, in 2017, the next edition of main art forum brings us 
back to the experience of indigenous people.

Lizaveta German
curator, art critic

What happens on Byriuchyi meanwhile? Byriuchyi (both 
the geographical spot and the annual event) is already 
perceived by a considerable community as a special space. 
The one with its own rituals. And the artists-residents, both 
newcomers and “veterans” with a 10-year experience, have 
become its indigenous people themselves to a great extent, 
thought their staying on the peninsula mostly  possesses 
the features of seasonal migration. It’s tough to describe 
Byriuchyi without using cheap esoteric terminology like 
overused adjectives as “energetic, charged, mystical”. Still, 
it is charged! By the artists. By feelings and works they 
leave behind after each “season”. Objects created during 
the forum are frequently made of natural and handcrafted 
artefacts found on site. Many of them stay on Byriuchyi 
after all — or in other words “return” to their righteous 
place. They are returned redesigned by residents’ ritual 
interference.

After all, art is the new (actually always new - meaning 
eternal) shamanism. Maybe it’s the only practice today 
searching for life guidelines in the times  of the total world 
view crisis. Works presented within the forum and on the 
pages of this catalogue prove this.
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Міжнародному симпозіуму сучасного мистецтва «Бірю-
чий» – вже більше десяти років.  В художньому житті 
України  його діяльність унікальна, він не лише збирає 
навколо себе творчо активних митців, кураторів, крити-
ків, постійно розширює свою програму, а й висуває нові 
пропозиції та актуальні проекти. «Неошаманізм. Сила 
ритуалу» – один з них. 
   
Адже, як не дивно, сучасна доба з її новими техноло-
гіями, широкими комунікаціями, прозорістю кордонів 
між країнами та культурами, культом освіти та раціо-
нального знання  несподівано відізвалася у суспільному 
житті спалахами релігійних конфліктів, міжконфесійним 
напруженням, а поряд з цим – інтересом до «іншого»: 
містичного, інтуїтивного, таємничого, підсвідомого 
чи позасвідомого світу людського буття. В Україні ця 
проблема набуває особливої актуальності, підживлена 
конфесійними протистояннями останніх років. Як зняти 
напруження у суспільстві, як примирити опонентів?
        
Автори проекту мають на це свою відповідь. Платфор-
мою для дискусій постає тут саме сучасне мистецтво, для 
якого найголовнішим і є той самий пошук «іншого» – по-
гляду на світ, індивідуального досвіду, відкриття нового, 
несподіваної точки зору на звичне… Не випадково худож-
ника здавна йменували «шаманом», людиною, здатною 

творити дива, що вражають не лише красою та гармонією  
своїх образів, глибиною змістів, новими значеннями, а й 
фантазією та несподіваністю. Сучасне мистецтво – вели-
чезний  простір, можливо, чи не єдиний у теперішньому 
цивілізаційному світі, де рівноправно звучать найрізно-
манітніші голоси, де   вітається власна позиція, виразна 
індивідуальність, де знаходять точки перетину різні ідеї, 
ідеології, вірування, різні «боги та герої». Свого часу 
американський антрополог Майкл Харнер, що вивчав 
шаманські традиції різних культур світу, дійшов висновку: 
«Кожна людина може навчитися класичної шаманської 
техніки: подорожі у світ духів». Чи не нагадує цей вислів 
інший, що належить великому «шаману» мистецтва ХХ 
століття Йозефу Бойсу: «Кожна людина – художник»? Од-
наче Бойс мав на увазі діяльність не лише самого митця, 
а й глядача, від  зацікавлення, розуміння, співтворчості 
якого й залежить насамкінець життя твору, мистецький 
поступ, той вічний діалог, що й визначає розвиток культу-
ри…

Проект пропонує розглянути й ще один аспект теми – 
особливість ритуалу, його зміст та  значення. Як відомо, 
ритуальні дії різного штибу не лише супроводжують істо-
рію культури, а й певною мірою визначають її складові, 
фіксуючи правила поведінки, ідеологічні засади,  есте-
тичні стереотипи, побутові традиції. Ритуали – це певні 

“НЕОШАМАНІЗМ” НА 
БІРЮЧОМУ – МАГІЯ 
ТВОРЧОСТІ
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правила, традиційні акції та способи висловлювання, 
вони можуть об’єднувати  суспільство, підтримувати його 
внутрішню цілісність, а можуть і навпаки – доходити 
конфлікту з його поступом, новими прагненнями та  
спрямуваннями… В сучасному мистецтві ця проблема 
увиразнюється чи не найбільш багатозначно, унаочнюю-
чись не лише одвічною «боротьбою старого та нового», 
а й складною взаємодією правил та їх порушень, тра-
диційних естетичних вимірів і появою нових художніх 
мов та засобів функціонування й реалізації творів. Не 
випадково мистецтво окреслюється сьогодні як царина 
такої собі культурної антропології, де віддзеркалюються 
багатовимірний, складний, напружений і дивний світ 
сучасної людини, котра прагне змін і залишається гли-

боко прив’язаною до минулого, котрої розум та інтелект 
змінює життя, а душа прагне «інших» знань,  відчуттів, 
можливостей…
 
Мистецький проект куратора Наталії Філоненко задума-
ний як мультимедійний. Він складається з творів різних 
видів мистецтва – фото та малюнків, живопису та відео. 
В ньому взяли участь сімнадцять художників різних поко-
лінь, мистецьких напрямків та естетичних спрямувань. 
Разом вони окреслили динамічний художній простір, 
сповнений образів, зображень, думок, асоціацій. Він 
відкритий до розвитку, діалогу, співтворчості. 

Галина Скляренко
кандидат мистецтвознавства 
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International symposium of contemporary art BIRUCHIY 
exists for more than 10 years now. The residency’s 
functioning is unique in the art life of Ukraine, it gathers 
not only creatively active artists, curators, critics, but 
constantly expands the program and suggests new inputs 
and relevant projects. “Neoshamanism. Power of the ritual” 
is one of them.
 
Surprisingly, a new era with all the new technologies, wide 
communications, transparent borders between countries 
and cultures, cult of education and rational knowledge 
has unexpectedly shaken social life with bursts of religious 
conflicts, inter-confessional tension, and at the same time 
— interest in something “other”: mystical, intuitive, secret, 
subconscious or out-of-conscious world of people’s life. This 
problem has become particularly relevant for Ukraine in 
the recent time, fueled by religious confrontations of the 
past years. How to reduce this tension in the society, how to 
reconcile the opponents?
 
Authors of the project have their own answer. 
Contemporary art becomes the platform for discussion 
here, and this search for the “other” — another worldview, 
discovering something new, unusual perspective of ordinary 
things — is the main thing. Artists were not accidentally 
called “shamans”, people who create miracles that impress 

not only with their beauty and harmony, deep meanings, 
new senses, but also with fantasy and suddenness. 
Contemporary art is the vast space, maybe the one of its 
kind in today’s civilized world where numerous voices 
equally sound, where personal opinion is appreciated, as 
long as the expressive individuality, where lots of ideas, 
ideologies, beliefs, “gods and heroes” cross. In his days 
Michael Harner, the american anthropologist who studied 
shamanistic traditions of various world cultures, concluded: 
“Each person can master the classical shaman’s technique: 
trip to the world of spirits”. Doesn’t this phrase resemble 
the one belonging to the great “shaman” of XX century 
Joseph Beuys: “Everyone is an artist “? Still, he meant not 
only the artist’, but also the viewers activity, the one whose 
interest, understanding, co-authorship influences the life of 
an artwork after all, an art move, an eternal dialogue which 
defines the cultural development.

The project offers to look at one more aspect of the topic — 
ritual’s peculiarity, its meaning and sense. As we know, 
ritual actions of various kinds are not only accompanying 
cultural history, but sort of define its components, 
recording rules of behavior, ideological grounds, aesthetic 
stereotypes and domestic traditions. Rituals are certain 
regulations, traditional actions and ways of statement, they 
can unite the society, support its inner integrity, as well as 

“NEOSHAMANISM” 
ON BIRUCHIY — 
THE MAGIC OF ART
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they can drive to the conflict with the following movement, 
anticipations and directions… in the contemporary art 
field this problem is more expressive in all possible ways 
and is seen not only as an eternal “old versus new”, but 
as a complicated system of rules and and violations of 
them, traditional aesthetic dimensions and new artistic 
languages and ways of functioning and artworks realization 
appearance. It’s not accidental that art is described today as 
the kingdom of so called cultural anthropology reflecting 
multi layered, complex, tense and weird world of today’s 
human who aims to changes and stays linked to the past 
deeply, whose mind and intellect changes life, and soul 
searches for “other” knowledges, feelings and possibilities...
 Natalia Filonenko’s curatorial art project is intended to 

be multimedia. It consists of various types of artworks 
— photo and drawings, paintings and video. 17 artists of 
different generations, artistic and aesthetic directions 
participated in it. Altogether they have outlined the 
dynamic artistic space, full of images, pictures, thoughts, 
associations. It is open for development, dialogue and 
coauthorship.

Galyna Sklyarenko
PhD of Art
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координатор проекту  / project coordinator

комісар проекту / project commissar

Олена Сперанська
Olena Speranska

Геннадій Козуб
Gennadiy Kozub
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Реальне або вигадане 

Чи живемо ми в реальному світі? Чи не спимо ми — саме 
зараз — з розплющеними очима? Чи може, все це ілюзія? 
І навіть якщо так, то … де ж він — “справжній” світ? Ма-
буть, він для кожного “свій”, як і шлях до нього.

Торкаючись незбагненного, магічного, забороненого, що-
разу ми несамохіть піддаємося так само непозбутній спо-
кусі отримувати насолоду від мирського життя, так само 
віддаючись почуттям та емоціям, фетишизуючи предме-
ти та соціальні статуси, слухняно розігруючи запропоно-
ваний сценарій свого життя в матеріальному світі. 

Пошуки “власної істини” є зануренням у “інший світ”— 
дисоціативною фугою, станом, що  зненацька перено-
сить людину у зовсім інше місце, “реальне” чи “вигадане”, 
залишаючи по собі тільки знівельовану псевдоунівер-
сальну інформацію. Але зрештою такий досвід призво-
дить до просвітлення і розуміння того, що непозбутне 
прагнення стабільності та володіння чимось так само 
незмінно обертається ілюзією. 

Вже тринадцять років ми намагаємося “відірвати від ре-
альності” людей, що існують у різних світах, збираючи їх 
в одному й тому ж місці для трансформації та прояснен-
ня свідомості, — там, де їх культури, ментальні звички чи 
щоденні обряди руйнуються та набувають справдешньої 
універсальності завдяки “паралельному світу” сучасного 
мистецтва.

Цього року ми вперше отримали грант від “Українського 
культурного фонду”— на реалізацію проекту “Неошама-
нізм. Сила ритуалу”, який передбачає за змогою глибоке 
й переконливе   занурення у мистецькі рефлексії на 
стан сучасного світу, його принципову ілюзорність, яка 
й забезпечує так само принципове й невичерпне його 
духовно-культурне розмаїття. Такий-от мистецький про-
ект самохіть трансформувався в аналітичне досліджен-
ня, дискурси, виставки сучасного мистецтва та окреме 
видання, що зараз Ви тримаєте в руках. 

Real or Fabled 

Are we living in the real world? Are we sleeping — right 
now — with our eyes open? And maybe — everything is 
an illusion? Even if so, then… where is this “real” world? 
Perhaps, everyone has one’s “own” world as much as the 
way to it. 

Touching unimaginable, magic and forbidden we are 
reluctantly tempted each time to get pleasure from the 
earthly life, giving ourselves away to feelings and emotions, 
fetishizing objects and social statuses, obediently following 
the script of our lives in material world.

Searching for our “own truth” is deepening into the 
“other world” — fugue state, which spontaneously 
transfers human to a completely different place, real or 
fabled, leaving only offset pseudouniversal information 
behind. Still, such experience brings enlightenment and 
understanding that the restless search for stability and 
possession of things inevitably turns into an illusion.

For already 13 years we are attempting to break people 
who live in different worlds from reality, gathering them 
in the same spot to alter and explain consciousness, — 
the spot where their cultures, mental habits and daily 
rituals collapse and gain the true versatility because of the 
“parallel world” of contemporary art. 

This year we received our first grant from the Ukrainian 
Cultural Foundation for a project entitled “Neoshamanism. 
Ritual Power”, which is called so for possibly deep and 
convincing immersion into artistic reflections of what is 
happening in the real world, it’s principal elusiveness that 
provides the world’s equally principal and inexhaustible 
spiritual and cultural variety. Such an art project could 
not help but transform into analytic research, discourse, 
contemporary art exhibitions and a unique catalogue you 
are handling now.
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виконавчий директор Українського культурного фонду /

Executive Director of Ukrainian Cultural Foundation

Юлія Федів
Yulia Fediv
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From Ukrainian Cultural Foundation 

Ukrainian Cultural Foundation is a young state organization, created 

in 2017 in order to facilitate national culture and art development in 

Ukraine, maintain favourable conditions for the realization of intellectual 

and spiritual potential of the person and the society, wide access to the 

national heritage and integration of Ukraine in the world cultural space. 

Our foundation operates according the current legislation, and is directed 

and coordinated by the Ministry of Culture Ukraine. 

With the help of the progressive Ukrainian artists and experiences curator 

of the project of the International contemporary art symposium BIRUCHIY 

“Neoshamanism. Power of the ritual” combined historical, religious, 

philosophical and art critics aspects of world and Ukrainian reality.

It is the first grant experience for us and we are really grateful to the 

organizers of BIRUCHIY symposium for socially important projects which 

help tolerance develop on the local, national and international levels and 

cultural diversity preservation in Ukraine.

We wish new ideas and development in the always relevant sphere of 

modern art to all of the people involved in this project!

Від Українського культурного фонду 

Український культурний фонд – це молода державна установа, 

створена у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури 

та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для реалізації 

інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, 

широкого доступу громадян до національного надбання та інтеграції 

України у світовий культурний простір. Діяльність нашого фонду, згідно 

чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством 

культури України. 

За допомогою провідних українських митців та досвідченого куратора 

проект Міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва BIRUCHIY 

“Неошаманізм. Сила ритуалу” поєднав історичні, релігійні, філософські 

й мистецтвознавчі аспекти світової та української реальності. 

Для нас – це перший грантовий досвід, і ми дуже вдячні організаторам 

симпозіуму BIRUCHIY  за важливі для суспільства проекти, що 

сприятимуть розвитку толерантності на місцевому, національному, 

міжнародному рівнях та збереженню культурного розмаїття в Україні. 

Бажаємо усім причетним до цього проекту нових ідей та розвитку у 

завжди актуальній царині сучасного мистецтва!
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меценат, колекціонер / patron of art and collector

Микола Барзіон
Mykola Barzion
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Чесний продукт експорту

... Днями трапилась мені цікава інформація — виявля-
ється, Україна на четвертому місці в Європі щодо вживан-
ня устриць! Війна, криза економіки, криза ідентичності —  
все це роздирає нас поміж Сходом і Заходом, а водночас —
ми в першій десятці любителів делікатесів, причому 
саме продуктів імпорту! І ця інформація, звичайно, всім 
широко відома — навіть не знаю, симптом це хвороби 
суспільства або привід для гордості. Власне ж я хочу ска-
зати про той вітчизняний продукт, який є зараз абсолют-
ним, а може навіть єдиним чесним продуктом експорту: 
я хочу сказати про сучасне українське мистецтво.

Довгі роки спостереження за життям найбільшої, уні-
кальної резиденції сучасного мистецтва “Бірючий”, 
коли я, разом з усіма, вкладав сили і душу в цей проект, 
навчили мене тому, що українські “артисти” — люди 
мистецтва — єдині дійсно гідні й повноважні посланці 
України. Ані політики, ані спортсмени, ані бізнесмени, — 
саме артисти, саме художники представляють Україну 
найкращим чином у світі.

І вся історія “Бірючого”, до якої маю честь бути причет-
ним, — це справжня історія мистецтва, яку творять тут 
і зараз наші з вами сучасники. Україна — наші артисти, 
наші військові, наші прекрасні жінки! Щойно це зрозумі-
ють політики — все у нас буде гаразд!

Honest Export Product 

The other day I learnt an interesting fact: it turned out, 
that Ukraine is 4th on the list of the most oyster-eating 
European countries! War, economic recession, identity 
crises turn us apart between East and West, and at the 
same time we are in the first dozen of delicacies lovers, 
imported ones by the way. Everyone knows this, of course, 
I don’t even know whether it is a symptom of social 
disease or a point of pride. So what I want to say is that 
we do have a type of domestic product which is absolutely 
legitimate and maybe even unique in this way: Ukrainian 
contemporary art.

I’ve spent many years observing BIRUCHIY, the biggest and 
the most unique contemporary art residency, and put my 
efforts and soul in this project along with other people, 
which taught me that Ukrainian “artists” — people of art — 
are the only truly worthy and authorised envoys of Ukraine. 
Neither politicians nor sportsmen or businessmen but 
artists, definitely they represent Ukraine internationally in 
the best possible way.

The whole story of BIRUCHIY I am so honored to be a part 
of is the true history of art created by our contemporaries 
here and now. Ukraine is our artists, our warriors, our 
beautiful women! When politicians realize it  — everything 
would be great!
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колекціонер / collector

Олег Красносельский
Oleg Krasnoselskiy
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Місце художників-шаманів 

Бірючий, у географічному контексті, — це територія бази 
відпочинку “Золотий берег”, що нею  завершується коса 
півострова Бирючий: особливий простір, відірваний від 
світу, якоюсь мірою   загублений у часі. Від цього місця 
тимчасового притулку художників до найближчої точки   
цивілізації — три години пішки вздовж широкої піщаної 
берегової смуги поміж Азовським морем і мілководним 
лиманом. Це дике місце, котре якнайкраще пасує твор-
чим і психологічним практикам. 

Вже понад десять років художники з України й з інших 
країн приїздять сюди і експериментують над чимось 
новим, діляться досвідом і думками, втілюють свої ідеї 
й стверджуються у собі, у своєму внутрішньому світі так 
само, як у суспільстві.

Звісно, артист, — а кожен художник власне і є артистом, — 
потрапивши у простір Бірючого, стає у свій спосіб ша-
маном. Він починає осягати істину цього місця. Не всім, 
але багатьом вона таки відкрилася. Подивіться робо-
ти за всі роки — й стане зрозуміло, саме кому. Кожен 
художник-шаман влаштовує свій ритуал перед іншими 
шаманами, робить жертовне приношення й спілкується 
з богами. Діставшись Бірючого, він скидає з себе шати 
дотеперішнього життя й ходить босоніж, відчуваючи дух 
землі, слухаючи вітер і хвилі, дивиться на зірки, їсть те, 
що йому піднесено, й віддається лише одному — мисте-
цтву. Шамани-художники обростають своїми амулетами, 
ставлять тотеми, роблять наскельні малюнки, приносять 
жертви. Вони відключаються від “того” життя й пори-
нають у “нове”, занурюючись у ауру спокою й здорової 
конкуренції. Вони починають мандрувати іншим світами: 
є ж бо серед іншого таке шаманське знаряддя, як люлька 
миру. І це надає їм можливість зробити ще один крок і 
розкрити себе: розкрити і собі, і світові. 

Художники-шамани створюють невидимий образ 
сакрального місця, місця шани й ритуального поклонін-
ня. У них з’являються свої шанувальники, свої послідов-
ники, свої жертви…

Але це не просто “танці з бубнами”: це насправді ве-
личезний рух уперед, що стає розвитком художника й 
розвитком — хоч як воно пафосно б не звучало — усього 
простору сучасного мистецтва України.

Ось таке воно так чи інакше й відбувається. Але це дуже 
рідкісний стан, котрий можна відчути лише на Бірючо-
му…

Place of Artists-Shamans 

Byryuchyi geographically is the territory of recreation base 
“Golden Coast” on the edge of the Byryuchyi peninsula 
spit: special place cut off from the world and somewhat 
lost in time. A three-hour walk along the sandy beach line 
between Azov Sea and shallow-water Lyman separates this 
temporary shelter for artists and the nearest civilized spot. 
This is a wild place which fits artistic and psychological 
practices at its best.

For more than 10 years artists from Ukraine and other 
countries come here and experiment with something new, 
exchange their experience and thoughts, bring their ideas 
to life and assert themselves, their inner world and socially.

Artist, of course,  — and each painter is an artist, — getting 
to the BIRUCHIY space turns into a shaman in his own 
way. He starts to realize the truth of this place. It opens 
for many, though not for everyone. You should see all the 
works created there to learn who has succeeded in this. 
Every artist-shaman conducts his ritual in front of other 
shamans, makes sacrifices and talks to gods. Reaching 
BIRUCHIY they throw previous life garb away and walk 
barefoot feeling the spirit of Earth, listening to the wind 
and the waves, looking at the stars, eating what is brought 
to them, and are committed only to the one and only 
thing - art. Shaman artists get more and more amulets, 
make totems, cave art paintings and sacrifices. They switch 
off “that” life and dive into the “new” one, deepening into 
the aura of calmness and healthy competition. They start 
traveling to other worlds: for there’s a thing called peace 
pipe among other things. And this helps make one more 
step and open up: both to themselves and to the world.

Artists-shamans create the invisible image of the sacral 
place, place of honor and ritual worship. They meet their 
own admirers, followers and victims…

And it’s not only the “dance with tambourine”, it is the great 
move forward, which helps the artist grow and helps — no 
matter how pretentiously it may sound — all the space of 
contemporary art of Ukraine grow.

This is what happens. Still, it is a very rare state which one 
can experience only on BIRUCHIY...
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Наталія Філоненко 
Natalia Filonenko 

незалежний куратор, арт-критик сучасного мистецтва /

independent curator, art critic of contemporary art
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Народилася в 1960 році в Києві. Живе і працює в Києві та Ванкувері 

(Україна-Канада).

Закінчила Київський Політехнічний Університет, отримавши диплом ін-

женера хімічної технології (1983), та Бард Коледж у Центрі кураторських 

досліджень (Нью-Йорк, США), де отримала диплом Магістра сучасного 

мистецтва і кураторської діяльності (1998). 

Учасниця першого сквоту художників в Україні "Паризька комуна" 

(1990-1994). Почала працювати як незалежний куратор сучасного мис-

тецтва з 1994 року. У 1998-2005 роках була директоркою та кураторкої 

грамадської органзації "Інституція нестабільних думок". У 1999-2005 

роках була постійним контриб’ютором у “Flash Art International,” Мілан, 

Італія. У 2004 році працювала кураторкою галерей М. Гельмана у Києві 

та Москві (РФ).  

Кураторка виставок:

2011 Форма порожнечі, галерея Боттега, Київ / Abstract Vision Test, Я 

Галерея, Київ / 2010 Школа живопису, Я Галерея, Київ / Швидкі сни, 

Арт Центр імені Я. Гретера, Київ / Abstract Vision Test, Я Галерея, Київ / 

Жінки у міні, галерея Боттега, Київ / 2005 Рік мавпи, Галерея Союзу Ху-

дожників України, Київ / 2004 Будні, галерея М. Гельмана, Київ / Fresh, 

галерея М. Гельмана, Київ / 2003 Новий відлік, Центральний Будинок 

художника, Москва, РФ (у співавторстві з Є. Кікодзе) / Донумента - 2003: 

Українa (у співавторстві з Регіною Хельвіг-Шмід), Регенсбург, Німеч-

чина / 2002 Блакитна глина, галерея М. Гельмана, Київ / За порогом, 

спеціальна експозиція у рамках фестивалю Арт-Москва, Центральний 

Будинок Художника, Москва, РФ (у співавторстві з О. Соловйовим та 

С. Ануфрієвим) / БіБіков бульвар, галерея "Совіарт", Київ (у співав-

торстві з О. Соловйовим та С. Ануфрієвим) / 2001 Жартома, Музей 

культурної спадщини, Київ / Добрий, поганий, злий, Палац Мистецтв 

“Український дім”, Київ / Light.Lab, Галерея РА, Київ / Мистецтво 2000. 

Нове мистецтво з Москви, Санкт-Петербургу та Києва / Муніципальна 

галерея, Розенхайм, Німеччина / Дві сторони, Галерея Центру сучас-

ного мистецтва при Національному Університеті “Києво-Могилянська 

Академія”, Київ / 2000 Новий живопис, Галерея "Л-Арт", Київ / Міраж, 

Галерея Центру сучасного мистецтва при Національному університеті 

“Києво-Могилянська Академія”, Київ / Одягнені в біле, Галерея Рамапо 

Коледжу, Нью-Джерсі, США / Білі сукні, Музей Бард Коледжу, Нью-Йорк 

/ 1997 Гаряче літо 1997. Щоденник, галерея “Славутич”, Київ / 1996 До 
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У Ванкувері, де я живу, є гори та море, тут відбувається 
дуже багато подій, пов'язаних з різними духовними прак-
тиками, є багато спеціалізованих на езотериці магазинів. 
Ванкувер – це дуже молоде місто, побудоване на тради-
ційній території проживання трьох корінних народів. Я 
не раз чула, що це “New Age Сity”– “Місто Нової Ери”, і, 
зацікавившись, що ж це значить, з подивом виявила, що 
я є типовим представником New Age. Десять років різних 
духовних практик та подорожі в Індію привели мене до 
власної гнучкої системи вірування – суміш буддистки з 
індуїсткою.

Я вважаю, що куратори, як і художники, мають свій суб'єк-
тивний погляд на реальність, хочуть робити проекти про 
те, що їх хвилює, але воліють висловлювати своє бачення 
“у виконанні іншими”. Коли я роздумувала над темою для 
резиденції, то зрозуміла, що маю чудовий шанс  розі-
братися як слід у важливому для мене предметі, тому що 
“Бірючий”– це ідеальне місце для того, щоб зосередитися 
на внутрішньому світі та подумати про засоби досягнення 
рівноваги. Я вже раніше мала досвід, як “говорити про 
духовне” мовою сучасного мистецтва і при цьому не по-
ринути в релігійну пропаганду, проповідь або “мовлення 
істини”: разом з українськими художниками я робила ви-
ставку “Форма порожнечі” (2011) на замовлення Київського 
Буддистського Центру. 

Так темою “Бірючого 018” став “Неошаманізм”, та вияви-
лося, це тема вже давно “ширяє в повітрі”. Зараз у світі 
відбувається культурне переосмислення шаманізму, він 
дедалі очевидніше “на часі”– тому, мабуть, що у людях 
все виразніша потреба “під'єднатися до самого джере-
ла”. В головному проекті останньої Венеційської бієнале, 
кураторкою якої була Крістін Масель (Christine Macel), був 
представлений цілий “Павільйон шаманів”. Кураторка 
запропонувала змінити тлумачення ролі мистецтва, деле-
гувати йому здатність розширювати свідомість, змінювати 
життя на краще та об'єднувати спільноти. За останні кіль-
ка років такі значущі виставки як Бієнале в Сан-Пауло та 
Уїтні Бієнале в Нью-Йорку також продемонстрували під-
вищення уваги до особистості та до шаманських обрядів. 

Для цього проекту я вибирала не роботи, як зазвичай, а 
художників, оцінюючи потенційний рівень “магії” в їхніх 
творах. На вибір імен вплинуло і те, що з моєї точки зору 
для відображення цієї теми найбільш доречними є такі 
жанри, як фігуративний живопис з елементами сюрреа-
лізму, постановча фотографія і відеоперформанси. Деякі 
художники, котрих я запрошувала спочатку, не змогли 
приїхати. Та хоча фінальний перелік учасників форму-
вався  дещо стихійно, я вірю в дуже популярну сьогодні 
тезу, що у світі немає нічого випадкового. Приїхав той, хто 
повинен був приїхати.  

Проект “Неошаманізм. Сила ритуалу” на резиденції “Бірю-
чий” дав можливість українським художникам вислови-
тись на цю тему, а мені – довгоочікувану нагоду попра-
цювати на батьківщині. Драматичні колізії, які сьогодні 
відбуваються в українському суспільстві, роблять тему 
симпозіуму в Україні надзвичайно актуальною. На шляху 
до свободи та процвітання Україна проходить через не-
скінченну низку випробувань. Росія не збирається відмов-
лятися від своїх нео-імперських амбіцій, не припиняє ін-
формаційні та економічні провокації, тривають військові 
дії. В країні процвітає корупція і перекручується поняття 
націоналізму. Релігія також піддається політичним мані-
пуляціям, це ще більше посилює розмежування українців, 
які й так вже розділені політично. Зіткнення протилежних 
поглядів, прагнень і інтересів в суспільстві наростає.

“Абсурд не в людині ... і не у світі, а в їх спільній присут-
ності”, – писав Альбер Камю в “Міфі про Сізіфа”. Залиши-
тися в реальності абсурду або з неї вийти – вибір багато в 
чому залежить від рівня свідомості; це однаково справед-
ливо і щодо особистості, і щодо цілого народу. Смирення 
для християнина, прийняття реальності для буддиста, 
толерантність для атеїста – всі ці поняття означають одне 
й те саме: терпимість до іншого світогляду, іншого трибу 
життя, іншої поведінки чи інших звичаїв. Всі вони одна-
ково ведуть людину будь-якої віри чи зневіри, до миру в 
душі, любові та співчуття.
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In Vancouver, where I live, there are mountains and the sea. 
There are many various events related to spiritual practices 
and there are many metaphysical stores. Vancouver is a 
very young city, built on the site of the traditional territory 
of three indigenous people. I have often heard that this is 
a New Age city, and having become interested in what it 
means, so I was surprised to find out that I am a typical 
representative of the New Age. Ten years of various spiritual 
practices and traveling to India led me to my personal 
mobile system of belief — semi-Buddhist and semi-Hinduist.

I believe that curators, like artists, have their own subjective 
view of reality, they want to make projects about what 
they are really interested, but try to express their vision 
by "others' hands". When I was working on the topic for 
the residence, I realized that BIRUCHIY is an ideal place 
to become focused on rational and irrational aspects of 
personality and to think how to achieve balance. This is 
a great chance to go deeply into the subject, which is so 
important for me. I already had the experience of how to 
“discuss the spiritual” through the language of contemporary 
art, while not to slip into religious propaganda, preaching 
or broadcasting the truth. I worked with Ukrainian artists 
on the project “Form of Void” (2011, Bottega Gallery, Kyiv ), 
which was done on the order of the Kyiv  Buddhist Center.

So, the theme of BIRUCHIY 018 became “Neoshamanism”, 
it turned out that this topic has been “in the air” for some 
time. Now in the world there is a cultural rethinking of 
shamanism, it is becoming more and more obvious "in 
fashion" now - therefore, it seems that people have a more 
distinct need to "connect to the very source." In the main 
project of the last Venice Biennale, which was curated 
by Christine Macel, the whole “Shaman's Pavilion” was 
presented. The curator suggested a broader interpretation 
of the role of art — its ability to open mind, to change life 
for better, and to unite communities. Over the past couple 
of years, significant exhibitions such as the Sao Paolo Art 
Biennial and the Whitney Biennial in New York have also 
demonstrated an increased focus on the individual and on 
the shamanistic rites.  

Artists like shamans can create during chaos and radical 
changes, they see things that others do not notice, they 
capture subtle signals of reality, can react freely and adapt 
to new conditions. Their work helps the society to form new 
living conditions. Their special artistic vision is "exceptional" 
access to the Truth. An artist in modern society is becoming 
more and more appropriate and convincing philosopher and 
leader of progressive ideas.

For this project I chose not the artworks, as usually, but 
artists, evaluating the potential level of their art "magic". 

The choice of names was also influenced by the fact that, 
from my point of view, such genres as figurative painting 
with elements of surrealism, staged photography and video 
performances are the most appropriate for expressing of this 
topic. Some of the artists whom I originally invited could not 
come. Although the final list was formed spontaneously, I 
believe in a very popular thesis today that there is nothing 
accidental in the world. The one who should have come 
arrived. 

Project "Neoshamanism. Ritual Power" gave  the Ukrainian 
artists an opportunity to make their statement about this 
topic, while I've got a long-awaited opportunity to work in 
Ukraine. The dramatic collisions that are taking place today 
in the Ukrainian society make the topic of the symposium 
in Ukraine extremely relevant. On the road to freedom 
and prosperity, Ukraine passes through an endless series 
of trials. Russia is not going to give up its neo-imperial 
ambitions, does not stop informational and economic 
provocations, military operations continue. Corruption 
thrives in the country and the notion of nationalism is 
distorted. Religion is also subject to political manipulation, 
which further enhances the division of Ukrainians, which are 
already politically divided. The collision of opposing views, 
aspirations and interests in society is increasing.

“Absurd is not within a man ... and not in the world, but in 
their common presence,” wrote Albert Camus in the “Myth of 
Sisyphus”. To stay or get out of the reality of the absurd — 
 the exodus depends largely on the level of consciousness, 
which is true both for the individual and for the whole 
nation. Humility for a Christian, acceptance of reality for a 
Buddhist, tolerance for an atheist, all these concepts mean 
the same thing-tolerance to another worldview, way of 
life, behavior or customs. All of them are equally leading a 
person of any faith or disbelief to peace in his soul, love and 
compassion.
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НЕОШАМАНІЗМ. 
СИЛА РИТУАЛУ

New Age — релігія постмодерну

Політичні та релігійні зрушення відбуваються протягом 
всієї історії людства, в результаті в суспільстві зміню-
ється і філософія. Якщо модернізм пропонував наукове 
пояснення світу і ідею прогресу за рахунок розвитку на-
уки і технології, то постмодернізм — це значною мірою 
реакція проти пропонованої модернізмом визначеності. 
Постмодерн не визнає єдиної для всіх “об'єктивної ре-             
альності”, для нього головне — інтерпретація. Реаль-
ність виникає через наші інтерпретації, вона стає такою, 
якою її створює індивідуальний розум. Тому постмодер-
нізм скептично ставиться до таких принципів, які мають 
бути нібито незаперечними для всіх культур, традицій 
або рас. 

В релігії постмодерну реалії розглядаються як необме-
жені числом довільні й суб'єктивні, що власне зале-
жать від світогляду людини. Посмодерністська релігія 
пропонує філософський підхід — скільки завгодно 
інтерпретацій істини, буття та шляхів їх сприйняття. 
Така релігія уникає гострих конфронтацій, відмовляєть-
ся від глобальних та панівних метанаративів. За такого 
світосприйняття релігійна істина є чимось принципово 
індивідуальним, особистісним, глибоко прихованим у 
внутрішньому світі кожного. 

Рух New Age (Нова Ера) виник в Північній Америці, в 
ньому органічно сплелися культурно-філософські по-
гляди з релігійними цінностями, що ідеально відтворює 
ідеологію постмодернізму. Цей рух дає можливість його 
послідовникам вибудовувати власний Шлях до Істини, 
узгоджуючи та синтезуючи для цього різні релігійні 
концепції.

Послідовник New Age може обирати або й навіть ство-
рювати будь-яку релігію, він більше не залежить від сво-

єї етнічної чи соціальної групи. Можна, скажімо, взяти 
половину буддізму, чверть індуїзму, чверть християн-
ства й додати дрібку шаманізму. Можна обирати собі 
будь-якого Бога. Це оптимальний сценарій для сучасної 
культури, орієнтованої насамперед на її споживача. 
Західний світ охоче сприйняв цю філософію, адже мож-
ливість вільного сполучення різних ідей і методів для 
нього звичайний прояв свободи та незалежності. 

З точки зору західного раціоналізму філософія New 
Age порушує об'єктивні закони реальності в суспільстві, 
ставить під сумнів і знецінює наукову істину. Сучасні 
західні атеїсти називають віру в справедливість світо-
порядку маячним оптимізмом, концепцію прийняття 
всього, що відбувається в житті людини — скасуванням 
межі між добром та злом, а любов до себе — підвище-
ним рівнем егоїзму. На їхнє переконання ідеологія, що 
не дотримується усталених кордонів, впрост небезпеч-
на, а власне New Age є лише ребрендингом індуїзму. На 
відміну від усталених тлумачень вони стверджують, що 
сьогодні відбувається глобальне поширення не ісламу, 
а саме індуїзму, через його нову адаптовану форму — 
New Age. Адже сьогодні основні ідеї індуїзму (приміром, 
віра в реінкарнацію і карму як незворотний наслідок 
попередніх дій) набагато поширеніші в західному су-
спільстві, ніж ідеї християнства або ісламу.  

Виникнення неошаманізму в Америці в 1960-х роках

Неошаманізм є закономірним наслідком розвитку фі-
лософії постмодернізму й розповсюдження ідей Нової 
Ери в сучасній культурі. Вперше цей термін з'явився в 
Америці в середині ХХ-го століття як нова культурна те-
чія — вивчення та відродження індіанських шаманських 
практик представниками західної культури. “Білі люди” 
заповзялися вивчати індіанський шаманізм, і хоча це 
була для них чужа спадщина й культура, вони послідов-
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но прагнули її осягнути. Деякі з них відбули навчання 
у шаманів і отримали відповідне визначення й найме-
нування —  неошаманів. Неошаманізм об'єднує все, що 
стосується опанування магічних і містичних практик 
сучасними людьми, незалежно від їх походження і куль-
турних традицій.

Його народження пов'язане з діяльністю антропологів 
Карлоса Кастанеди та Майкла Харнера, які з дослідників 
перетворилися на послідовників шаманізму, його інтер-
претаторів і популяризаторів. В 1960 році Кастанеда, на 
той час студент-антрополог, мав намір досліджувати лі-
карські властивості рослин, задля чого заручився допо-
могою шамана-чаклуна Дона Хуана. Так  почалася його 
подорож у світ, де суб’єктивні видіння стали реальністю. 
Психоделічна подорож, найчастіше й найпростіше за 
допомогою галюциногенів, була одним із наріжних 
каменів духовного пробудження у 1960-х і 1970-х роках. 
Погляди Кастанеди багато в чому суголосні шукачам 
New Age. За Кастанедою, наприклад, чаклуни бачать 
всесвіт як плин енергії; Нова Ера також стверджує, що 
все є енергія. Книжки Кастанеди про його духовні ман-
дри під проводом Дона Хуана мали чи не визначальний 
вплив на розповсюдження ідей неошаманізму.

Глобалізація й універсалізація шаманізму

Професор-антрополог Майкл Харнер у своїх досліджен-
нях відвідував індіанські племена, де отримав ініціа-
цію у шамана, після чого в 1979 році організував Фонд 
вивчення шаманізму, який існує досі. Його зусиллями 
фактично створено в різних країнах світову мережу 
шаманізму. Неошаманізм — це форма традиційного 
шаманізму, продукт його культурної глобалізації. 

Харнер запропонував для цього феномену термін “ба-
зовий”, тобто загальнодоступний шаманізм. Шаманські 
практики стали універсальними — вони очищені від 
етнічного, територіального та релігійного контексту і 
адаптовані до пересічного сприйняття. Харнер і його 
послідовники в різних країнах світу поширювали це 
знання як універсальну психотехніку “зцілення душі”. 
Будь-який представник сучасної культури може опанува-
ти це знання як психотерапевтичну або духовну практику.

Поширення неошаманізму на пострадянському 
просторі

Цей рух дійшов і до нашої території, коли у нас почав-
ся процес розвалу Радянського Союзу. В цей час стався 
величезний викид магічно-містичної літератури на наші 
книжкові лотки. Тоді ж активізувався і парапсихологіч-
ний напрямок наукових і навколо-наукових досліджень, 

що займаються різними аномальними явищами, пов'я-
заними з можливостями людей і тварин, експеримента-
ми щодо життя після смерті тощо.

Розвиток неошаманізму на нашій території відбувається 
й досі. Причому до такого власне новітнього шаманізму 
зазвичай звертаються люди з високим рівнем освіти. 
Часто це психологи, гіпнотизери, викладачі йоги, які 
шукають допоміжні методики для роботи з клієнтами.

Крім того, поняття “неошаманізм” в нашій країні 
поширюється й на тих, хто пов'язаний безпосередньо 
з розвитком цілительства. Цілительство завжди було 
найважливішою функцією шамана. Воно пов'язане без-
посередньо з традиційною і народною медициною, і ці 
практики теж почали активно відроджуватися з початку 
90-х років.

Шамани і неошамани. Їх роль в суспільстві і спосіб 
життя   

Шаманізм об'єднує в собі і цілительське, і релігійне 
начало. Іноді розрізняють в цьому відношенні жреців 
і шаманів, але частіше їх об'єднують у єдине поняття 
“шаман”. Традиційний шаманізм — це релігійна систе-
ма, центральною фігурою якої є шаман. Він здатний 
переживати екстатичні, містичні стани і ними керувати. 
Його аудиторія — родоплемінний колектив, який живе 
з ним в одному обмеженому середовищі. Він — посе-
редник між різними рівнями світобудови, між світом 
духів і світом повсякденності.

Така релігійна система передбачає наявність колек-
тивної віри в дар шамана, а також у той світ, з яким 
він контактує. Як відзначав Клод Леві-Строс, шаманізм 
являє собою комплекс, утворений, “з одного боку, осо-
бистими переживаннями шамана, а з іншого — його 
колективним схваленням”. Традиційний шаман — це 
людина-одинак, майже небожитель.

Сучасне життя змінило життя і побут шаманів, їх функції 
та ритуали. Неошамани в основному перемістилися в 
урбаністичне середовище, вони віддалені від тради-
ційного шаманізму і дедалі рідше дотримуються якоїсь 
конкретної традиції. Нові шамани воліють засвоювати 
різні варіанти традицій і синтезувати з них зручну для 
себе версію, придатну на різних теренах її використан-
ня — від психотерапії до комерційного туризму. Одні 
існують як одинаки, інші як частина релігійних органі-
зацій. Неошаманізм — інваріант буття цих практик за 
доби глобалізації.
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Неошаман теж потребує визнання. Але його аудиторія —
це широкий соціальний ареал “просвітлених”. Це люди, 
які практикують шаманізм, шукають потрібної про це 
інформації в книжках та на сайтах. Статус сучасного 
шамана багато в чому спирається не на визнання при-
сутніх учасників і глядачів самого ритуалу, а на засоби 
масової комунікації, що створюють ефект колективної 
віри.

Традиційно людина ставала шаманом через “покликан-
ня”, що виглядало як напад “шаманської хвороби”, коли 
незалежно від своєї волі і бажання її жертва мусила 
стати медіумом між світом духів і родоплемінним су-
спільством або померти. Сучасний шаман вільно обирає 
свій шлях і використовує його для осягнення цілей, що 
часто лежать поза шаманським всесвітом. Проте за-
гальнообов’язковою, головною і незмінною складовою 
шаманських чи неошаманських практик є особливий 
стан, в який здатний занурюватися шаман і під час 
перебування в ньому у той чи інший спосіб керувати 
реальністю.

Неошаманізм — не релігія, а психотехніка

Неошаманські практики спираються в першу чергу на 
власний індивідуальний досвід. Неошаманізм — це не 
віра і не релігія, в ньому немає догм, ієрархій або обіт-
ниць. Неошаманізм визнає лише цінність особистого, 
практичного знання та власного досвіду. І сам цілитель, 
і пацієнт можуть навіть не вірити в іншу реальність, 
але обидва в даний момент вірять у ефективність, 
наприклад, подорожі в минуле життя для відновлення 
психічного здоров'я пацієнта. Тобто неошаманізм — це 
не служіння божествам або духам, а психотехніка, ті 
чи інші  способи поліпшення психічного й фізичного 
стану пацієнта, що не потребують наукового пояснення. 
Служіння ж богам або духам може входити до методики 
як її складова. 

У сучасному суспільстві відбувається трансформація 
релігійності, яка все більше індивідуалізується. Релігія 
стає справою особистого вибору і таким чином звіль-
няється від диктату релігійної спільності. Внутрішній 
особистий досвід стає головним критерієм цінності та 
автентичності релігійного переживання. Релігійні ідео- 
логеми при цьому втрачають самодостатній характер. 
Вони стають засобами досягнення позарелігійних цілей — 
психічної рівноваги, сімейного добробуту, успіху, саморе- 
 алізації, розвитку творчих ініціатив у самому суспільстві. 

Функції змінених станів у суспільствах традиційному 
й сучасному 

Клод Леві-Строс поклав початок структуралістським 
дослідженням в етнографії та антропології. У первіс-
ному колективі розрив між думкою про предмети і 
самими предметами, за Леві-Стросом, заповнюється 
магічним мисленням, що забезпечує злиття чуттєвого 
і раціонального. Символічна функція шамана в цьому 
відношенні подібна до функції психоаналітика, який 
переводить несвідоме в свідомість.

Яка роль шаманського трансу та інших форм зміненого 
стану свідомості в сучасній культурі?  Диктат раціональ-
ності в західному суспільстві призводить до доміну-
вання в психіці інтелектуальної складової за рахунок 
пригнічення чуттєвої. Раціональна людина переживає 
серйозну кризу, позаяк вона не в змозі охопити і пояс-
нити собі всю свою особистість цілком, досягти гармо-
нії у своїх психічних проявах. З огляду на це шаман-
ський транс як психотехніка пропонує відновити єдність 
раціонального та ірраціонального, психічних і тілесних 
аспектів особистості. Занурюючись у змінений стан, 
сучасна людина компенсує фрустрацію від гніту раціо-
нальності. Заразом шаманська практика виборює статус 
“техніки створення себе”, згідно Мішелю Фуко — техніки 
методичного й послідовного самоперетворення у щось 
нове й досконаліше — принаймні естетично. 

Реальність трансу і його інтуїтивне розуміння

У сучасній шаманському всесвіті духи живуть разом з 
енергіями і психічними процесами. Якщо в архаїчних 
суспільствах шаманська міфологія була обмежена сим-
волічними системами одного співтовариства, то для су-
часного шаманізму відкриті будь-які символічні форми 
всієї світової культури. Це дозволяє створювати рухому 
картину, адаптивну до будь-якої людини, де можливі 
будь-які трактування — від наближених до наукових до 
езотеричних описів містичного світу.

Сприйняття в шаманському всесвіті подібне езотерич-
ному пізнанню, як раціонально-ірраціональне охоплен-
ня дійсності. Ця єдність логічного пізнання й ірраціо- 
нального осягнення створює щось на зразок “хмари зна-
чень”. Переживання під час шаманського сеансу носять 
характер інтуїтивного розуміння образів-символів.

Неошаманізм як інструмент національної ідентифі-
кації 

Неошаманізм — це не тільки різноманіття нетради-
ційних методів поліпшення життя. Коли глобальна 
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ідеологія неошаманізму зустрічається зі специфіч-
ною місцевою культурою, шаманські ритуали можуть 
перетворюватись на інструменти національної іденти-
фікації. Виконання ритуалів чи їх інсценування стають 
частиною національних урочистостей, музичних кон-
цертів, ярмарків, вони трансформуються з релігійної дії 
в естетичне дозвілля чи політичну гру. 

Не лише в Америці — в Європі теж неошамани стають 
все більш популярними. В Норвегії, на батьківщині 
Великого Одина, місцева асоціація неошаманів вдалася 
до послідовного відродження на практиці давньоскан-
динавських традицій, через що ця група нордичних 
(північноєвропейських) неошаманів отримала в 2012 
році статус релігійної громади. Таке офіційне визнання 
означає дозвіл виконувати свої релігійні обряди, такі як 
хрещення, весілля та похорони, члени громади мають 
державну підтримку — адже їхня діяльність сприяє 
створенню унікального образу Арктики, а це в свою 
чергу позитивно відбивається на розвитку туризму.  

У більшості країн Східної Європи зацікавленість неоша-
манізмом з'явилася після падіння “Залізної завіси” 
у 1989 році, тобто після демонтажу радянської влади. 
У ідеологічному вакуумі, який утворився після розвалу 
державної структури в країнах колишньої Радянської 
імперії, відроджене релігійне життя завирувало мо-
гутньою хвилею, яка принесла багато нових церков та 
віросповідань, нових релігійних інститутів. Розвиток 
неошаманізму зазвичай датується кінцем 1980-х років, 
але справжній його розквіт почався після 1990 року. 

В Угорщині після 1990 року елементи неошаманізму 
були включені до головних національних свят. Політи-
ки та громадські організації використовували неоша-
манські ритуали для зміцнення національної самопо-
ваги. Угорський неошаманізм несподівано вийшов за 
межі культового середовища і здобув почесне визнання 
у політичних сферах. Таке піднесення сталося завдяки, 
по-перше, його союзу з християнством, а по-друге — 
його націоналістичній риториці. В Угорщині сьогодні 
можна спостерігати динамічний зв'язок християнського 
фундаменталістського відродження, відродження міфу 
про Священну Корону та оживлення неошаманізма і 
язичництва.

Владна партія шукає опори у символіці Угорщини 
середньовіччя та монархії, тому не дивно, що Корона 
святого Стефана зайняла почесне місце в угорському 
парламенті. Для урочистого вшанування цього наці-
онального символу “ритуалом очищення” у 2012 році 
вперше до парламенту були запрошені відома народна 
співачка разом з неошаманом з Туви.  

Угорський неошаманізм хоча й має паралелі з неоша-
манськими практиками світу, але в основному спира-
ється на принципи, характерні для Центральної Азії та 
Сибіру.  Неошаманська ідеологія в Угорщині заснована 
на переконанні, що посткомуністична і постмодер-
ністська епоха загрожує великими випробуваннями, і 
взагалі сучасний світ під орудою Європейського Союзу, 
Сполучених Штатів та міжнародних корпорацій роз-
балансований і некерований, в ньому немає гармонії. 
Угорський шаманізм ставить у центр сучасності особ- 
ливу людину — харизматичного шамана, який може 
допомогти суспільству досягти добробуту.  
 
“Неошаманізм”— дуже широкий термін, його світогляд 
поєднує елементи європейських народних традицій, 
моно- та політеїстичних релігій, містики, неопоганства 
та окультизму. Це своєрідний симбіоз, якому, може, 
найкраще узагальнення дав Денніс Д. Карпентер: “син-
тез історичного натхнення та сучасної творчості”.
                                          

Наталія Філоненко
Березень 2018

Ванкувер 
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NEOSHAMANISM. 
RITUAL POWER

New Age - the religion of postmodernism

Throughout the whole history of mankind, political and 
religious changes are taking place, as a result, philosophy 
is changing in society. If modernism offered a scientific 
explanation of the world and the idea of progress through 
the development of science and technology, postmodernism 
is largely a reaction against the definiteness offered by 
modernism. Postmodernism recognizes interpretation as 
the main thing and refuses a reality which is unified for 
everybody. Reality arises through our interpretations, it 
is built up as it is created by individual mind. Therefore, 
postmodernism is skeptical of the principles that claim to be 
valid for all cultures, traditions or races.  

In postmodern religion realities are considered as numerous 
and subjective, which depend on the worldview of a person. 
Postmodern religion offers a philosophical approach - many 
interpretations of truth, being and ways to see them. Such 
a religion avoids sharp confrontations, refuses global and 
dominant metanarratives. It is assumed that the religious 
truth is very individualistic and subjective, it is within the 
human being.

The movement of New Age arose in North America, in 
which cultural-philosophical views are woven together 
with religious values, perfectly reflects the ideology of 
postmodernism. This movement allows its adherents to 
design their own "Path to Truth", agreeing and reconciling 
for this various religious concepts.

A follower of New Age can choose or create any religion, he 
is no longer dependent on his own ethnic or social group: 
one can take half of Buddhism, a quarter of Hinduism, a 
quarter of Christianity and add a pinch of shamanism. You 

can choose any God. This is ideal scenario for a consumer-
oriented culture. The Western world readily accepted this 
philosophy, since the possibility of mixing different ideas and 
techniques is perceived as another manifestation of freedom 
and independence.

From the point of view of Western rationalism, New Age 
philosophy violates the objective laws of reality in society, 
leads away from scientific truth. Modern Western atheists 
call faith in the justice of the world order delusional optimism, 
the concept of accepting everything that happens in life 
with a man - blurring the boundary between good and 
evil, and self-love - an increased level of selfishness. They 
consider it is dangerous to have an ideology that does not 
adhere to any boundaries. In their opinion, this movement, 
in fact, is a rebranding of Hinduism, and today we can see 
a global spread not of Islam, as many people used to think, 
but of Hinduism through its new adapted form - New Age. 
Today the basic ideas of Hinduism, such as belief in soul 
reincarnation and karma as a consequence of previous 
actions, are much more common in the Western society 
than ideas of Christianity or Islam. 

The emergence of neo-Shamanism in America in the 60's

Neo-Shamanism appeared as a consequence of the 
philosophy of postmodernism and the thinking of the New 
Age in modern culture. For the first time this term appeared 
in America in the middle of the 20th century as a new 
cultural trend - the study and revival of Indian shamanic 
practices by representatives of Western culture. White people 
rushed to study Indian shamanism, and although this was 
for them another's legacy, they tried to accept this culture. 
Some of them were trained by shamans and began to be 
called neoshamans. Neo-Shamanism unites everything 
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connected with the development of magical and mystical 
practices by modern people, regardless of their origin and 
cultural traditions.

The birth of neo-Shamanism is connected with the activities 
of the anthropologists Carlos Castaneda and Michael Harner, 
who from the researchers turned themselves into followers 
of shamanism. Later they became its interpreters and 
popularizers. In 1960 Castaneda, being an anthropologist, 
intended to investigate the medicinal properties of plants 
and enlisted the help of the shaman sorcerer Don Juan. 
Thus began his journey into the world, where visions 
became the main reality. The spiritual trip, which included 
hallucinogens, was one of the touchstones of spiritual 
awakening in the 1960s and 1970s. Castaneda's views 
coincided in many respects with the seekers of New Age. For 
example, he argued that sorcerers see the universe as a flow 
of energy. The New Era also claims that everything is energy. 
His books on his spiritual journey and Don Juan had a very 
great influence on the rise of neo-Shamanism.

Globalization and unification of shamanism

Professor-anthropologist Michael Harner visited Indian 
tribes and studied Indian shamanism there. He was initiated 
into a shaman in the South American tribe, then in 1979 
he organized the Foundation for the Study of Shamanism, 
which still exists. He actually created a worldwide network 
of shamanism in different countries of the world. Neo-
Shamanism is a modernized form of traditional shamanism, 
a product of its cultural globalization and unification.
Harner proposed the term basic shamanism - shamanism 
for everybody. Shaman practices have become universal - 
they are cleansed of ethnic, territorial and religious context 
and adapted to any person. Harner and his followers in 
different countries of the world spread this knowledge as 
a universal psycho-technique of "healing the soul". Any 
person of modern culture can master this knowledge as a 
psychotherapeutic or spiritual practice.

Neoshamanism spread in the post-Soviet space

This movement has reached our territory when the Soviet 
Union collapse began. Bookstalls were flooded by esoteric 
and mystic literature which suddenly appeared on the 
market. At the same time paraphsycological branch of 
scientific and pseudoscientific research have intensified, 
focusing on various abnormal phenomena connected 
to powers of people and animals and life after death 
experiments etc.

Neoshamanism development is still occuring on our 
territory. Interestingly, it is most popular among people who 

are highly educated. Psychologists, hypnotists, yoga teachers 
who seek for new methods of working with clients.

Also, the definition of “neoshamanism” in our country 
includes those who are directly associated with healing. 
Healing has always been one of the crucial functions of a 
sorcerer. It is interrelated with traditional and folk medicine 
practices, which have started reviving since 90s.

Shamans and neoshamans. Their role in the society and 
way of life

Shamanism combines both healing and religious dimension. 
Sometimes sorcerers are distinguished in shamans and 
priests, but most often they are called “shamans”. Traditional 
shamanism is the religious system with sorcerer as the 
central figure. He is able to undergo ecstatic and mystic 
states and control them. His audience is a pre-historic 
community living side by side with him in the limited space. 
He is the medium between different levels of universe, 
spiritual world and everyday life.

This religious system includes the collective belief in a 
shaman’s gift and the world he contacts in his rituals. Claude 
Lévi-Strauss says there is a certain “shamanistic complex” 
which is created by “personal feelings of shaman and 
collective approval of what he does”. Traditional shaman is a 
lone man, almost divine.

Modern life has changed the life of sorcerers, their functions 
and rituals. Neoshmans moved to urban areas mainly, and 
they are quite far from traditional shamanisn and rarely 
follow any specific tradition. New shamans are willing to 
master new versions of traditions and synthesize the most 
suitable one to use it elsewhere from psychotherapy to 
commercial tourism. Some of them are lonesome, others 
become a part of religious organizations. Neoshamanism is 
an invariant of practices of being in the age of globalization.

Neoshaman needs to be recognized. His audience is the wide 
social circle of the “enlightened”. People who are practicing 
shamanism seek information about it in books and on the 
Internet. Modern shaman status depends much on being 
aknowledged by the participants and viewers of the ritual, 
not by the media that create the effect of collective faith.

People traditionally became shamans through “calling” 
which means that those, experiencing “shamanistic sickness” 
should become medium between the spiritual world and 
indigenous community or die, despite their will. Shamans 
today choose their path freely and use it to reach goals 
that are frequently outside the shaman universe. Still, the 
specific state the shamans enter and control reality is still 
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a primary and mandatory component of shamanistic and 
neoshamanistic practices.

Neoshamanism is not the religion but a psychic 
technique

Neoshamanist practices first of all rely on their own 
individual experience. Neoshamanism is not faith 
or religion, it lacks dogmas, hierarchies or vows. 
Neoshamanism only recognizes the value of personal, 
practical knowledge and personal experience. And both 
the healer and the patient don’t even have to believe the 
other reality, but both do believe in efficiency of, say, time 
travel to restore a patient’s psychic health. That means 
neoshamanism is not serving gods and spirits, but a psychic 
technique, or ways to improve the psychological or physical 
state of a patient that do not require scientific explanation. 
Serving gods and spirits can be part of a method as some 
sort of tribute to tradition.

There is a transformation of religiousness that’s happening 
in the society and that’s becoming more individualized. 
Religion becomes a personal choice and thus frees itself 
off the rule of religious community. Internal personal 
experience becomes chief criteria of value and authenticity 
of religious experience. Religious ideologemes lose self-
sustainable character. They become the tools of reaching 
non-religious goals – psychic balance, family wellness, 
success, self-realization, development of creative initiatives 
in society.

Altered state functions in traditional and today societies

Claude Lévi-Strauss was a founder of structuralist research 
in ethnography and anthropology. A gap between the obect 
and thinking about it in prehistoric collective is filled with 
magic reasoning which enables the merger of emotional and 
rational, according to Lévi-Strauss. The sorcerer’s symbolic 
function is very close to the one of a psychoanalyst who 
converts unconscious to conscious.

What is the role of shamanistic trance and altered state 
of mind in the modern culture? Intellectual component 
dominates over the emotional one in psychics because of 
the rationalism rule in the western civilization. Rational 
human experiences severe crises because of inability to 
embrace and explain own personality and reach harmony. 
Considering this, shaman trance as a psycho-technique 
offers to unite rational and irrational again, psychic and 
physical aspect again. Diving into the altered state of 
mind, modern human deals with frustration from reality 
oppression. Shamanistic practice wins the status of “self-
creation technique”, which is, according to Foucault, is a step 

by step transformation into someone new and more perfect, 
at least aesthetically.

Trance reality and intuitive understanding of it

In todays’s shaman universe spirits live side by side with 
energies and psychic processes. In archaic societies shaman 
mythology was limited by symbolic systems of community, 
and modern shamanism has access to any symbolic forms 
of cultures from all over the world. It allows to create a 
dynamic picture which is suitable for any person and any 
interpretations are possible starting with pseudoscientific to 
the esoteric depictions of the mystic world.

Perception is similar to esoteric cognition as a rational-
irrational outreach of reality. This unity of logical learning 
and irrational comprehension is like a “cloud of meanings”. 
Feelings experienced during the shamanistic session have all 
the features of intuitive understanding of symbolic images.

Neoshamanism as an instrument for national 
identification

Neoshamanism is not only a set of non-traditional 
methods for life improvement. When global ideology of 
neoshamanism meets specific local cultures, rituals can 
turn into the means of national identification. Rituals’ 
performance and their staging become a part of national 
celebrations, music concerts, fairs, they turn from religious 
acts into leisure activities or political games.

Neoshamans become more and more popular both in 
America and in Europe. In Norway, the motherland of the 
Great Odin, the local association of neoshamans received 
the status of religious organization in 2012, because they 
started a consequent restoration of ancient Scandinavian 
traditions and rituals. This official recognition allows to 
conduct religious ceremonies of epiphany, wedding or 
burial, and it is governmentally supported because of the 
great contribution to the image of Arctics which leads to the 
development of tourism.

Most of the countries of Eastern Europe become interested 
in neoshamanism after the fall of the Iron Curtain in 1989 
and the collapse of the Soviet Union. Revived religious life 
brought a huge wave of new churches, beliefs and religious 
institutes due to the ideological vacuum emerged after the 
collapse of the governmental structure. Neoshamanism 
development started in the end of 1980s and flourished 
after 1990.

Elements of neoshamanism were included in official 
national celebrations in Hungary after 1990. Politics and 
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non-governmental organizations used neoshamanistic 
rituals to strengthen the national self-respect. Hungarian 
neoshamanism suddenly exceeded the borders of the 
sphere of cult and took place even in political sphere. This 
happened because of the union with Christianity and it’s 
nationalistic rhetoric. Even now the dynamic connection of 
the Christian fundamentalist revival, as well as the myth 
of the Holy Crown and recovery of neoshamanism and 
paganism can be observed in Hungary today.

Hungary’s governing party seeks for support in monarchy 
and symbols of medieval Hungary. That is why the Crown 
of Saint Stephen took its honorable place in Hungarian 
parliament. The “ritual of purification” was conducted in 
2012, that is why a famous folk singer and neoshaman from 
Tuva were invited to the Parliament for the first time.

Hungarian neoshamanism correlates with neoshamanistic 
practices of the world but mainly it is based on 
the principles typical for Central Asia and Siberia. 

Neoshamanistic ideology of Hungary states that post 
communist and postmodernist epoch is a huge threat, and 
modern world ruled by the European Union, the US and 
international corporations is unbalanced and uncontrollable, 
it lacks harmony. Hungarian shamanism puts a special 
human in the center of present time – the charismatic 
sorcerer who can help society live well.

Neoshamanism is a very broad term, its ideology combines 
European folk traditions, mono- and polytheistic religions, 
mystics, neopaganism and occultism. This is a certain 
symbiosis, best defined by Dennis D. Carpenther as 
“synthesis of historical inspiration and modern creativity”. 

Natalia Filonenko
March 2018, 

Vancouver
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ШАМАНСЬКІ ПРАКТИКИ, 
РИТУАЛ ТА ТРАНСЦЕН-
ДЕНТАЛЬНИЙ ДОСВІД У 
СВІТОВОМУ СУЧАСНОМУ 
МИСТЕЦТВІ 
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Як пояснити картини мертвому зайцю

Перформанс, можливо, одна з найбільш ефемерних форм 
contemporary art. Проте деякі з них настільки важливі в 
історії мистецтва, що й через роки художники з ними дис-
кутують, а музеї їх відтворюють. У 2014 році італійський ху-
дожник Веттор Пізані в Mузеї Мадре в Неаполі організував 
відтворення власного перформансу 1976 року “Заєць не 
любить Йозефа Бойса” (Vettor Pisani, The Rabbit Does Not 
Love Joseph Beuys, Museum Madre, Naples). Цей перфор-
манс  у свою чергу є інтерпретацією перформансу самого 
Йозефа Бойса “Як пояснити картини мертвому зайцю” 
1965 року (“How to Explain Pictures to a Dead Hare”, Galerie 
Schmela, Düsseldorf ). У 2005 році Марина Абрамович від-
творила Бойсів перформанс в Музеї сучасного мистецтва 
Соломона Гуґґенхайма. (Marina Abramović — Guggenheim 
Museum, New York). 

Бойс є однією з найбільш революційних фігур у світовому 
мистецтві. Початком його особистої міфології, де факти 
невіддільні від вимислу, стала дата 16 березня 1944 року. 
Його літак був збитий над Кримом, коли він служив в 
Люфтваффе стрільцем-радистом. Морозний татарський 
степ, де його знайшли, так само як топлений жир і вой-
лок, що за допомогою їхніх цілющих властивостей місцеві 
жителі його врятували, визначили образи його майбут-
ніх робіт. Не випадково пізніше, під глибоким впливом 
езотеричної філософії австрійського філософа й містика 
Рудольфа Штайнера, він набуває образу шамана і в ньому 
стверджує себе.

Експериментуючи в своїх скульптурах з незвичайними 
матеріалами, такими як бджолиний віск, жир, войлок і 
мертві тварини, Бойс змістив межі того, що вважалося 
мистецтвом. Він оголосив, що “кожен є художником”, і 
винайшов термін “соціальна скульптура”, щоб під цим 
гаслом втілити свою анархічну програму перетворення 
суспільства.

“Як пояснити картини мертвому зайцю”— це перфор-
манс Бойса, який документувався протягом трьох годин у 
дюссельдорфській галереї Шмела під час проведення там 
персональної виставки. Глядачі мали змогу бачити через 
вікна, як Бойс, тримаючи на руках мертвого зайця і щось 
йому шепочучи, ходив на самоті по галереї. Його голова 
була вкрита медом і позолотою, до лівої ноги прив'язана 
повстяна підошва, до правої — залізна. Дійство закінчи-
лося, коли Бойс зрештою сів на табурет, тримаючи помер-
лого зайця подібно Мадонні в “П'єті” Мікеланджело. 

Те, що Бойс вкрив голову медом — унікальною живиль-
ною речовиною, — у символічний спосіб пов'язало триб 
життя бджіл з його власними зусиллями, спрямованими 

на розширення розумового потенціалу людини і вихід за 
межі раціонального (як наприклад здатність “спілкуватися” 
з зайцем). За авторським задумом золото символізувало 
функцію художника-творця, чия “артистична діяльність”, 
як і в бджоли, подібна життєдайній силі сонця.

Все це нівелювало риси самого Бойса, який натомість ста-
вав посередником-шаманом у спілкуванні з духом зайця, 
тобто перформанс мав підкреслено ритуальний характер. 
Згідно Бойсу, та здатність зайця перетворювати землю на 
своє середовище проживання, котра й надає йому саме 
такої форми тіла, також є творчим актом. Бойс стверджує, 
що людство і зайці мають більше спільного, аніж ми гада-
ємо. Заєць — наочний приклад руху перевтілення. Заєць 
втілюється в землю як таку: він ніби закопує себе в землю, 
тобто в саму матерію, зливається з нею і зрештою стає 
власним втіленням її законів.

Як нам вказує Бойс, навіть мертва тварина зберігає більше 
можливостей у вимірі інтуїції, ніж деякі люди з їхньою 
затятою раціональністю. Людське мислення здатне багато 
чого досягти, але воно може бути інтелектуалізованим аж 
до вбивчого ступеню, щоб у цій непохитній мертвотності 
робити так само мертвотними політику й освіту. 

Див.: Алан Антліф. Чому Йозеф Бойс і його мертвий заєць живі. – 

https://ca.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/march/03/why-joseph-

beuys-and-his-dead-hare-live-on/

500 архатів проти демонічних монстрів

Часто порівнюваний з Енді Уорхолом художник, народ-
жений в Токіо, вміє поєднати Схід та Захід, традиційне з 
сучасним, “високе” з “низьким”. Його роботи відсилають 
глядача і до ніхонга — національного стилю японського 
живопису, якому він формально навчався, і до отаку  — 
субкультури, яка фокусується на мультфільмах і коміксах.  
Сам Такаші Муракамі також одного разу зарахував себе до 
йокаї — категорії монстрів-чаклунів, духів та інших міфо-
логічних істот, що вийшли з японського фольклору.

Він довго не був визнаний в рідній Японії, і тільки в 2012 
році, після чотирнадцяти років  поступового набуття між-
народного розголосу, художник дочекався своєї першої 
великої виставки в Токіо, в Музеї мистецтв Морі (Mori Art 
Museum). Серед експонованого найпомітнішим проектом 
стала робота “500 архатів”— живопис довжиною в 100 
метрів, що вважається одним з найбільших за розмірами 
артефактів в історії мистецтва.

Картина була створена в 2012 році на знак подяки наро-
дові Катару — країни, що одна з перших  запропонувала 
допомогу Японії після Великого землетрусу й цунамі у 
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2011 році. На створення цієї роботи художника надихну-
ла легенда про 500 архатів — послідовників Будди, які 
поширювали його вчення. Легенда, про яку йдеться, вже 
була раніше візуалізована в Японії в роботах на полотні, 
в дерев'яних і кам'яних скульптурах. Щоб завершити свій 
монументальний твір, Муракамі довелося залучити понад 
200 студентів з різних художніх коледжів. 

“500 архатів”— це надзвичайно деталізована картина, 
яку Муракамі назвав “моя Герніка”.  Санскритське “архат” 
означає істоту, що досягла стану просвітління. Архат у 
буддизмі — це досконала людина, яка дійшла розуміння 
істинної природи існування і досягла нірвани. Архат, що 
звільнився від пут бажань, не буде більше відроджений. 
У Китаї, а також в Кореї, Японії та Тибеті архати часто 
зображувалися на стінах храмів групами по 16 чоловік. 
Це 16 вірних учнів Будди, яким він заповідав залишатися 
в світі і уникати нірвани до пришестя наступного Будди. 
Згодом ця кількість була збільшена до 18, і зрештою — до 
500. Художник намалював 500 просвітлених учнів Будди, 
за образом кожного з яких — реальний історичний про-
тотип. Вважається, що архати можуть допомагати людям 
під час лих. У картині оживають, заповнюючи нескінченні 
психоделічні пейзажі, давні казки, демонічні монстри й 
старі ченці в традиційному одязі, у супроводі традицій-
них атрибутів. 

Див.: Люсі Лау. Божевільний геній Такаші Муракамі підкорює Ванкувер-

ську Галерею мистецтв. – https://www.straight.com/arts/1023561/mad-

genius-takashi-murakami-seizes-vancouver-art-gallery

(Нео)нове відродження Птаха Грому

Канадський художник Дуейн Лінклейтер за походженням 
наполовину індіанець з племені омаскеко крі. У 2013 році 
він був оголошений лауреатом особливо престижної в 
Канаді премії Собі Арт — Sobey Art Award, отримавши 
50 тисяч доларів за свою роботу “Тавтологія”. Неонові 
скульптури Лінклейтера повторюють у різних кольорах 
один і той самий силует священного  Птаха Грому, образ 
якого запозичений зі знаменитої картини “Андрогінність” 
1983 року культового художника-індіанця Норвала Морріс-
со, вихідця з племені анішінаабе.

“Андрогінність” Морріссо вражає не тільки своїми розмі-
рами та інтенсивними кольорами, а й величчю задуму і 
складністю образів. Монументальне полотно висловлює 
особисте розуміння Норвалом Морріссо життєвих взаємо-
зв'язків, в тому числі і у гендерному вимірі. У центрі цього 
космічного всесвіту — Птах Грому, його супроводжують 
інші істоти-духи як втілення життєвої сили всіх живих 
створінь. Птах Грому — легендарна істота в культурі й 
власне історії деяких корінних народів Північної Америки. 

Як втілення надприродної нелюдської сили, цей образ 
часто зустрічається в мистецтві й фольклорі багатьох куль-
тур Тихоокеанського північно-західного узбережжя.  

Дарунок у традиціях індіанців здебільшого має метою 
створити зв'язок з ким-небудь, вшанувати  або попросити 
про допомогу. Намалювавши цю роботу, Морріссо запро-
понував її канадійцям як дарунок — на знак примирення 
з історичним фактом колонізації. Як гадав Морріссо, уряд 
Канади, приставши на цей дипломатичний жест, засвід-
чить свою готовність зробити країну гостинним і надій-
ним притулком для всіх її мешканців.

Дуейн Лінклейтер переводить образ священного птаха 
у різнобарвний неон, створює його сяючий графічний 
силует і у такий спосіб надає цьому образу додаткової 
виразності і сили. Неон вже давно є дуже популярним 
матеріалом, який насамперед асоціюється з комерційною 
рекламою. Таким чином Лінклейтер поміщає традиційну 
ікону в сучасний споживчий дискурс.  У цьому проекті, 
як і у своїх попередніх роботах на кшталт “Тавтології”, 
де досліджуються такі поняття як переклад, повторення 
і символізм, Лінклейтер піддає критичному перегляду 
саму ідею авторства, якщо йдеться про індивідуальну або 
національну власність на теренах культури. 

Див.: Кармен Робертсон. Життя і творчість Норвала Морріссо. –  https://

www.aci-iac.ca/art-books/norval-morrisseau/key-works/androgyny?fbclid=I

wAR0S9iksLliLjkLaebZycnv0Q6bcRw4p5RM332fa9cBvgLgtyJOUOJWQCTo

https://maclarenart.com/project/duane-linklater-tautology — інформація 

галереї про митця

Секта Змієносців проти Квантового безсмертя
  
“Загальновідомо — за часів кризи люди починають шу-
кати Бога, — каже канадський художник Джеремі Шоу, 
котрий мешкає в Берліні. — Гадаю, це дуже схоже на те, 
що відбувається зараз у світі”. 

Художник вже давно почав вивчати жагу людини до 
трансцендентального досвіду — відкриття й опанування 
змінених станів свідомості, що їх можна досягти різними 
шляхами — через релігію, віру, танці, наркотики, гіпноз 
або Інтернет. У цьому він вбачає прагнення до якоїсь 
вищої сили, вищого інтелекту, до осягнення чогось за 
межами очевидного. На його думку, це хоч і не завжди 
усвідомлене, але універсальне й нескасовне прагнення 
людини до духовного життя. Художника ж цікавить власне 
свідома спроба людини змінити власну реальність, вийти 
за власні межі.  

Вивчення змінених станів свідомості призвело худож-
ника до сумніву — чи існує взагалі  “незмінний” стан 
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свідомості, як точка відліку для зміненого. На його думку, 
внутрішній стан людини постійно так чи так змінюється 
у наших звичних реаліях, тому якщо вдасться насправді 
виділити момент якогось “незмінного”, тобто первісно-іс-
тинного стану, то це в кращому випадку, з огляду на міль-
йони змінних і привхідних, буде щось геть особисте.
Його увагу привертають також спроби вчених пояснити й 
кількісно визначити ці стани, виявити діяльність мозку під 
час цих дослідів — відтворити й унаочнити його біоло-
гію. Якщо наука може пояснити, чому людина відчуває 
релігійний захват, тобто вчені, скажімо, стверджують, ніби 
це пов'язано з тим, що конкретна частина мозку людини 
у такий спосіб на щось реагує, хіба це знижує цінність її 
досвіду? У своїх роботах Джеремі Шоу об'єднує і синтезує 
духовне, містичне, психоделічне й наукове.

У своєму ранньому проекті “DMT” від 2004 року він знімав 
себе та інших молодих людей після прийому однойменної 
хімічної сполуки, яка у природному вигляді зустрічається і 
в мозку людини, і в деяких рослинах і тваринах. DMT — 
триптамін — відомий як один з найбільш потужних пси-
ходелічних препаратів і здавна використовувався в різних 
культурах як складова шамансько-ритуальної практики. 
Рік Штрассман, американський психіатр, вчений-до-
слідник в області психофармакології і автор книги про 
DМТ, назвав його “молекулою духу”. Дійових осіб стрічки 
Джеремі Шоу знято крупним планом, у станах ейфорії 
або захвату. Субтитри під зображенням передають пізніші 
спроби учасників зробити те, що майже неможливо — за 
допомогою слів передати й описати свій досвід.

У 33-хвилинному фільмі під назвою “Прискорювачі” 
(Quickeners) 2014 року Джеремі Шоу використовує мате-
ріали з чорно-білого документального фільму 1967 року 
“Люди Святого Духа” (Holy Ghost People) — про п'ятдесят-
ницьку секту Змієносців в сільській Західної Вірджинії. 
Серед напрямків у християнстві Змієносці (Snake Holders) —  
випадок досить  незвичайний. На відміну від інших 
конфесій вони тлумачать Біблію буквально, взявши за 
основу для своїх ритуалів цитату з Євангелія від Марка, 
де воскреслий Ісус проголошує: “Віруючих супроводжува-
тимуть такі знамення: іменем Моїм виганятимуть бісів; 
говоритимуть новими мовами; братимуть змій; і якщо 
щось смертоносне вип'ють, не зашкодить їм”. У їхньому 
розумінні танці з отруйними зміями — це не разова цере-
монія навернення, а повторюване духовне переживання, 
яке є наслідком і свідоцтвом благовоління Бога до люди-
ни. В основі  світогляду Змієносців — суцільна відданість 
і покірність Богу, а отже й Його рішенню: гідна  людина 
жити чи ні. Звідси й відмова звертатися до лікарів, якщо 
змія все ж таки вкусила.

Джеремі Шоу накладає на відео з минулого свій власний 

сценарій — з далекого майбутнього.  Звичайні-пересічні, 
у дикувато-старовинному вбранні віряни-християни з 
американської глибинки так само нам чужі й від нас дале-
кі, як і мешканці вибудованої Шоу техно-дистопії. Архів-
ний матеріал іноді сповільнюється, контури дійових осіб 
раз-по-раз занурюються в синьо-рожевий растр. Художник 
розповідає фантастичну історію про те, що стало з люд-
ством через 500 років після того, як воно зазнало “вибуху 
інтелекту”. Це перетворило їх на безсмертних “кванто-
вих людей”— логічних, надрозумних істот, пов'язаних з 
“Вуликом”— нейронним інтерфейсом, здатним “пояснити 
будь-що”, своєрідним аналогом Інтернетової “Хмари” або 
“Матриці”. У цьому демістифікованому постлюдському 
світі всі “абстрактні явища”, такі як релігійне богослужін-
ня або твори мистецтва, розцінюються як ірраціональні 
“нейронні конфабуляції в мозку”, тобто неіснуючі, вигада-
ні явища.

Подальша розповідь знайомить глядача з сектою пост-лю-
дей, що відкололася від загальної зараціоналізованої 
маси. У них присутній “синдром людського атавізму”— 
рідкісний розлад, який полягає в “потребі вірити”. На 
своїх зустрічах, мета яких — відродження віри, сектанти з 
майбутнього співають, вигукують, волають, палко молять-
ся й танцюють з отруйними зміями.  Так відроджуються 
“стародавні ритуали”, від яких всі давно відмовилися ще 
на зорі пост-людства, тому що вони “порушують раціо-
нальну логіку”. За допомогою демонстрованого матеріалу 
та інтерв'ю з членами секти глядач дізнається, що праг-
нення до таких-от переживань релігійного захвату — це, 
як вони його називають, “прискорення”, а кінцевою метою 
для “прискорювачів” є повернення до смертного, люд-
ського стану та “пошуки душі”.  

Див.: Тесс Такара. Чому в сучасному мистецтві відроджуються шаман-

ські практики. – https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-shamanic-

practices-making-comeback-contemporary-art

Вигнання відьми з магазину Apple

На головній торгівельній площі в Берліні поліцією було 
евакуйовано (персонал разом з відвідувачами) і закрито 
Apple Store. Винуватцем виявилася “техно-відьма” на ім'я 
“Протекторама”— химерне створіння, одягнене у фірмо-
вий червоно-біло-блакитний велокостюм, перетягнутий 
безліччю перекручених як змії ремінців, з укріпленою на 
шиї паличкою для селфі; так само синім або червоним 
пофарбовані відкриті ділянки шкіри —  обличчя і руки. 

Художник Йоханнес Пауль Ретер разом з групою поміч-
ників виконували ритуал з використанням металу під 
назвою “галій”, який плавиться за температури тіла: 
буквально в долонях. Організований в рамках фестивалю 
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перформансів, відьомський ритуал мав привернути увагу 
до фетишизованих iPhone та інших продуктів Apple, а 
насамперед — до проблеми їхньої причетності до застосу-
вання у виробництві рідкоземельних елементів і металів, 
про які більшість з нас нічого не знає.

Дирекція магазину викликала поліцію, гадаючи, що метал — 
то отруйна ртуть, а виконавець — терорист. Учасники акції 
були заарештовані, організатори фестивалю вибачилися, 
а німецькі ЗМІ скористалися нагодою піддати сучасне 
мистецтво нищівній критиці. Проте конфлікт з законом 
не зупинив Ретера. Всупереч відверто негативній реакції 
на його “проникнення в кафедральний собор iPhone”, 
Ретер, який створив і викликав цю відьму, котра обожнює 
рідкоземельні метали, готовий “викликати й всіх інших — 
скільки буде потрібно”. “Це ціле покоління відьом, ціле 
племено, — пояснює він. — На їхню появу з рекламного 
таблоїду Protectorama можна чекати де завгодно”. 

Така остання версія Protectorama з'явилася в Ісландії 
наприкінці жовтня, у рамках музичного і арт-фестивалю. 
Цього разу об'єктами перформансу стали два головних 
джерела доходу острова: алюмінієвий завод і популярний 
туристичний курорт, побудований навколо геотермально-
го джерела, багатого сіркою і двоокисом кремнію. 

Див.: Гілі Перлсон. Який художник ховається за відьмою, залюбленою в 

техніку й позбавленою статі? – https://news.artnet.com/exhibitions/the-

artist-behind-the-genderless-tech-witch-736508  

Синій, чорний, білий та 24-каратний золотий —  
кольори Богині

Ліна Айріс Віктор працює в живопису, інсталяції та фото-
графії. Об'єднуючи матеріали і методи сучасних і старо-
давніх форм мистецтва, вона досліджує питання сутності 
часу і буття. Роботи художниці серед іншого позначені 
авторською технологією: для позолоти вона використовує  
24-каратне золото — золото вищої проби. У автопортре-
тах, де синтезуються фотографія і живопис, Ліна Віктор 

перетворює себе на ікону. У цих роботах співіснують, скла-
даючи діалог, портрет і абстракція. Лабіринтові візерунки — 
алюзії-посилання на культури Малі, Австралії, таємні 
знання ацтеків і давньоєгипетських жреців.

Вона себе вдягає у яскраво-чисті кольори — синій, 
чорний, білий і золотий, перетворюючись на  прадав-
ню царицю-богиню. Художниця дає своїй палітрі таке 
тлумачення: “Золото означає владу, але це також символ 
потойбічного світу. Все, що пов’язане з золотом, в істо-
рії людства — скарбниця легенд. За нинішніх часів його 
місце й роль зведені до засобу торгівлі, до виміру грошо-
вого багатства. Для стародавніх єгиптян, майя, ацтеків, 
шумерів воно, звичайно, означало набагато більше. Я 
використовую золото через його космічне походження. Як 
і всі елементи і метали, воно було створене під час смерті 
зірки і мандрувало всесвітом, аби нарешті якимось дивом 
осісти на нашій планеті. Чорний — це повне поглинання 
світла, а білий —  його так само повне відбиття. Мажорель 
синя, яку знерідка звуть Синя Кляйна (International Klein 
Blue), асоціюється з космічною порожнечею, безоднею. 
Алхімія, яку вони разом створюють, надзвичайно потуж-
на”.   

Роботи на папері з серії “Темний Континент” представля-
ють художницю у присмерковому ботанічному ландшафті. 
Тут золотом, щоб їх виокремити, позначені фокусні точки 
у площині чорно-білого зображення: сонце, промінь 
світла і як начерк — чийсь силует. Фігури справляють вра-
ження прадавніх і футуристичних водночас, де тіло стає 
позачасовим каналом для транскультурних сюжетів — для 
унаочнення циклічності існування і нелінійного поняття 
часу. 

Див.: https://www.amargallery.com/blackexodus  – інформація галереї 

про митця

Наталія Филоненко
Листопад 2018

Ванкувер
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ART AROUND THE WORLD



59

How to explain pictures to a dead hare

Performance is, perhaps, one of the most ephemeral forms 
of contemporary art. Though some of them are so valuable 
for the history of art that artists discuss them through years, 
and museums reproduce them. Italian artist Vettor Pisani 
has reproduced his own performance “The Rabbit Does 
Not Love Joseph Beuys” (1976) in Museo MADRE, Naples in 
2014. This performance is in its turn the interpretation of 
Joseph Beuys’ performance “How to Explain Pictures to a 
Dead Hare” (1965) in Galerie Schmela, Düsseldorf. Marina 
Abramović replicated Beyus’s performance in 2005 in the 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York.

Beuys is one of the most revolutionary figures in art. His 
personal mythology where facts are integral to fantasies 
has begun on March, 16, 1944. His plane was shot down 
while flying over Crimea when he served as sniper and radio 
operator in Luftwaffe. Frosty Tatar steppe where he was 
found, and molten fat and felt, which healing properties 
were used to save him by locals, defined the images of his 
future works. Not occasionally he gained and affirmed his 
image of shaman being under the influence of esoteric 
philosophy of Austrian philosopher and mystic Rudolf 
Steiner. 

Experimenting with unusual materials as wax, fat, felt and 
dead animals in his sculptures Beuys ousted the borders of 
what was supposed to be art. He proclaimed that “everyone 
is an artist” and invented the term “social sculpture” to 
realize his anarchic program of transformation of the society 
under this motto.

“How to explain pictures to a dead hare” is Beuys’s 
performance of was being documented for three hours 
in Galerie Schmela in Düsseldorf right at the time his 
personal exhibition was running there. Viewers could see 
Beuys through the windows, he carried the dead hare in his 
arms, and whispered something to him, walking alone in 
the gallery. His head was covered with honey and gilt, felt 
sole was attached to the left leg, and iron to the right one. 
The performance was finished when Beuys finally sat on 
the stool, holding the dead bunny like Madonna in Pietà by 
Michelangelo. 

That fact that Beuys covered his head with honey, which 
itself is the unique invigorating substance, symbolically 
binds the way of bees’ life with his own effort, directed 
to expand the potential of human’s mind and go out 
the borders of rational (as, for example, ability to 
“communicate” with a hare). Gold was meant to symbolize 
the function of artist and creator, whose “artistic activity”, as 
the one of the bee, is similar to the vital power of the Sun. 

All these offset the traits of Beuys himself, who instead has 
become a shaman-medium in spiritual connection with 
the hare’s soul, so the performance itself had emphasized 
ritual nature. According to Beuys, the ability of the hare to 
turn earth into his habitat, which shapes his body the way 
it is, is also the act of creation. Beuys states that people and 
hares have much more in common than we think. Hare is 
an illustrative example of transformation. It transforms into 
earth: digs himself into it, into the matter itself, and finally 
becomes the incarnation of earth’s laws.

Beuys points out that even dead animal preserves more 
possibilities in the intuition’s dimension than some people 
with their hardened rationalism. Human mind is able to 
achieve a lot but it can be intellectualized so badly that in 
this unshakable deadness makes politics and education dead 
as well.  

Reference: “Why Joseph Beuys and his dead hare live on” — 

announce of the book “Joseph Beuys” by Allan Antliff, Phaidon Focus book 

series. —  https://ca.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/march/03/why-

joseph-beuys-and-his-dead-hare-live-on/

The 500 arhats against demons

Takashi Murakami comes from Tokyo and he is good at 
connecting East and West, traditional and contemporary, 
“high” and “low”, and he is often compared to Andy Warhol. 
His works link the viewer both with hihonga, Japan national 
painting style, which he technically studied, and with otaku, 
the subculture which focuses on cartoons and comics. 
Takashi Murakami once said that he is yōkai — supernatural 
monsters, spirits and other creatures in Japanese folklore.

For quite a long time he was unrecognised in his native 
Japan, and only after fourteen years of gaining international 
fame step by step, he finally made in to his first huge 
exhibition in the Mori Art Museum, Tokyo, in 2012. “The 
500 arhats” has become the most outstanding work in 
that project, being 100 metres long thus believed to be the 
biggest artifact in the history of art.

The painting was created in 2012 in gratitude to people 
of Qatar, one of the first countries to offer help to Japan 
after the Great East Japan Earthquake and tsunami which 
happened in 2011. The artist was inspired by the legend 
of the 500 arhats — followers of Buddha who spread his 
teaching. This legend had been visualized earlier in Japan 
in canvas works, wooden and stone sculptures. To finish his 
monumental work, Murakami had to invite more than 200 
students of different art colleges.
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“The 500 arhats” is extremely detailed painting, Murakami 
called it “my Guernica”. “Arhat” in Sanskrit means 
“enlightened”, the one who reached enlightenment. Arhat is 
a perfect human being who has gained insight in the true 
nature of existence and reached nirvana. Arhat got released 
from desire and he would not be revived. In China, as well 
as in Korea, Japan and Tibet group of 16 arhats is often 
portrayed on the walls of temples. These 16 faithful disciples 
of Buddha vowed to remain in this world and avoid Nirvana 
before the future Buddha appears. Later this amount 
increased to 18, and then to 500 people. Murakami drew 500 
enlightened disciples of Buddha in the image of each one of 
them, their historic prototype. It is believed that arhats can 
help people suffering from scourges. Ancient tales, demons 
and monsters, old monks in traditional clothes and with 
traditional attributes fill the endless psychedelic landscapes 
and make the painting alive. 

Reference: The Georgia Straight (newspaper) “The mad genius of Takashi 

Murakami seizes the Vancouver Art Gallery” by Lucy Lau on January 24th, 

2018. —  https://www.straight.com/arts/1023561/mad-genius-takashi-

murakami-seizes-vancouver-art-gallery

(Neo)new Thunderbird Revival

Duane Linklater is Omaskêko Cree artist from Canada. 
He is a winner of the prestigious Canadian Sobey Art 
Award in 2013 and was awarded 50 thousand dollars for 
his “Tautology” project (2011—2013). Linklater’s neon 
sculptures are the repeating multicolored silhouette of saint 
Thunderbird borrowed from the famous painting of iconic 
Anishinaabe artist Norval Morrisseau, called “Androgyny” 
created in 1983.

“Androgyny” impresses not only by it’s size and intense 
colors but also by it’s magnificent idea and complexity 
of images. This monumental canvas expresses Norval 
Morrisseau’s personal perception of life interrelations 
including gender identity. The Thunderbird is in the center 
of the cosmic universe, he is accompanied by other spiritual 
beings as incarnations of vital power of all living creatures. 
The Thunderbird is the legendary creature in history and 
culture of North American aboriginal people. This image 
appears frequently in art and folklore of many cultures 
of the Pacific north-west coast as the embodiment of 
supernatural subhuman force.

In Indian tradition gift aims to make a connection with 
somebody, to show respect or ask for help. Morrisseau 
offered this painting to Canadian people as a gift and a 
gesture of reconciliation with historical fact of colonization. 
He thought that by accepting this gift Canadian government 
would prove its dedication to making the country a 

welcoming and secure place for all its dwellers.

Duane Linklater paints the Thunderbird in multicolored 
neon and creates his shining graphic silhouette thus 
bringing additional expression and power to the image. 
Neon is a very popular material associated with commercial 
advertising. Using it, Linklater puts traditional icon into the 
modern consumerist discourse. As in his previous works, 
like “Tautology”, for example, Linklater explores translation, 
iterating and symbolism and critically reviews the very idea 
of authorship when talking about individual and national 
property in the territory of art. 

Reference: Norval Morrisseau Life & Work By Carmen Robertson. — https://

www.aci-iac.ca/art-books/norval-morrisseau/key-works/androgyny?fbclid=I

wAR0S9iksLliLjkLaebZycnv0Q6bcRw4p5RM332fa9cBvgLgtyJOUOJWQCTo

https://maclarenart.com/project/duane-linklater-tautology/ — gallery 

information about artist 

Snake Holders Cult Against Quantum Immortality

“It is widely known that facing a crises people begin to seek 
God”, - says Jeremy Shaw, Canadian artist who lives in Berlin. 
“I think this is what happens in the world right now”.

Long time ago the artist started to explore people’s strong 
desire for transcendental practicing: trying and experiencing 
altered states of mind which could be reached by diving into 
religion, faith, dancing, drugs, hypnosis or Internet. There 
he sees people’s striving to obtain supreme power, superior 
intelligence and reach something beyond the borders of 
obvious. He believes that it is unconscious but universal 
and inherent desire for spiritual life. Still, Jeremy Shaw is 
interested in the conscious attempt to alter personal reality 
and go beyond own borders.

Exploring the altered states of mind made artist doubt 
whether the “non-altered” state of mind exists as the 
starting point for the altered one. He thinks that the inner 
state of human is constantly changing over the course of 
life and if it is at all possible to catch this “non-altered” state 
moment, then it would be something very personal in the 
best case scenario.

He is also interested in scientific attempts to explain and 
count these states and study brain activity during them in 
order to reproduce and illustrate their biology. If science 
could explain why people are experiencing religious rapture 
because some part of the brain reacts to something in such 
way, then does it devalue the person’s experience? Jeremy 
Shaw combines spiritual, mystical, psychedelic and scientific 
in his works.
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In his early work “DMT” (2004) he filmed himself and his 
friends after using the DMT substance which is naturally 
present both in human’s brain and it some animals and 
plants. DMT is tryptamine which is widely known as one 
of the strongest psychedelics and for ages is widely used in 
various cultures as the element of shaman-ritual practice. 
American psychiatrist, scientist and researcher in the field 
of psychopharmacology and author of books about DMT Rick 
Strassman called it “the spirit molecule”. Actors in Shaw’s 
film are shot close-up in state of euphoria and excitement. 
Subtitles tell the story of how actors were trying to do the 
impossible — describe their experience in words.

His 33-minutes-long film “Quickeners” (2014) contains 
materials of black and white picture “Holy Ghost People” 
(1967) about Pentecostal cult of Snake Holders living in 
the rural West Virginia. This cult is quite unusual among 
Christian denominations. Unlike other, they interpret Bible 
literally, and use Jesus’s quotation from the Gospel of Mark 
as the basis for their rituals: “And these signs will accompany 
those who believe: In My name they will drive out demons; 
they will speak in new tongues; they will pick up snakes with 
their hands, and if they drink any deadly poison, it will not 
harm them”. They believe that dancing with deadly snakes is 
not a one-off ritual of treatment but the repeating spiritual 
experience which is the consequence and evidence of 
benevolence of God. Their mindset is grounded on complete 
dedication to God and his decision whether the person 
worth living or not. This is why they refuse medical help if 
bitten by a snake.

Jeremy Shaw places his own futuristic scenario over the 
video from the past. Common Christian people in weird old-
fashioned clothes from American countryside are likewise 
strange and distant from us as those living in techno 
dystopia built by Shaw. Archive material is sometimes 
slowing down and contours of actors go deep into blue-pink 
raster. Shaw tells us the fantastic story of humanity 500 
years after the “intellect explosion” impact. It turned them 
into immortal “quantum people” who are super-intelligent 
and logical and are linked to the neuron interface “Hive”, 
which is able to “explain whatever” like the Internet “Cloud” 
and “Matrix”. All the “abstract phenomena” like religious 
worship or art works in this demystified post-human world 
are considered as irrational “neuron confabulations in brain” 
namely fictional, made-up things.

Further story shows the cult of post-people broke away 
from total rationalized community. They have “human 

atavism syndrome” which is a rare condition “demanding 
people to believe”. Cultists from the future gather and 
sing, shout, scream, pray and dance with poison snakes 
on their meetings to evoke faith. “Ancient rituals” rejected 
as irrational when the post-human society emerged are 
being revived. This video and interview with cult members 
tell us that seeking experience of religious excitement is 
“quickening” and the main goal of “quickeners” is returning 
to mortal, humane state and “soul searching”.  

Reference: “Why Shamanic Practices Are Making a Comeback in 

Contemporary Art” by Tess Thackara is Artsy’s Writer-at-Large Aug 11, 

2017. — https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-shamanic-practices-

making-comeback-contemporary-art

Witch eviction from the Apple store

Berlin Apple Store situated on the main trading square was 
evacuated and shut down. That is because of “tech-witch” 
called “Protectorama”, a weird creature dressed in brand red-
white-blue cycling apparel, wrapped in numerous snake-like 
straps, with a selfie stick attached to her neck; parts of her 
body — face and hands were also painted blue and red.

It was an artist, Johannes Paul Raether, with the group of his 
assistants, performing a ritual using metal called “Gallium” 
which melts at body temperature literally in hands. The 
performance was part of the performance festival and witch 
ritual had to draw people’s attention to the iPhone and 
other Apple products, which are being fetishized, and to 
the use of rare-earth elements and unknown for most of us 
metals in Apple goods production.

Store’s staff called the police afraid of a terract and thinking 
that the metal was mercury. Performers were arrested, 
festival’s organization committee apologized, and German 
mass media took advantage of this criticizing contemporary 
art at their best. Despite the negative feedback on the 
“intrusion into iPhone Cathedral”, Raether who created 
and called this witch fond of rare-earth metals, is ready to 
“summon all the others as much as needed”. “There is a 
whole generation of witches, the whole tribe” — he explains. 
“We can expect Protectorama’s appearance any time 
anywhere.”

Protectorama’s latest version appeared in Iceland in late 
October (2016) on music and art festival. Two major revenue 
sources have become the object of performance: aluminum 
factory and popular tourist resort built nearby the 
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geothermal spring rich in sulfur and silicon peroxide. 

Reference: Who’s the Artist Behind the Genderless, Rare-Earth Loving Tech 

Witch? by Hili Perlson, November 18, 2016. — https://news.artnet.com/

exhibitions/the-artist-behind-the-genderless-tech-witch-736508  

 
Blue, black, white and 24 karat gold are the colors of 
Goddess

Lina Iris Viktor creates paintings, installations and 
photographs. She combines materials and methods of 
modern and ancient art forms and studies essence of time 
and being issues. Her signature technique is to cover her 
works with 24 karat gold of the highest standard. Lina Viktor 
synthesizes photography and painting in her self-portraits 
and turns herself into the icon. Abstraction and portrait 
co-exist in a dialogue in these works. Labyrinth patterns are 
allusions to Mali and Australian cultures, secret knowledge 
of Aztecs and Ancient Egypt priests.

She casts herself as ancient Queen Goddess using clear 
bright colors: blue, black, white and gold. She explains: “Gold 
means power, but also it is the symbol of the netherworld. 
People’s history is rich with legends about gold. Nowadays 
it measures wealth and is used for trading. For ancient 
Egyptians, Mayans, Aztecs and Schumer people it meant 

significantly more than that. I work with gold because of its 
cosmic origin. As all the elements and metals, it was created 
after the explosion of the star and traveled across the 
universe to finally reach our Earth. Black absorbs light fully, 
while white reflects it. Majorelle Blue is often called Klein 
Blue symbolized emptiness of space and abyss. Altogether 
they create extremely powerful alchemy.”

“The Dark Continent” is the series of works which represent 
an artist in nightfall botanical landscape. Focal points are 
gilded on the black and white painting: sun, light ray and 
someone’s silhouette. Figures seem ancient and futuristic 
at the same time, and body is a timeless channel for 
transcultural scripts — as a manifestation of cyclic existence 
and non-linear concept of time. 

Reference: https://www.amargallery.com/blackexodus — gallery information 

about artist 

Natalia Filonenko
November 2018, 

Vancouver
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Народилася в 1986 

році в Києві. Закін-

чила Національний 

університет міжна-

родних відносин 

України та Школу 

сучасного мисте-

цтва при Інституті 

проблем сучасного 

мистецтва. Авторка 

об’єктів, інсталяцій, 

перформерка. 

Фіналістка конкурсу 

молодих художників 

MUHi 2017. Живе і 

працює в Києві.

Born in 1986 in Kyiv. 

Graduated from the 

National University 

of International 

Affairs of Ukraine and 

School of modern art 

at the Modern Art 

Research Institute. 

Creator of art 

objects, installations, 

performer. Finalist 

of the Young Artist 

Competition MUHi 

2017. Lives and works 

in Kyiv.

Марія 
Прошковська 
Maria Proshkovska
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Фотопроект Марії Прошковської зроблений у співавторстві з фотогра-

фом Андрієм Лобовим. Для його давньої серії краєвидів, зроблених 

у Криму ще до російської анексії, було створено унікальні графічні 

зображення — електронні версії традиційних українських “павуків”  

з соломи, які зазвичай висіли в хаті як обереги. Художники залучили їх 

у свої фотографії, вчинивши у такий спосіб віртуальну культурну екс-

пансію на протизаконно анексовану територію Автономної Республіки 

Крим.

Photo project by Maria Proshkovska made in co-authorship with the 

photographer Andriy Lobov, the unique graphic images — electronic 

versions of traditional Ukrainian straw “spiders”, which were usually hung 

in the houses as amulets, were created for his long-standing landscapes 

series made in Crimea even before the annexation by Russia. Artists 

included “spiders” into their photographs, thus making a virtual cultural 

expansion to the illegally annexed territory of the Autonomous Republic of 

Crimea.
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Андрій Лобов, Марія Прошковська. Ловець Снів. Цифровий колаж, банер, принт. 200 × 500 см. 2017
Andriy Lobov, Maria Proshkovska. Dream Catcher. Digital collage, banner, print. 200 × 500 cm. 2017
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Марія Прошковська разом з Андрієм Лобовим створили свій особливий 

ритуал “Ловець снів”. Відповідно до його призначення, зміст ритуалу — 

захист і порятунок через магічне очищення: внутрішнього світу — від 

негативу так само, як зовнішнього середовища — від матеріального 

сміття.

Maria Proshkovska together with Andriy Lobov created their own special 

ritual called “Dreamcatcher”. According to its purpose, the sense of this 

ritual is the protection and rescuing through magic purification of the 

inner world as well as the external environment from negativity and 

material waste.
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Народилася в 

1981 році в Києві. 

Закінчила Державну 

художню середню 

школу ім. Т. Г. Шев-

ченка, факультет 

станкового живопису 

та аспірантуру На-

ціональної Академії 

образотворчого мис-

тецтва і архітектури. 

Авторка живопису, 

об’єктів та запатен-

тованої технології 

створення інтерак-

тивного живопису. 

Член Національної 

спілки художників 

України. Учасниця 

групи “Йод”. Живе і 

працює в Києві.

Born in 1981 in Kyiv. 

Graduated from 

Shevchenko State 

Art School, Faculty 

of Visual Arts and 

Restoration and 

Postgraduate Studies 

of the National 

Academy of Fine Arts 

and Architecture. 

Painter, creator of 

art objects and pat-

ented technology for 

creating interactive 

painting. Member of 

the National Union 

of Artists of Ukraine. 

Participant of the 

“IOD” art group. Lives 

and works in Kyiv.

Альона 
Науменко
Alyona Naumenko
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Альона Науменко у своєму стилізованому живопису демонструє ритуал 

викликання дощу. Її картини інтерактивні: вони створені з магнітних 

деталей, які тримаються на порожньому полотні.  Структурні елементи 

можуть складати необмежену кількість композиційних варіацій, а 

глядачі — самостійно  пересувати будь-які деталі: фігуру шаманки, 

поодинокі краплі чи блискавки, і у такий спосіб змінювати сюжет.

Alyona Naumenko depicts the rainmaking ritual in her stylized painting. 

Her paintings are interactive as they are made of magnetic details 

attached to the empty canvas. Elements can make up unlimited amount 

of compositions, the viewers are allowed to move any figures — shaman, 

raindrops, and lightnings — to change the story.
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Альбіна 
Ялоза
Albina Yaloza

Народилася в 1978 

році в Харкові. 

Закінчила Харківське 

державне художнє 

училище та Хар-

ківську державну 

академію дизайну і 

мистецтв. Авторка 

живопису, графіки 

та монотипій. Член 

Національної спілки 

художників України. 

Роботи зберігаються 

в Національному 

художньому музеї 

України, Харківсько-

му та Одеському 

художньому музеях. 

Живе і працює в 

Одесі.

Born in 1978 in 

Kharkiv. Graduated 

from Kharkiv State 

School of Art and 

Kharkiv State Acad-

emy of Design and 

Fine Arts. Painter, cre-

ator of graphics and 

monotypes. Member 

of the National Union 

of Artists of Ukraine. 

Her works are present 

in the collections 

of the National Art 

Museum of Ukraine, 

Kharkiv and Odesa 

Art Museums. Lives 

and works in Odesa.



79

Ал
ьб

ін
а 

Ял
оз

а.
 К

ер
ов

ан
а 

ст
их

ія
. З

м
іш

ан
а 

те
хн

ік
а.

 8
0 

× 
10

0 
см

. 2
01

8
Al

bi
na

 Y
al

oz
a.

 C
on

tr
ol

le
d 

El
em

en
t. 

M
ix

ed
 m

ed
ia

. 8
0 

× 
10

0 
cm

. 2
01

8

У трактуванні Альбіни Ялози “керування дощем”може обернутися про-

блемою тотального контролю людини над природою, який призведе 

до нищівного протистояння. У монохромному безлюдному пейзажі — 

“пост-пейзажі”,  за визначенням авторки, — дощ постає окресленим у 

просторі чимось геометрично-структурованим, створюючи войовничий 

контраст з нічим не обмеженою природою моря і неба.

Albina Yaloza believes that “rain control” can become an issue of 

total human control over nature, which could lead to demolishing 

confrontation. Artist states that rain in monochrome landscape (or “post-

landscape”) becomes clearly defined as something geometrically structured 

and contrasts with the endless nature of sky and sea.
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Альбіна Ялоза. Левіафан. Змішана техніка. 40 × 155 см. 2018
Albina Yaloza. Leviathan. Mixed media. 40 × 155 cm. 2018
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Олекса Манн 
Olexa Mann

Народився в 1978 

році в місті Аннаба, 

Алжир. Закінчив Дні-

пропетровський

театрально-художній 

коледж та Львів-

ську національну 

академію мистецтв. 

Художник, ілюстра-

тор, куратор, один із 

засновників галереї 

“Бактерія” (Київ). 

Живе та працює в 

Ужгороді та Києві.

Born in 1978 in 

Annaba, Algeria. 

Graduated from 

the Dnipropetrovsk 

Regional Theater and 

Arts College and Lviv 

National Academy 

of Arts. Artist, illus-

trator, curator, one 

of the founders of 

the “Bacteria” gallery 

(Kyiv). Lives and 

works in  Uzhhorod  

and Kyiv.
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У монохромних, підкреслено лапідарних пейзажах Олекси Манна магіч-

ні чорний та білий світи подано у суперечливому взаємозв’язку: єдність 

через протистояння. Їх різні рівні пов’язані між собою вертикальним 

стовпом, який і є засобом переходу з однієї реальності в іншу. На думку 

художника,  Україна зараз так само у перегонах — від агонізуючої ци-

вілізації до наступної, яку ще треба збудувати. Тому сьогодні процеси 

зміни суспільної свідомості можна визначити як “чорно-білі”, коли 

люди  опинилися у ситуації невблаганного вибору: “свій / чужий”.

Lapidary monochrome landscapes by Olexa Mann are magically colored in 

black and white and presented in a controversial connection: unity through 

confrontation. Levels are linked by the vertical pillar which is the way of 

transition from one reality to another. The artist thinks that Ukraine is at 

the same point now, moving from an agonizing civilization to the one that 

needs to be built. Here is why the process of changing a social mindset can 

be seen as black and white, when people are facing the choice: “friend or foe”.
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Влада 
Ралко
Vlada Ralko

Народилася в 1969 

році в Києві. Закін-

чила Національну 

академію образо- 

творчого мистецтва і 

архітектури. Авторка 

живопису та графіки. 

Член Національної 

Спілки художників 

України. Володарка 

Премії Всеукра-

їнського трієнале 

живопису (2001). 

Роботи знаходяться в 

Національних худож-

ніх музеях Одеси і 

Запоріжжя та у Музеї 

історії міста Києва. 

Живе і працює в 

Києві.

Born in 1969 in 

Kyiv. Graduated 

from the National 

Academy of Fine Arts 

and Architecture. 

Painter, graphic 

artist. Member of 

the National Union 

of Artists of Ukraine. 

Winner of the Main 

Prize of All-Ukrainian 

Triennale of Painting 

in 2001. Her works 

are present in the 

National art muse-

ums of Odesa and 

Zaporizhzhya, and 

in Kyiv city history 

museum. Lives and 

works in Kyiv.
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Влада Ралко у своїй графічній серії зверта-

ється до архітектурних об'єктів та інтер'єрів 

резиденції “Бірючий”, до кожного з котрих 

допроваджує чудернацькі антропоморфні 

форми, у такий спосіб  досліджуючи і розми-

ваючи межу між живим та неживим, людиною 

та її оточенням.

Vlada Ralko in her graphic series appeals 

to architectural objects and interiors of the 

BIRUCHYI residency and adds whimsical 

anthropomorphic forms to them exploring and 

blurring the margins between living and non-

living, a human and surroundings.
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Андрій
Лобов
Andriy Lobov

Народився у 1977 

році в Києві. Закін-

чив операторську ка-

федру кіно-телеопе-

раторства Київського 

національного 

університету театру, 

кіно і телебачення 

ім. Карпенка-Карого. 

Фотограф. Роботи 

знаходяться в при-

ватних колекціях. 

Живе та працює у 

Києві.

Born in 1977 in Kyiv. 

Graduated from the 

Cinema and Video 

Operator Department 

of the Kyiv National 

I.K. Karpenko-Kary 

Theater, Cinema and 

Television University. 

Photographer. His 

works are present in 

private collections. 

Lives and works in 

Kyiv.
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Андрій Лобов фотографує дерев'яні парасолі на пляжі, ліхтарі та неза-

вершені будівлі — добре знайомі  усім мешканцям резиденції реальні 

об'єкти, а електронна програма створює з них калейдоскопічні  візерун-

ки. Калейдоскоп — це необмежена поліваріантність, а заразом симетрія 

й гармонія, так само як  мандала. Комп’ютерні мандали художника 

окреслюють мікрокосм “Бірючого”— “місця сили” для митців, так само 

як рукотворні буддійські мандали символізують модель Всесвіту чи 

“мапу космосу”.

Andriy Lobov photographs wooden umbrellas on the beach, torches 

and unfinished buildings — very familiar to all inhabitants of the 

residence, then electronic tool processes them into kaleidoscopic patterns. 

Kaleidoscope is the unlimited polyvariety and at the same time symmetry 

and harmony just as mandala. Artist’s digital mandalas are shaping the 

microcosm of BIRUCHYI as a “place of power” for artists, likewise Buddhist 

mandalas symbolize the model of Universe or the “map of cosmos”.
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Андрій 
Блудов 
Andriy Bludov

Народився у 1962 

році у місті Уссу-

рійськ, Російська 

Федерація. Закінчив 

факультет графіки 

Київського держав-

ного художнього ін-

ституту та Київський 

художньо-проми-

словий технікум. 

Живописець. Член 

Спілки художників 

України. Викладач 

живопису в Націо-

нальній Академії 

образотворчого мис-

тецтва і архітектури. 

Роботи знаходяться 

в музеях Києва, Сум, 

Хмельницького та 

в галереях Швей-

царії, Бельгії, США, 

Нідерландів, Австрії, 

Франції, Іспанії, 

України. Живе та 

працює у Києві. 

Born in 1962 in Us-

suriysk, Russia. Grad-

uated from Graphics 

Department of Kyiv 

State Art Institute and 

Kyiv Art and Industry 

College. Painter. 

Member of the Union 

of Artists of Ukraine. 

The teacher of paint-

ing at the National 

Academy of Fine Arts 

and Architecture. His 

works are present 

in museums of Kyiv, 

Sumy, Khmelnytskyi 

and galleries in 

Switzerland, Belgium, 

USA, Netherlands, 

Austria, France, Spain 

and Ukraine. Lives 

and works in Kyiv.
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Буддійські мудри  — символічні та ритуальні жести, що впливають на 

фізичний та емоційний стан людини — зображує Андрій Блудов. З 

допомогою мудр можна нейтралізувати стрес, позбутися від почуття 

тривоги або втоми, отримати внутрішню силу та душевний спокій. 

Різноманітні сакральні комбінації пальців змальовано художником у 

граничному збільшенні, тим підкреслюючи їх графічну виразність та 

посилюючи магічну силу.  

Buddhists mudras are symbolic and ritual gestures which influence physical 

or emotional state of human, that is what Andriy Bludov depicts. They 

can help neutralize stress and get rid of anxiety or tiredness, and gain the 

inner power and peace instead. Various sacred combinations of fingers 

are represented in maximum approximation to outline their graphic 

expressiveness and deepen their magical energy.
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Андрій Блудов. Мудри І. Полотно, акрил. 100 × 180 см. 2018
Andriy Bludov. Mudras I. Acrylic on canvas. 100 × 180 cm. 2018



107



108

Ксенія 
Гнилицька 
Ksenia Hnylytska

Народилася в 

1984 році в Києві. 

Закінчила Державну 

Художню середню 

школу ім. Т. Г. Шев-

ченка та Націо-

нальну академію 

образотворчого 

мистецтва і архітек-

тури (Київ). Авторка 

живопису, графіки, 

об'єктів та відео.

Співзасновниця 

та учасниця групи 

“Р.Е.П.” від 2004 року. 

Живе та працює у 

Києві.

Born in 1984 in Kyiv. 

Graduated from the 

Shevchenko State 

Art School and the 

National Academy 

of Fine Arts and 

Architecture (Kyiv). 

Creator of paintings, 

graphics, objects and 

videos. Co-founder 

and participant of 

“R.E.P” art group since 

2004. Lives and works 

in Kyiv.
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Ксенію Гнилицьку привертають ідеї романтизму з їх культом природи та 

почуттів, її самотня русалка — потонула безневинна діва, яка перетво-

рюється на символ сексуального потягу та смерті. Можливо, її селфі — 

один із шляхів самопізнання, осмислення своєї мінливої ідентичності, 

а можливо, це селфіманія — боротьба з незадоволеністю та нудьгою за 

допомогою нескінченних  “лайків”.

Ksenia Hnylytska is fond of romanticism ideas with their cult of nature 

and feelings, her lonely mermaid — is a drown innocent maid transformed 

into the symbol of sexual desire and death. Perhaps, her selfie is one of 

the ways of self-discovery and reflection on new identity, and maybe this 

selfie-mania is battle with with dissatisfaction and boredom with the help 

of endless “likes”.
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Юрій 
Коваль 
Yuriy Koval

Народився в 1979 

році у Львові. Закін-

чив Львівську націо-

нальну академію 

мистецтв (факультет 

дизайну інтер’єрів) та 

Львівський коледж 

декоративного та 

ужиткового мисте-

цтва ім. І. Труша (фа-

культет реклами в 

архітектурно-просто-

ровому середовищі). 

Живописець, графік. 

Живе та працює у 

Львові.

Born in 1979 in Lviv. 

Graduated from the 

Lviv National Acade-

my of Arts (Faculty

of Interior Design) 

and I.Trush Lviv State 

College of Decorative 

and Fine Arts (faculty 

of advertising in the 

architectural-spa-

tial environment). 

Painter, graphic artist. 

Lives and works in 

Lviv.
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Юрій Коваль у своїй картині конструює сюрреальність, тобто поєднує 

реальність та сон: витончене матеріальне тіло дівчини написано 

гіперреалістично, її свідомість / підсвідомість розпливається широкими 

мазками димного потоку, що плине вгору.  Руки, які завмерли крилами 

в потоці її свідомості, — чи це знаряддя впливу, влади, або ж це жест 

передачі чогось невидимого, жест благословення Божого? Які сили 

керують нашими вчинками?

Yuriy Koval builds surreality in his painting combing reality and dreaming: 

elegant material body of the girl is depicted hyper realistically, her con-

sciousness / subconsciousness is blurred by broad brushstrokes of rising up 

smoky flow. Her hands are froze wings in the stream of consciousness — is 

it an instrument of influence or a sign of handing over something invisible, 

gesture of God’s blessing? Which powers rule our actions?
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Ельміра 
Шемседінова 
Elmira Shemsedinova

Born in 1989 in Kyiv. 

Graduated from the 

Shevchenko State Art 

School and the

National Academy of 

Fine Arts and Archi-

tecture (Kyiv). Painter. 

Member of the Na-

tional Union of Artists 

of Ukraine. Lives and 

works in Kyiv.

Народилася в 1989 

році у Києві. Закінчи-

ла Державну худож-

ню середню школу 

ім. Т. Г. Шевченка та 

Національну акаде-

мію образотворчого 

мистецтва і архітек-

тури (Київ). Авторка 

живопису. Член 

Національної Спілки 

художників України. 

Живе та працює в 

Києві.
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Ельміра Шемседінова досліджує свою ідентичність як художниці — лю-

дини, котра через свої живописні твори транслює власну свідомість (чи, 

може, підсвідомість?) усьому світу. Вона показує не тільки пейзаж як 

об’єкт її уваги та результат роботи, а й себе саму — автопортрет дівчини, 

яка малює. У такий спосіб вона видобуває автора із зони невидимості, 

де він зазвичай ховається, і демонструє процес малювання як свій 

щоденний ритуал. 

Elmira Shemsedinova researches her identity as an artist, a person who 

broadcasts her own conscience (or subconscious) through her paintings to 

the whole world. She demonstrates not only the landscape as the object 

and the result of her work, but herself — a self-portrait of a drawing girl. 

This way she takes the creator out of the shadow where he hides and 

shows the process of painting as her daily ritual.
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Ельміра Шемседінова. Перекриття, інсталяція. Полотно, олія. 160 × 80 см. 2018
Elmira Shemsedinova. Overlap, installation. Oil on canvas. 160 × 80 cm. 2018
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Аліна
Якубенко  
Alina Yakubenko

Born in 1983 in Kyiv. 

Graduated from the 

National Academy 

of Fine Arts and 

Architecture. Creator 

of paintings, video, 

installations, photos. 

Curator, participant 

of the “R.E.P” art 

group and “Ubik”. 

Participated in the 

researching program 

of BIRUCHIY residency, 

International Network 

for Art Residencies and 

Educational Programs 

RESÒ (Italy) and 

Cittadellarte-Fondazi-

one Pistoletto (Biella, 

Italy) in 2017.  Lives and 

works in Kyiv.

Народилася в 1983 

році в Києві. Закін-

чила Національну 

академію образот-

ворчого мистецтва і 

архітектури. Авторка 

живопису, відео, ін-

сталяцій, фото. Кура-

торка, учасниця групи 

“Р.Е.П.” та “Ubik”. Учас-

ниця дослідницької 

програми резиденції 

BIRUCHIY, Інтерна-

ціональної мережі 

арт-резиденцій та 

освітніх програм RESÒ 

(Італія) та Cittadellarte-

Fondazione Pistoletto 

(Б’єлла, Італія) у 2017 

році. Живе та працює 

в Києві.
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Головний герой картин та відео Аліни Якубенко — чисте полотно, 

натягнуте на підрамник і готове для живопису. Між українським ху-

дожником та жанром живопису існує нерозривний кармічний зв’язок: 

живопис як був переважним жанром мистецтва ще за радянських часів, 

таким залишається й дотепер. Мисткиня наполегливо позиціонує себе 

як відеохудожницю, котрій одначе всюди ввижається привид незайма-

ного полотна.

The main character of Alina Yakubenko’s paintings and video is the blank 

canvas stretched on a frame and ready for painting. Ukrainian artist and 

the painting genre are in unbreakable karmic bond: painting has been the 

leading genre since Soviet times. Artist is stubbornly positioning herself as 

a video artist who is nevertheless haunted by the ghost of virgin canvas.
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Аліна Якубенко. Привид Полотна. Полотно, акрил. 150 × 200 см. 2018
Alina Yakubenko. Canvas’ Ghost. Acrylic on canvas. 150 × 200 cm. 2018
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Відео, яке Аліна Якубенко робить у співавторстві з Ксенією Гнилицькою, 

продовжує тему відносин “живопис / мисткиня”. Те ж саме чисте полот-

но на підрамнику як головний герой тепер набуває чоловічих ознак і 

притьмом оволодіває мисткинею. Цей об’єкт, котрий зазвичай потребує 

концептуального та естетичного наповнення,  тепер набуває статусу 

сексуального партнера. Їхню взаємодію, тобто сам процес живопису, 

представлено як пристрасно-чуттєвий творчий акт.

Video created by Alina Yakubenko featuring Ksenia Hnylytska continues to 

pursue the topic of “painting / artist” relationship. The above-mentioned 

canvas stretched on a frame now gains masculine features and rapidly 

takes the artist over. The object, which usually has to be conceptually and 

aesthetically filled in, now takes on the statues of sexual partner. Their 

interaction, meaning the process of painting, is represented as passionate 

sensual creative act.
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Віктор 
Покиданець 
Victor Pokidanets

Born in 1961 in Zal-

iztsi, Ternopil region. 

Graduated from The 

Institute of Arts of K. 

D. Ushynsky South 

Ukrainian National 

Pedagogical University. 

Painter, graphic artist. 

Member of the Nation-

al Union of Artists of 

Ukraine. His works are 

present in the National 

art museums of Odesa, 

Zaporizhzhya and Kyiv. 

Lives and works in 

Mykolaiv.

Народився в 1961 

році в Заложцях, 

Тернопільська 

область. Закінчив 

художньо-графічний 

факультет Одеського 

державного педаго-

гічного інституту ім. 

К. Ушинського. Живо-

писець, графік. Член 

Національної Спілки 

художників України. 

Роботи знаходяться 

в Національних ху-

дожніх музеях Одеси, 

Запоріжжя та Києва. 

Живе та працює в 

Миколаєві.
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Герой Віктора Покиданця існує у просторі, який не піддається визна-

ченню, його зображення розпадається на модулі, наче він готовий 

до переходу кудись в інший вимір. В іронічному портреті сучасного 

шамана художник увінчує його рогами оленя, що їх доста у заповіднику 

на Бирючому, таким чином у безневинній простоті із ним пов’язуючи 

особливо гармонійне місце — резиденцію художників. Але натяк на 

генеральську нашивку на комірі та ще й схожа на балаклаву маска нага-

дують глядачеві — насправді в Україні десь точиться війна.  

Victor Pokidanets’ character exists in the space which cannot be defined, 

his image falls apart into modules, pretending to be ready to transfer to 

another dimension. The ironic portrait od shaman is complemented by a 

stag’s horns abundant in Byryuchyi island linking with it with especially 

harmonious place, the artists residence, with innocent simplicity. Still, the 

patch resembling general’s epaulette and balaclava-like mask reminds that 

there is a war taking place somewhere in Ukraine.
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Володимир 
Будніков
Volodymyr Budnikov

Born in 1947 in Kyiv. 

Graduated from Taras 

Shevchenko State Art 

School and Kyiv State 

Art Institute. Painter, 

graphic artist. Member 

of the National Union 

of Artists of Ukraine, 

Honoured Art Worker 

of Ukraine Professor of 

the National Academy 

of Fine Arts and Archi-

tecture. His works are 

present in the National 

art museums of Kyiv, 

Dnipro, Zaporizhzhya, 

Chernihiv, Berdyansk, 

Sumy. Lives and works 

in Kyiv.

Народився в 1947 

році в Києві. Закін-

чив Республіканську 

художню школу  

ім. Т. Г. Шевченка та 

Київський держав-

ний художній інсти-

тут. Живописець, 

графік. Член Спілки 

художників України. 

Заслужений діяч 

мистецтв України, 

професор Академії 

образотворчого мис-

тецтва і архітектури. 

Роботи знаходяться 

в Національних ху-

дожніх музеях Києва, 

Дніпра, Запоріжжя, 

Чернігова, Бердян-

ська. Живе та працює 

в Києві.
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Володимир Будніков у напівреалістичній-напівабстрактній серії 

живопису “Політ” розповідає про одвічну мрію людини   — здобутись 

надможливостей. На цю серію Буднікова надихнули технічні креслення 

прототипу сучасних планерів — безмоторного літального апарату 

Володимира Татліна. Концептуальний витвір мистецтва (1929 — 1932) 

було втілено у реальну конструкцію, але, на жаль, апарат так ніколи й 

не злетів. Тепер утопічні креслення знаходять своє друге народження як 

художні образи.

Volodymyr Budnikov’s half-realistic and half-abstract painting series called 

“The flight” tells about the eternal dream of human to gain superpowers. 

Creating this series Budnikov was inspired by technical drawings of 

modern gliders prototype — non-motorized aircrafts of Volodymyr Tatlin. 

Conceptual work of art (1929 — 1932) was transformed into the real model 

but it has never taken off. Now the utopian schematics find their new life 

as artistic paintings.
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Артем 
Волокітін 
Artem Volokitin

Тетяна 
Маліновська
Tetiana Malinovska

Born in 1981 in Eskhari, 

Kharkiv region. Gradu-

ated from Kharkiv State 

Academy of Design and 

Arts. Painter, creator 

of photos and videos. 

Winner of the Inter-

national Competition 

of Visual Arts for the 

creative youth of the 

Eidos Foundation. 

Winner of the Main 

PinchukArtCentre Prize 

in 2009. Participant of 

the parallel (2011) and 

main (2015) programs 

of the Venice Biennale. 

Lives and works in 

Kharkiv.

Born in 1980 in Odessa. 

Graduated from the 

Sevastopol Art School 

and the Kharkiv State 

Academy of  Design 

and Arts. Painter, 

creator of objects and 

installations, curator.  

Lives and works in 

Kharkiv.

Народився в 1981 

році в Есхарі, 

Харківська область. 

Закінчив Харківську 

державну академію 

дизайну і мистецтв. 

Живописець, автор 

фотографій та відео. 

Переможець Між-

народного конкурсу 

візуальних мистецтв 

для творчої молоді 

фонду “Ейдос”. Воло-

дар Головної премії 

PinchukArtCentre 

2009 р. Учасник 

паралельної (2011) та 

основної (2015) про-

грам Венеційської 

бієнале. Живе та 

працює в Харкові.

Народилася в 

1980 році в Одесі. 

Закінчила Севасто-

польську художню 

школу та Харківську 

державну академію 

дизайну і мистецтв. 

Авторка живопису, 

об’єктів та інсталя-

цій, куратор. Живе та 

працює в Харкові.
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Одна з поширених форм медитації — тривале зосередження на 

природному об'єкті, що світиться. Це поліпшує зір та встановлює 

внутрішню рівновагу. Об’єктом може слугувати полум’я свічки, багаття, 

сонце,  світло місяця або зірок. Післяобраз — це образ, який виникає, 

якщо довго дивитися на такий-от об'єкт. Загадкові післяобрази Артема 

Волокітіна та Тетяни Маліновської балансують між абстракцією, косміч-

ним пейзажем та спалахами світла.

One of the most popular forms of meditation is the long-term focus 

on glowing natural objects. It improves vision and establishes an inner 

balance. Candlelight, fire, sun, moonlight or starts can become such 

objects. The post-image is the image appeared after looking at glowing 

objects for a long time. Mysterious post-images created by Artem Volokitin 

and Tetiana Malinovska are balancing between abstract cosmic landscape 

and bursts of light.
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Жанна 
Кадирова 
Zhanna Kadyrova

Денис 
Рубан 
Denis Ruban

Born in 1981 in Brovary. 

Graduated from the 

Sculpture Department 

of Shevchenko State 

Art School. Painter, 

sculptor. Winner of 

the Special Prize of 

PinchukArtCentre in 

2011, Grand prix of 

Kyiv Sculpture Project 

festival in 2012, Sergiy 

Kuryokhin Modern 

Art Award (Public 

Art) in 2012, Kazimir 

Malevich Artist Award 

in 2012, Main prize 

of PinchukArtCentre 

in 2013 and Future 

Generation Art Prize 

in 2014. Participant of 

the “R.E.P.” art group. 

Honoured Art Worker 

of Ukraine.

Born in 1982 in Kyiv. 

Graduated from the 

National Academy 

of Fine Arts and 

Architecture. Artist and 

designer. Works and 

participates in joint 

projects with Zhanna 

Kadyrova. Lives and 

works in Kyiv, Ukraine.

Народилася в 1981 

році в Броварах. 

Закінчила відділення 

скульптури Держав-

ної художньої серед-

ньої школи ім. 

Т. Г. Шевченка. 

Художниця, скуль-

пторка. Володарка 

спеціальної премії 

PinchukArtCentre 

(2011), гран-прі Kyiv 

Sculpture Project 

(2012), премій Сергія 

Курьохіна (Public 

Art) та Казиміра 

Малевича (2012), 

головної премії 

PinchukArtCentre 

(2013) та Future 

Generation Art Prize 

(2014). Учасниця 

Венеційської бієнале 

в 2012 році. Учасниця 

групи “Р.Е.П.”. Живе і 

працює в Києві.

Народився в 1982 

році в Києві. Закін-

чив Національну 

Академію Образо-

творчого Мистецтва 

та Архітектури. 

Художник, дизайнер. 

Працює і бере участь 

в спільних проектах з 

Жанною Кадировою. 

Живе і працює в 

Києві.
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З Великої Порожнечі надходить чимало дивних сигналів, походження 

котрих вперто з’ясовують дослідники-науковці. На березі Азовського 

моря просто неба Жанна Кадирова та Денис Рубан встановили LED 

екран, що сяє силою 3000 RGB діодів. Його плинне й мерехтливе пси-

ходелічно-магічне сяйво передає блукаючі космосом імпульси з інших 

вимірів та світів. 

The Great Wasteland sends a lot of strange signals and their origin is still 

questioned by researchers and scientists. Zhanna Kadyrova and Denis 

Ruban installed 3000 LED screens right on the Azov beach. Their smooth 

and shimmering psychedelic magic glow sends wandering space impulses 

from other dimensions and worlds.
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Жанна Кадирова, Денис Рубан. Магія. Цифрова інсталяція. 750 × 100 см. 2018
Zhanna Kadyrova, Denis Ruban. Magic. Digital installation. 750 × 100 cm. 2018
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Мистецтвознавиця; директорка та кураторка програми Універси-

тету Ідей UNIDEE фундації Мікеланджело Пістолетто (Cittadellarte-

Fondazione Pistoletto), 2015-2017, Б'єлла, Італія; докторка наук з Комуніка-

цій та Нових технологій у мистецтві в Міжнародному Університеті Мов 

та Медіа, Мілан, 2011; професорка Історії сучасного мистецтва Академії 

Образотворчого Мистецтва, Болонья, Італія; керівниця громадської 

програми ArtLine, Мілан, Італія, 2018-2020 

Art critic; Director and Curator of  of UNIDEE - University of Ideas’ 

programme at Michelangelo Pistoletto Foundation-Cittadellarte, Biella 

(Italy) for the years 2015-2011; Doctor in Communication and New 

Technologies of Art at the International university of Languages and Media, 

Milan, 2011; Professor of Contemporary Art History at the Academy of Fine 

Arts of Bologna; Public Program Manager of ArtLine, Milan, 2018-2020

www.artlinemilano.com

Чечілія Гуіда  
Cecilia Guida
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ОСТРІВ, ДЕ МЕШКАЄ 
МИСТЕЦТВО 

Моя подорож на півострів Бирючий розпочалася поза 
якоюсь конкретною метою, внаслідок самого лише спо-
гаду про захоплені розповіді українських художників, ко-
трим — завдяки мережі міжнародних резиденцій RESÒ* — 
випало гостювати в Cittadellarte-Fondazione Pistoletto 
(Б’єлла) між 2014 и 2017 роками, коли я відала програмою 
UNIDEE — Університет ідей…

(На кілька днів роблю привал у Києві, де, схоже, не було 
змоги зупинитись хоч на мить у безнастаннім промена-
ді. Київ — це місто гіпнотизуючих досліджень міського 
ландшафту без кінця-краю, — місто великих церков під 
золотими куполами, острівців, що ховаються  дніпров-
ським узбережжям, місто художників, письменників, по-
етів, музик. Космополітичне, дивне, сповнене чарів. Сергій, 
у перервах між зустрічами, виставками, під час пауз на 
каву, розповідав мені про звитягу учасників колосальної 
акції протесту на Майдані, подаючи у  соціополітичному 
контексті справдешній зміст Чорних квадратів Мале-
вича, що один з них саме й татуйовано у нього на грудях. 
Розповідав історію про химерне оздоблення “Будинку з 
химерами” архітектора Городецького, що до нього, аби 
я змогла помилуватися, ми зробили спеціальну розвідку 
поза генеральним маршрутом. Про “еластичний живопис 
Лесі”, про “техно-музей Івана”, про “роботи у публічнім 
просторі Миколи” тощо. Часом до нас приєднувався Фран-
ко, аби поділитись враженнями від своїх тренувань у “ка-
чалці”**, оповідаючи про тренажери, зроблені буцім “під 
замовлення” у пост-апокаліптичній атмосфері, яка панує 
у цій  “тренувальній залі” просто неба. Звісно, я аж ніяк не 
могла знехтувати Пінчук-Арт-Центром, хоча й поїхала 
так і не відвідавши Національний художній музей, а музей 
Булгакова бачила тільки з вікна таксі. Дуже шкода.)

…Дістаюсь резиденції “Бірючий” на світанку після дванад-
цяти годин подорожі потягом до Мелітополя й ще понад 
дві години автобусом, перетнувши вузьку ділянку землі 
під назвою Федотова коса, що сполучає однойменний ос-
трів з Запорізькою областю. Можливо, радісне очікування 
прибуття, що потроху росте у нескінченній подорожі, 
або, може, світло вранішньої зорі, що в ньому вимальо-
вується потроху все навкруг, створюючи враження, ніби я 
ще не зовсім прокинулась, а може, і те й інше — але йдучи 
стежкою поміж деревами, що відмежовують дерев’яні 
біло-сині хатки, а ще поміж ними — раз-по-раз море 
вдалині, я усвідомила нарешті, що дісталася, схоже, місця 
якогось достоту унікального. 

…“Оно дельфін!”— вигукнув Франко, коли ми вешталися 
пляжем. Я озирнулася — і теж побачила дельфіна, який 
безтурботно пустував у морі, вправляючись у повітря-
ній гімнастиці і геть не боячись нашої присутності. Для 
нього не існувало якихось меж та кордонів, його домівка 
й законна територія — вода, де купаються діти і куди ми, 
учасники симпозіуму, теж шубовснемо хіба не зараз. В ту 
мить я надала цьому епізодові, для мене досить незвич-
ному, значення якогось особливого вітання від Бірючого, 
особливого знака щасливої долі.

Алхімія щорічної програми симпозіуму, таємнича аура 
острова й самого місця — курортної бази й донедавна 
рекреаційного центру — те головне, що робить перебу-
вання тут унікальним і неповторним. Будь-що на “Бірю-
чому“ — чи будуть то ідеї, образи, слова або речі —
вкладається у площину горизонтальних взаємодій у нек-
вапливому й спокійному ритмі життя біля моря. 
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“Бірючий” — це всесвіт змінної геометрії, з колективни-
ми прибуттями й індивідуальними від’їздами, що його 
живить щоденна присутність твоя так само, як інших 
мешканців-резидентів. Це світ з тринадцятирічною 
історією, позначений двома зустрічами на рік (у травні 
й вересні), без будь-яких правил-вказівок, за винятком 
хіба що зустрічі за столом задля колективної трапези, з 
непоборним бажанням бути разом незалежно від віку й 
типу мистецтва, який би кожен собі не обрав. Сила ре-
зиденції — тут, на “Бірючому” — саме в тому й полягає, 
аби приймати кого завгодно, хто лишень зацікавлений 
у новому досвіді перебування — хай тимчасового — у 
своєму особливому, неповторному світі.

На “Бірючому” щасливі всі, за сніданком художники зі 
сміхом і жартами займаються розподілом найближчих 
цього дня годин — поміж перебуванням на відкритому 
повітрі, понад морем, — і в майстернях — невеличких 
помешканнях, що були спроектовані тут ще здавна, в 
одній з будівель колишньої бази відпочинку “Золотий 
Берег”. Ті, хто вирушає на “Бірючий”, дозволяють собі  
розкіш добровільного “вигнання” зі щоденної гонитви й 
гіперкомунікації — на користь неспішно-поміркованого, 
гідного людини трибу життя, з паузами й мовчанкою, що 
лише підкреслюють цінність та значущість вільного спіл-
кування — зосібна творчого. Це достоту щось рідкісне, 
коли тобі подаровано два тижні такого-от життя — 
 у постійній присутності моря слухати інших і їх для себе 
відкривати, експериментуючи з новими ідеями й фор-
мами співпраці, котрі виникають хіба не з повітря. 
Створене тут “у підсумку” завжди відзначається інтим-

ним наративом, інтенсивною енергією й несподіваною 
містичністю, де вібрації місцевого топосу синтезовано з 
ритуальним, сказати б, силовим полем, що його транс-
люють і відчутно посилюють різноманітні художні медіа. 
Тобто йдеться зокрема саме про елементи, присутні з 
у концепції “нового шаманізму”: тим-то його й обрала 
Наталія, куратор цьогорічного симпозіуму, як ключове 
слово й тему підсумкової виставки.

Теперь, коли я побувала на “Бірючому”, у мене нарешті 
є образ, який я збережу на майбутнє, — образ морського 
“містечка”, населення якого оновлюється щороку. В мені 
лунає безліч чудових спогадів, в яких відбито міркування 
Марії про жіночу тілесність і вплив часу, розкуті й неви-
мушені пози на фотопортретах Андрія, яскраві акварелі 
Ельміри, роботи, наполовину  створені Ксенією, наполо-
вину — її батьком, ревно деталізовані вотивні картини 
Альбіни, руки, надзвичайно реалістично написані Юр-
ком***, — так само як вільне ширяння дельфіна понад 
хвилями, родина оленів, що нам зненацька зустрілася у 
заповіднику, й пильно-зацікавлені погляди туристів на 
відпочинку. Таке собі гасло, такий собі незаперечний ви-
сновок виринає в голові щоразу, коли я подумки повер-
таюся в ті незабутні дні на острові: “Бірючий” — чарівне 
місце. Я сумую за ним; знати б — чи сумує він за мною? 

Чечилія Гуіда
Жовтень 2018

Мілан

* Мій візит став можливим завдяки Biruchiy Contemporary Art Project та 

Італійському інституту культури у Києві. Висловлюю особисту подяку: 

Сергію Канцедалу — за посередництво, Геннадію Козубу та Олені Спе-

ранській — за щиру гостинність.

** “Качалка”— це безкоштовна тренажерна зала, розташована просто 

неба у київському Гідропарку. Вона зводилася поступово, протягом 

багатьох років, об’єднавши у собі старі шини, уламки труб, радіатори, 

гусениці танка тощо. Під час свого останнього перебування в Києві  

італійський художник Франко Аріаудо тренувався у цій спортзалі майже 

щодня — через нагоду розробки тут художнього проекту.

*** У повнім прочитанні — імена та прізвища кураторів і художників, 

які тут згадані: Сергій Канцедал, Франко Аріаудо, Леся Хоменко, Іван 

Світличний, Микола Рідний, Наталя Філоненко, Марія Прошковська, 

Андрій Лобов, Ельміра Шемседінова, Ксенія Гнилицька, Альбіна Ялоза, 

Юрій Коваль. 
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My journey to the peninsula of Byryuchyi began without 
any images but with the recollection of the enthusiastic 
stories told by Ukrainian artists in residence at the 
Cittadellarte-Pistoletto Foundation (Biella, IT), thanks to 
the RESÒ* network, between 2014 and 2017, while I was the 
director and curator for the UNIDEE-University of Ideas…

(On route, I spent a couple of days in Kyiv where I don’t 
think I stopped for a moment, I was walking all the time. It 
is a city of flaneurs – the walks to explore the urban scenery 
could be endless – big churches with golden domes, little 
islands hidden along the Dnipro river, artists, and writers. 
It is cosmopolitan, fascinating and strange. Sergey, on the 
way between an appointment with an artist, an exhibition 
and a coffee-shop break, told me about the legend of 
how the city was founded by three warrior brothers, the 
Orange Revolution protests, the courage of the protesters 
and encampments at Euromaidan, mixing social-political 
matters with the meaning of the Black Square of Malevič 
– he has one tattooed on his chest –, the story of the 
fantastic decorations of Horodetsky House, when we 
deviated from our itinerary so that I could admire them, his 
point of view regarding the ‘elastic’ paintings of Lesia, and 
our comments on the techno-museum in small drawer of 
Ivan, and the sculptures in the public space by Mykola, etc. 
Sometimes, Franco joined in talking about his training in 
“Kachalka”**, the ‘made-to-measure’ equipment and the 
post-apolicactic atmosphere one breathes in that open-air 
gym. I couldn’t have missed the PinchukArtCentre, even 
though I had to leave without having visited the National 
Academy of Fine Arts and Architecture or the Opera House, 
while I did manage a glimpse of the Mikhail Bulgakov 
Museum from my taxi as we passed by. A pity.)

…I arrived at BIRUCHIY residency at dawn, after a 12-hour 

train journey to Melitopol’ followed by more than two 
hours in a minibus travelling along the thin strip of land, 
called Fedotova Spit, that joins the island of the same 
name to the southern region of Zaporizhia. Perhaps it was 
the joyous anticipation that had grown during the endless 
journey, or maybe the dawn light that was slowly beginning 
to illuminate things while I still had the feeling of not 
being fully awake, or it could have been a combination of 
both but, in any case, walking on the tree-lined path that 
separates the little white and blue houses, with the sea 
visible in between them, I thought I had arrive in a very 
special place.

“There is a dolphin in the water,” Franco exclaimed, as we 
were strolling along the beach. And turning, surprised, I 
could see the dolphin too as it made clean, playful leaps 
out of the water, with no fear of our presence. It had no 
boundaries, its territory was the water where children 
swam, and where we, participants at the Symposium, would 
also snatch a quick swim in the days to come. I chose to 
interpret that scene, in that moment, as a special welcome 
to Biruchiy and as a good-luck charm.

The alchemy between the Annual Art Symposium, the 
mysterious atmosphere of the island and the place 
itself – a resort and ex-recreational centre – is the main 
characteristic that makes the residency so unique and 
unrepeatable. Everything in BIRUCHIY, the ideas, images, 
words or things, are placed on a horizontal plane of 
interactions and are captured in the slow and gentle flow of 
life by the sea. 

BIRUCHIY is a universe of variable geometry, with collective 
arrivals and individual departures, animated by daily 
presences and fleeting appearances. It is a world with a 

THE ISLAND WHERE 
ART LIVES
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thirteen-year history, marked by two annual appointments 
(in May and September), without any rules except for 
meeting up to eat at the restaurant, and with a common 
desire to stay together regardless of one’s age or type of 
art. The strength of the residency is in its uniting whoever 
is interested in having an experience of being, though 
temporarily, in its world.

Everybody is happy in BIRUCHIY, the artists smiling at 
breakfast and talking to each other about how to organize 
the day with time outdoors, at the beach, and in the 
studios that are small spaces, specially created, inside an 
ex-summer holiday location for children from the Soviet 
era, and set up, according to the project donated by a 
resident designer, with desks, tables and sofas in cardboard.

Whoever chooses to go to BIRUCHIY deliberately, is granting 
themselves a voluntary ‘exile’ from the daily madness and 
hyper-connectivity thus making themselves available to 
live a creative time with pauses and silences, blended with 
moments of sharing and conviviality. It is an arrangement 
that lets a person stay for two weeks, observe the scenery, 
listen to others and experiment with new ideas and ad 
hoc collaborations. The resulting works contain threads 
of the intimate stories, intense energies and unexpected 
enchantments that merge the energy of the place with the 

rituality and languages of art. Elements also present, by 
the way, within the concept of “Neo Shamanism”, chosen by 
Natalia, curator of the Symposium this year, as the keyword 
on which to concentrate the works and theme of the final 
exhibition.

Now, after having experienced BIRUCHIY, I finally have 
an image – that I will treasure for the future – of a small 
seaside ‘city’ with a population that is renewed every year. 
My mind if full of a great number of memories that include 
Maria’s considerations on the female body and influence of 
time, the natural poses for Andriy’s photographic portraits, 
Elmira’s bright watercolours, the paintings that were half 
Ksenia and half her father, Albina’s ex voto details, the 
decidedly realistic hands painted by Yuri***, as well as the 
dolphin’s joyous quick little leaps amongst the waves, the 
family of deer that suddenly appeared in the reserve, and 
the curious glances of vacationers as we crossed paths in 
the narrow streets. There is a phrase that echoes in my 
head every time I think of those days spent on the island: 
BIRUCHIY is a magical place. I miss it, and who knows if 
BIRUCHIY misses me? 

Cecilia Guida
October 2018

Milan

* My visit was made possible thanks to the support of BIRUCHIY 

Contemporary Art Project and the Italian Institute of Culture in Kyiv. I 

would like to thank Sergey Kantsedal for his mediation and Gennadiy 

Kozub and Olena Speranska for their great generosity.

** Kachalka is an outdoor gym for free located in Kyiv's Hydropark. It has 

been built up gradually over the years, by cobbling together old tires, 

fragments of pipes, radiators, wooden planks etc. During his last stay in 

Kyiv, the Italian artist Franco Ariaudo trained almost daily at the Kachalka 

gym because of his interest in developing an art project there. 

*** The complete names of the curators and artists mentioned are, in 

order of appearance: Sergey Kantsedal, Lesia Khomenko, Ivan Svitlychnyi, 

Mykola Ridny, Franco Ariaudo, Natalia Filonenko, Maria Proshkovska, 

Andriy Lobov, Elmira Shemsedinova, Ksenia Hnylytska, Albina Yaloza and 

Yuriy Koval.
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23.09.2018 

ГАЛЕРЕЯ СУЧАСНОГО 
МИСТЕЦТВА НА РЕЗИДЕНЦІЇ 
"БІРЮЧИЙ"

CONTEMPORARY ART GALLERY 
ON BIRUCHIY RESIDENCY
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27.09.2018  

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ 
ПРОСТІР “МУЗЕЙНИЙ ДВОРИК”
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

ART AND CULTURE SPACE 
“MUSEUM PATIO” 
OF MELITOPOL MUSEUM 
OF LOCAL LORE
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03.11.2018
 
ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР “ART HUB ZP”

TOURIST INFORMATION 
CENTER “ART HUB ZP”
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