
програма артНаступу
ДНі перформаНсу та супровоДжуючі поДії
30 серпня 2013 (п’ятниця)

16.00 Вернісаж виставки «Ре: (ремінісценції, ремікс, рефлексія)»; Презентація виставки 
«Український зріз. Лиман.2013 – трієнале сучасного українського мистецтва»  
/ Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17

17.00 Презентація проекту «Схід культури» / Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17
19.00 Вернісаж виставки Кшиштофа Войцеховського «2, 2, 24»; Зустріч із Кшиштофом 

Войцеховським і Андрієм Бояровим; Презентація «“Мала галерея” у Варшаві як 
авторська галерея та ї ї митці» – Марек Ґриґель, Кшиштоф Войцеховський, Андрій 
Бояров / Галерея «Єфремова 26», вул. Єфремова 26

20.30 Вернісаж виставки Кшиштофа Соколовського «Ікона Реліквія» / Галерея «ІконАрт», 
вул. Вірменська 26

21.00 Мультимедійний спектакль Даріюша Коцінського «Внутрішній край»  
/ Галерея «Дзиґа», вул. Вірменська 35

22.00 After Party / Кав’ярня «Квартира» 35, вул. Вірменська 35

31 серпня 2013 (субота)
17.00 Презентація проекту «Демократи. Яцек Дзячковський»; Вернісаж виставки Яцека 

Дзячковського «Демократи – Львів 2004»; Презентація: «Нова польська фото-
графія» – Андрій Бояров, Марек Ґриґель, Войцех Пражмовський, Тадеуш Рольке, 
Кшиштоф Войцеховський / Центр міської історії Центрально-Східної Європи,  
вул. Академіка Богомольця 6

19.00 Перформанс «ПостУкраїнське тіло» – незалежної перформанс-групи 
«TanzLaboratorium» (Київ) / Перший український театр для дітей та юнацтва,  
вул. Гнатюка 11
1 вересня 2013 (неділя)

15.00 Вернісаж виставки Войцеха Пражмовського «Мілош. Тутешній» / Музей мистецтва 
давньої української книги, вул. Коперника 15а

17.00 Лекція Лариси Венедиктової / Перший український театр для дітей та юнацтва, 
Мала сцена, вул. Гнатюка 11

19.00 Спектакль «Dzoe» – мистецької ініціативи «Harakiri Farmers» / Театр для дітей та 
юнацтва, вул. Гнатюка 11

2 вересня 2013 (понеділок)
19.00 Презентація Фестивалю театрів танцю «Zawirowania»; Спектакль «The Conspiracy»  

- «The Perform Group» та «The Dance Theatre Zawirowania» (Варшава) / Театр для 
дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11

21.00 Спектаклі «Labyrinth of subconscious» і «Faldet» у виконанні «Dance Platform» (Львів) 
/ Театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11

3 вересня 2013 (вівторок)
17.00 Лекція Ядвіги Маєвської «Пара? Розлучна? Про сучасний танець, імпровізацію і 

музику» / Львівський національний університет ім. Івана Франка, вул. Стефаника 16а
19.00 Спектакль «Fuera de campo» – театру «Zawirowania»» (Варшава) / Театр для дітей та 

юнацтва, вул. Гнатюка 11
21.00 Аудіовізуальний перформанс Elias Faingersh (Ізраїль) / Театр для дітей та юнацтва, 

вул. Гнатюка 11

4 вересня 2013 (середа)
14.00 Перформанс у міському просторі: «Dance Platform» (Львів), «The system that connect 

us»; Перформанси викладачів та учасників «Школі контактної імпровізації»  
/ Простір Старого Міста

15.00 Перформанс – Алевтина Кахідзе (Україна) / Театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11
17.00  Перформанс – Ева Зажицька (Польща) «Вперше у Львові...» / Театр для дітей та 

юнацтва, вул. Гнатюка 11
18.00 Лекція Ґжеґожа Кондрасюка «Танцюрист / перформер між дисципліною  

та імпровізацією − жонглювання, маніпуляція предметами, акробатика»  
/ Театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11

5 вересня 2013 (четвер)
16.00 Перфоманси: влодкауфман (Україна), Анна Кальвайтис (Польща), Павло Ковач 

[джуніор] (Україна), Анат Пік (Ізраїль), Ярас Рамунас (Литва) / Театр для дітей та 
юнацтва, вул. Гнатюка 11

6 вересня 2013 (п’ятниця)
16.00 Перфоманси: Юрій Білей (Україна), Губерт Вінчик (Польща), Анат Шен (Ізраїль), 

Бенас Шарка (Литва), Василь Одрехівський (Україна) / Театр для дітей та юнацтва, 
вул. Гнатюка 11

7 вересня 2013 (субота)
16.00 Перфоманси: Володимир Топій (Україна), Роді Гантер (Великобританія), Тамар 

Рабан (Ізраїль), Редас Діржис (Литва) / Театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11

8 вересня 2013 (неділя)
10.00 Перформанси: учні Школи перформансу та Януш Балдиґа (Польща) / Театр для 

дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11

11 вересня 2013 (середа)
17.00 Презентація майстер-класу як методу роботи – Павел Яніцький (Польща)  

«Хапання руху» / Галерея «Дзиґа», вул. Вірменська 35
18.00 Презентація «WRO 2013 Pioneering Values on Tour» / Галерея «Дзиґа», вул. Вірменська 35

15 вересня 2013 (неділя)
22.00 Спектакль «Zdarzenia – improwizacja» – театру «Pracownia Fizyczna i Szaza» 

/ Генеральне консульство Республіки Польща, вул. Івана Франка 108

вИставКИ
31 серпня – 8 вересня 2013 (10.00-18.00)
«Ре: (ремінісценції, ремікс, рефлексія)» / Львівський палац мистецтв,  
вул. Коперника 17 (8.09 від 10.00 до 15.00)
Презентація проекту: Трієнале сучасного українського мистецтва «Український зріз. 
Лиман. 2013» / Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 (8.09 від 10.00 до 15.00) 
Презентація проекту: Трієнале сучасного українського мистецтва «Український 
зріз. Лиман. 2013» / Галерея «Дзиґа», вул. Вірменська 35

31 серпня – 11 вересня 2013 (10.00-18.00)
Яцек Дзячковський – «Демократи – Львів 2004» / Вулиці Львова
Войцех Пражмовський – «Мілош. Тутешній» / Музей мистецтва давньої української 
книги, вул. Коперника 15а
Кшиштоф Соколовський – «Релікварійна ікона» / Галерея «ІконАрт», вул. Вірменська 26
Кшиштоф Войцеховський – «2, 2, 24» / Галерея «Єфремова 26», вул. Єфремова 26

еДуКація: шКолИ, майстер КласИ

31 серпня – 4 вересня 2013 (12.00-15.00)
Майстер-класи з мистецької критики. Магдалена Уйма / Львівський палац 
мистецтв, вул. Коперника 17

1–4 вересня 2013 (10.00-14.00)
Школа контактної імпровізації «Tangible instinct» («Інстинкт дотику»)  
– Івона Ольшовська, Магдалена Радловська, Пауліна Сьвєнцанська  
/ Львівський національний університет ім. Івана Франка, вул. Стефаника 16а
4–7 вересня 2013 (10.00-14.00)
Школа перфомансу. Лабораторія міждисциплінарності перфомансу. Лекції, 
майстер класи, відео для початківців та для учнів з досвідом попередніх едицій 
Школи перфомансу. Януш Балдиґа (куратор), Роді Гантер, Вальдемар Татарчук  
/ Театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11 

10–11 вересня 2013 (10.00-15.00)
Майстер-клас Павла Яніцького «Хапання руху» / Клуб «Новий Ноїв Ковчег»,  
вул. Ставропігійська 8

ре:
(реміНісцеНція, реміКс, рефлеКсія)
______________________________________________________

Мистецтво цифрових медіа із колекцій: проекту «Mindware. Технології діалогу», Люблін 
2011; XV Бієнале медіа-мистецтва «WRO 2013 Pioneering Values»; колекції Люблінського 
товариства заохочення мистецтв; колекції Галереї «Арсенал» і Підляського товариства 
заохочення мистецтв.
Виставка є своєрідним зрізом мистецьких пошуків та технологічних знарядь, які вико-
ристовують митці у сфері мистецтва цифрових медіа. Важливим для «Ре:» контекстом 
є 50-річчя існування цифрового мистецтва. Твори і документація, представлені на 
виставці, походять із польських колекцій та колекції сучасного мистецтва. Вони були 
вибрані як виняткові свідчення медіа-мистецтва, що підтверджують вартість його 
пошуків, вказують на роль мистецтва у поясненні проблем сучасності. Виставка показує 
розмаїття кураторських та мистецьких стратегій, переконфігуровує значення, надані 
творам, реміксує ідеї. 
Слід підкреслити, що в сьогоднішню добу футиристичної гонитви рефлексійний погляд 
є актом відваги, який виникає зі свідомої участі. Теза, що сучасна культура і мистецтво 
можуть лише «дивитися в спину» технологічному прогресу, вимагає поставлення 
запитання: яким чином можна змінити цю перспективу? Напевно, шляхом пояснення 
медіалізованої дійсності та інструментів і програмного забезпечення, які керують цією 
дійсністю, а також шляхом ревізій потреб і прагнень, нового погляду на досягнення  
і ефекти цивілізаційного розвитку... 

Митці: Пйотр Босацький, Мартін Бріцель Барага, Губерт Черепок, Група «Дотка» (Барбара 
Дзєрань, Уршуля Коваль, Юстина Зубрицька), Павел Яніцький, Норман Лєто, Андрій Лінік, 
Василь Махарадзе і Томаш Малєц, Дарія Медіч, Анна Мольська, Борис Ойхерман, Алек-
сандр Періґо, Сергій Петлюк, Домініка Соболевська, Пйотр Вижиковський,  
«Wrocenter Group», Марчелло Заменгоф і Марія Аполейка.
Програма виставки є наслідком співпраці Збіґнева Собчука з боку Люблінського това-
риства заохочення мистецтв – співкуратора Люблінської колекції сучасного мистецтва, 
а також курутора проекту «Mindware. Технології діалогу», Пйотра Краєвського з боку 
Центру мистецтва «WRO» – арт-директора Бієнале «WRO 2013 Pioneering Values» та Моніки 
Шевчик із боку Галереї «Арсенал» − куратора колекції Галереї «Арсенал» і колекції Під-
ляського товариства заохочення мистецтв.

______________________________________________________
31 серпня – 8 вересня 2013 (10.00-18.00), львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17

уКраїНсьКИй зріз. лИмаН. 2013  
– трієНале сучасНого уКраїНсьКого мИстецтва
______________________________________________________

I Трієнале українського сучасного мистецтва «Український зріз» (Люблін 2010) було 
спробою самоідентифікації. Цьогорічне трієнале це радше спроба самоаналізу. Лиман 
– це теперішній символічний простір сучасного українського мистецтва. Лиман – це 
мінливе явище, перехідний період і одночасно самостійний світ. Лиман – це безмежні і 
не прогнозовані можливості: перетікання, бродіння, консервації, застою, новоутворення, 
трансформація, плинності та мутації... Проект передбачає презентації близько 40 
художників з усієї України. Куратор проекту: Влодко Кауфман / Галерея Дзиґа.

Митці: Василь Бажай (Львів), Михайло Барабаш (Львів), Юрій Білей (Ужгород), Антон Варга 
(Львів) Артем Волокітін (Харків), Андрій Гуменюк (Львів), Алевтина Кахідзе (Київ), Володимир 
Кауфман (Львів), Павло Ковач − junior (Ужгород), Володимир Костирко (Львів), Ростислав 
Котерлін (Івано-Франківськ), Тарас Котляр (Львів), Віктор Лавний (Ужгород), Андрій Лінік 
(Львів), Павло Маков (Харків), Микола Малишко (Київ), Микола Маценко (Київ), Віктор 
Мельничук (Ужгород), Ігор Перекліта (Івано-Франківськ), Олег Перковський (Львів), Сергій 
Петлюк (Львів), Євген Равський (Львів), Сергій Радкевич (Луцьк), Олександр Рідний (Харків), 
Олександр Ройтбурд (Одеса), Андрій Сагайдаковський (Львів), Тіберій Сільваші (Київ), Роберт 
Саллер (Ужгород), Лариса Стадник (Харків), Анатоль Степаненко (Ірпінь), Володимир Стець-
кович (Львів), Анатолій Татаренко (Донецьк), Олег Тістол (Київ), Володимир Топій (Судова 
Вишня), Руслан Тремба (Ужгород), Стас Туріна (Мукачево), Анатоль Федірко (Чернівці), Олекса 
Фурдіяк (Івано-Франківськ), Ярослав Футимський (Понінка), Наталка Шимін (Львів) та інші.

______________________________________________________
31 серпня – 8 вересня 2013 (10.00-18.00), галерея «Дзиґа», вул. вірменська 35,  

львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17

схіД КультурИ
______________________________________________________

«Схід культури» − це проект, який служить створенню культурного партнерства міст 
Східної Польщі та культурних середовищ країн Східного партнерства. Ця ініціатива 
створює нові можливості у сфері культурного обміну шляхом активізації і заанґажу-
вання культурних середовищ, митців, аніматорів культури і громадських організацій 
у творення спільних мистецьких і культурних проектів. Таким чином «Схід культури» 
об’єднує сили Східної Польщі у будуванні культури для Східного партнерства та ініціює 
формування нових компетенцій у культурі, зокрем у сферах міжкультурного діалогу, 
нових медіа та анімування і управління проектами «понад кордонами». 
Презентація за участі представників Білостока, Любліна й Ряшева, а також Міністерства 
культури і національної спадщини та Національного центру культури.

______________________________________________________
30 серпня 2013 (п’ятниця) 17.00, львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17

КшИштоф войцеховсьКИй «2, 2, 24»
______________________________________________________

«...добірка знімків була створена поміж «серйозними» свідомими проектами і щоден-
ною реєстрацією та з’явилася в основному під час моїх самотніх, і не тільки, прогулянок, 
часом у атмосфері, наближеній до молитви, без конкретних планів використання цих 
знімків». (Кшиштоф Войцеховський) 

Кшиштоф Войцеховський − нар. 1947 у Варшаві. Фотограф, автор мультимедійних проек-
тів, перекладач. На почаку 70-х років − співзасновник легендарної галереї «Ремонт».  
У 1990−2006 роках працював у галереї «Мала» Спілки польських фотохудожників – Цен-
тру сучасного мистецтва у Варшаві. Від кінця 1970-х років − учасник багатьох групових 
та індивідуальних виставок у Польщі та за кордоном – з останніх слід відзначити великі 
ретроспективи у Центрі сучасного мистецтва у Варшаві (2009), Кіношколі у Лодзі (2012), 
груповий показ «Польська концептуальна фотографія» у Берліні (2011). Займається фото-
графією, яку трактує у метафоричний та парапубліцистичний спосіб.

______________________________________________________
30 серпня 2013 (п’ятниця) 19.00, галерея «єфремова 26», вул. єфремова 26

Даріюш КоціНсьКИй «вНутрішНій Край»
______________________________________________________

«Внутрішній край» − це мультимедійна виправа по уламках, уривках і небажаних спо-
гадах, мріях про кошмари, ніколи не відкритих прагненнях. Усе це з музикою в голові, 
звуком, що невпинно супроводжує кожну думку, кожен жест. Відкривання фрагментів 
особистості, проекції болісних картин, цитат невідомого вже походження. Те, що по-
глинуте, пережите, у суб’єктивній перспективі викричане на повну силу, перебарвлене, 
переекспоноване. Погляд уже перегорілий, слух притуплений, чуття обманюють,  
а подорож триває далі.

Даріюш Косінський займається мистецькою діяльністю на полі мистецтва перформансу, 
звукових інсталяцій та відеоарту. Творець електронної і електроакустичної музики, гіпо-
тетичних композицій, резонансної музики, фонетичної партитури і звукових скульптур. 
Від 1996 року зв’язаний із галереєю «Конт» («Кут») у Любліні, бере участь у персональних 
та групових виставках у багатьох галереях Польщі, серед яких: галерея «Бяла» («Біла») 
у Любліні, «Міський арсенал» у Вроцлаві, Центр сучасного мистецтва «Уяздовський 
замок» у Варшаві, Ярмарок мистецтв у Познані, Центр польської скульптури в Оронську. 
У рамках «АртНаступу» він представить спеціальний музичний репертуар, у супроводі 
експериментального фільму, з візуальним оформленням групи «AnalDecor».

______________________________________________________
30 серпня 2013 (п’ятниця) 21.00, галерея «Дзиґа», вул. вірменська 35,

яцеК ДзячКовсьКИй «ДемоКратИ − львів 2004»
______________________________________________________

Експозиція фотографій у міському просторі Львова, виставка фотографій  
Куратор – Андрій Бояров
 
«...що найбільше вразило мене у зимовому, чорно-білому пейзажі – помаранчеві 
елементи одягу мешканців Львова і те, що з такою легкістю я міг фотографувати людей. 
Серед кількох сотень людей, яких я сфотографував, мені відмовили лишень двоє. Ніхто 
не питав, для чого я ці фото роблю. Все для всіх було зрозуміле. Бажаю Вам і собі, щоб 
такий період знову настав не тільки у житті України, але і моєї країни – Польщі». Яцек 
Дзячковський (2005)

Яцек Дзячковський − нар. 1957 р., трагічно загинув у Варшаві у 2006 р. Вивчав, зокрема, 
філософію у Академії католицької теології у Варшаві (1978−1984).  У 2004 році, за кілька 
днів до початку Помаранчевої Революції в Україні, виконав у Львові велику серію портре-
тів перехожих, що ввійшла до проекту «Демократи» під назвою «Львів – 2004». Того  
ж року він створив документальні серії про пострадянські дитячі майданчики і Личаків-
ський цвинтар у Львові. Тоді Яцек  Дзячковський також заснував інтернет-сторінку  
www.pracowniadokument.pl, на якій ці та інші знімки можна оглянути і сьогодні.

______________________________________________________
31 серпня 2013 (субота) 17.00, центр міської історії центрально-східної європи,  

вул. академіка Богомольця 6

шКола КоНтаКтНої імпровізації» «Tangible insTincT» («іНстИНКт ДотИКу)
______________________________________________________

Школа технік контактної імпровізації, який закінчиться показом роботи методом 
майстер-класу в просторі львівського Старого Міста. Проект реалізує Мистецька фундація 
«PERFORM». Ведучі – Івона Ольшовська, Магдалена Радловська, Пауліна Сьвєнцанська  
– хореографки, танцюристки, тренерки контактної імпровізації з багаторічним 
міжнародним досвідом.
Контактна імпровізація посилається на такі форми контакту, як обійми, притягування, 
підтримування, пантоміма. Контактна імпровізація найчастіше розігрується в дуеті, 
але танцюристи можуть створювати також більші групи. Танець є спонтанічний, 
креативний, його форми створюються без попереднього планування. У ньому немає 
передбачуваності та тривіальних рухових схем.

______________________________________________________
1–4 вересня 2013 (10.00-14.00), львівський національний університет ім. івана франка,  

вул. стефаника 16а



войцех пражмовсьКИй «мілош. тутешНій»
______________________________________________________

Виставка фотографій, Куратори: Зоряна «Zo Za» Гребенюкова, Андрій Бояров

«Я йшов шляхом і слідами Мілоша − у рідних Шетейнях він мав сусіда росіянина, 
на подвір’ї на Підгірній бавився з малими євреями Сонькою та Яшкою, які говорили 
російською, потім − у гімназії та університеті − товаришував з караїмами, євреями, 
поляками, литовцями, українцями та білорусами. Шетейні, гімназія Зигмунта Августа, 
університет, літературне середовище Вільнюса, мистецьке середовище Варшави − це 
розмаїття мов, культур, обрядів, звичаїв − це все перекреслили війни та жовтнева 
революція». (В. Пражмовський, 2011)

Войцех Пражмовський народився 1949 р. у Ченстохові. Фотографує від 1969 р., отримав 
диплом Вищої школи фотографії у Брно (тоді Чехословаччина), де навчався у 1972−1975 
рр. Член Спілки польських фотохудожників, викладач Кіношколи у Лодзі, Академії мис-
тецтв у Познані та Варшаві, а також Варшавської школи фотографії. Основним мотивом 
його творчості є історія та пам’ять у національному, суспільному, та приватному вимірах. 
Учасник численних виставок у цілому світі та індивідуальних мистецьких проектів. 

______________________________________________________
1 вересня 2013 (неділя) 15.00, музей мистецтва давньої української книги, вул. Коперника 15а

Harakiri Farmers «Dzoe»
______________________________________________________

Режисер: Войцех Клімчик, Композиція і живий звук: Александра Ґрика у співпраці  
з Марціном Стшелєцьким, Хореографія і танець: Домініка Кнапік, Костюм: echooo.pl

Грецьке слово «dzoē» означає просту річ: життя, спільне для всіх живих створінь, оголене 
життя. У випадку людини це життя цілком приватне, позбавлене політичних і соціальних 
прав. Але що «оголене життя» означає сьогодні? Італійський філософ Джорджо Аґамбен 
пише: «Сувереною є та сфера, в якій можна вбити, не чинячи вбивства і не приносячи жер-
тви, а святим – яке дає себе вбити й не дає принести в жертву – є життя, яке було схоплене 
у цій сфері» («Homo sacer»). Оголене життя – це якраз життя «святе», життя поза будь-якою 
соціальною і політичною охороною. Натхненна роздумами Джорджо Аґамбена на тему 
статусу оголеного життя в сучасному світі, спільна робота «Harakiri Farmers» і композитор-
ки Александри Ґрики – це соло, яке танцює Кнапік під музику Ґрики. Воно є портретом тіла, 
позбавленого ідентичності, викинутого на маргінес, підданого зовнішній маніпуляції. 
Важливою частиною акустичного простору є витворювані танцюристкою звуки, які запи-
суються і міксуються Марціном Стшелецьким із підготованою заздалегідь композицією з 
метою створення інтимного, акустично-кінетичного портрету оголеного життя. Прем’єра 
спектаклю відбулася завдяки фінансовій допомозі Інституту музики і танцю в рамках 
рограми «Аґон. Програма композиторсько-хореографічних замовлень».

______________________________________________________
1 вересня 2013 (неділя) 19.00, театр для дітей та юнацтва, вул. гнатюка 11

 театр «zawirowania» (варшава) «Fuera De campo»
______________________________________________________

Хореограф: Даніель Абреу (Іспанія); Танцюристи: Бартош Фігурський, Ельвіра Пйорун, 
Кароліна Крочак, Шимон Осінський

Вихідним пунктом у спектаклі є тіло і рух. Танець стає засобом, який дозволяє сягнути 
глибше, до сенсу і значень відносин, видимих іззовні. Усе це для того, щоб розповідати 
за допомогою картин, які покинули свої рамки. «Fuera de campo» − це спектакль про 
самотність індивідуума, про спробу увійти у взаємодію, яка закінчується, однак, розпадом 
зв’язку. «Fuera de campo» − поза кадром – означає у полі зору, але не в полі дії. Дії, яка 
могла б змінити значення картини і слова. Кожне рішення щось означає, імплікує, щось за 
ним стоїть. Картина підказує, що за нею стоїть рішення, яке виключає інші картини й інші 
точки співвіднесення.

______________________________________________________
3 вересня 2013 (вівторок) 19.00, театр для дітей та юнацтва, вул. гнатюка 11

«пара? розлучНа? про сучасНИй таНець, імпровізацію і музИКу»
леКція яДвігИ маєвсьКої 
______________________________________________________ 

На прикладах: Марк Морріс, Мередіт Монк, Анна Тереза де Кеерсмакер, Давид Замбра-
но, Джонатан Берроуз, Джером Белл, Міхаель Шумахер, Джульєн Гамільтон, «Фізична 
майстерня», Театр «Дада фон Бздулов», Рената Пйотровська. 
 
Кілька різнорідних прикладів співіснування, здавалося б, нероздільного, музики з 
танцем у сучасному танці. Хореографічний підхід, у якому музика однозначно трактуєть-
ся як партитура танцювальної вистави й інколи майже точно структурно переноситься у 
простір руху, а інколи трактується як нарація сама в собі. Експериментальні американські 
композитори шістдесятих і сімдесятих років увели зв’язок, що спирається на абсолютно 
нові принципи, який у випадку співпраці Джона Кейджа i Мерса Каннінгема дійшов до 
повної незалежності й обидва елементи вистави − музика і танець − творилися абсо-
лютно окремо. Імпровізація під музику звернула увагу на особистість самого виконавця 
− так імпровізувала Айседора Дункан під музику великих класиків: Брамса, Вагнера, 
Бетховена чи Шопена, і так імпровізує Девід Замбрано під популярні пісні. Імпровізація 
з музикою – це черговий, більш інтимний зв’язок, який глядачі можуть пережити в 
реальному часі, у живій виставі. Тут структура вистави твориться у реальному контакті 
танцюриста й музиканта, руху і звуку, а ступінь постійності партитури, своєріднйи сцена-
рій, може значно відрізнятися. У сучасному танці текст стає музикою, сміх партитурою, 
тиша бринить, а дихання й ляскання тіла, що танцює, стає природним акомпанементом.

______________________________________________________
3 вересня 2013 (вівторок) 17.00, львівський національний університет ім. івана франка,  

вул. стефаника 16а

ева зажИцьКа «вперше у львові»
______________________________________________________

«Ева Зажицька закінчила вроцлавську Державну вищу школу мистецтв (зараз Академія 
мистецтв) у 1978 році, мешкає в Любліні й іноді в Казімежі Дольному. Із назв ї ї численних 
виступів і мистецьких реалізацій у багатьох містах у Польщі можна скласти начерк інтри-
гуючого есе, яке поєднує серйозність та інтелектуальну проникливість із позицією іроніч-
ної дистанції. (…) Перформанси Еви Зажицької – це своєрідні розповіді про мистецтво. 
Вони складаються з роздумів, пов’язаних із виникненням мистецтва, містять запитання 
про позиції людей мистецтва, про їхні сумніви та рішення. Це різновид мисленнєвої 
мандрівки територією на межі мистецтва і щоденного життя, просякнутої захопленням 
від процесу рефлексії над мистецтвом. Ева Зажицька використовує у своїх розповідях 
графіки, плани і винятково прості просторові моделі. Крім того, вона покликається як на 
дійсні факти, так і на елементи фікції, які увиразнюють підшкірну промовистість цих фак-
тів. Це різновид коментаря до творчості власної та інших митців, що оповідається серед 
численно згромаджених предметів і вручну записаних текстів, які становлять, по суті, 
дещо іронічну інсценізацію «творчої майстерні» митця. З усіх цих елементів, як із карт 
під час розкладання пасьянсів, вона вибудовує системи понять і рефлексій, просякнутих 
прагненням правди і автентичності». (Ґжеґож Борковський)

______________________________________________________
4 вересня 2013 (середа) 17.00, театр для дітей та юнацтва, вул. гнатюка 11

«таНцюрИст / перформер між ДИсцИпліНою та імпровізацією  
− жоНглюваННя, маНіпуляція преДметамИ, аКроБатИКа»
леКція ҐжеҐожа КоНДрасюКа
______________________________________________________

Цирк – царина культури, на позір вузька і замкнута – у новій парадигмі перформативних 
мистецтв отримує нове життя. Глобальна течія «цирку нуво» є доказом зміни соціаль-
ної, естетичної, мистецької ситуації сфери, яка колись була вигнана з саду мистецтв. 
Приклад цього – еволюція циркового «номеру» в мистецький перформанс. Порівнюючи 
конвенцію, стилістику, рух виступів давніх і нових майстрів жонглювання, маніпуляції 
предметами та акробатики, можна спостерегти метаморфозу: спортсмен став танцюри-
стом / перформером. Лекція ілюстрована відеодокументацією виступів таких артистів  
і груп, як Адрієн Мондо, «Zimmermann & de Perrot», «Antoine & Aurore», Вес Педен.

______________________________________________________
4 вересня 2013 (середа) 18.00, театр для дітей та юнацтва, вул. гнатюка 11

павел яНіцьКИй майстер-Клас із minDware «хапаННя руху»
______________________________________________________

Майстер-клас буде присвячений використанню камери не лише як механізму для  
більш-менш безпосередньої реєстрації дійсності, але і як сенсора / чуття – інструменту,  
який дозволяє проаналізувати те, що у полі зору камери діється (особливо викривати  
рухомі об’єкти) – тобто, апарата, який не лише бачить, але й певною мірою розуміє світ. 

Учасники майстер-класу навчаться:
- яким чином використовувати камери (особливо найдешевші  

камери USB) як сенсори руху;
- як перетворити отриману системою слідкування руху інформацію про  

об’єкти, що переміщаються у моніторованому просторі, на сигнали,  
які дозволяють контролювати звук, проекції тощо;

- як конструювати сценарії взаємодії для інсталяцій і середовищ,  
призначених для одночасного використання багатьма людьми.

«Хапання руху» відбувається у рамках виставки «Ре: (ремінісценція, ремікс, рефлексія)». 
На завершення відбудеться презентація результатів майстер-класу. Більше інформації 
на тему концепції «Mindware»: www.mindware.art.pl

______________________________________________________
11 вересня 2013 (середа) 17.00, галерея «Дзиґа», вул. вірменська 35

«wro 2013 pioneering Values on Tour»
______________________________________________________

Добірка найцікавіших робіт і документації з програми цьогорічної бієнале «WRO», 
підібрана арт-директором Пйотром Краєвським – тематичні програми включають дифе-
ренційовані художні реалізації – від рафінованих візуальних композицій та формальних 
експериментів до реєстрації перформенсів. Програма «WRO on Tour» відтворює атмосфе-
ру і представляє простори бієнале, а також показує актуальні напрямки у медіа-мисте-
цтві, позиції митців, які спостерігаються у мистецькій практиці, та проблеми / загрози, 
які формулює сучасне мистецтво. «WRO 2013 Pioneering Values on Tour» відбувається  
у рамках виставки «Ре: (ремінісценція, ремікс, рефлексія)». Більше інформації:  
http://wro2013.wrocenter.pl/site/pl/wro-2013-on-tour/ Ведуча: Павел Яніцький.

______________________________________________________ 
11 вересня 2013 (середа) 18.00, галерея «Дзиґа», вул. вірменська 35

«pracownia Fizyczna i szaza» «zDarzenia – improwizacja»
______________________________________________________

Автор проекту: Яцек Овчарек; Музика: «ШаЗа» (Павел Шамбурський, Патрик Закроцький»
Танець: Александра Сьцібор, Агнешка Мучинь, Давід Льоренц, Кшиштоф Сколімовський, 
Павел Ґраля

«Zdarzenia – improwizacja» це спільний проект «Pracownia Fizyczna i Szaza». До роботи 
над спектаклем я запросив п’ятьох танцюрстів: Олю Сьцібор, Агнешку Мучинь, Давіда 
Льоренца, Кшиштофа Сколімовського і Павла Ґралю. Проект, який ми розпочали з 
танцюристами, стосується контактної імпровізації як методу роботи з тілом та контакту 
в імпровізації. Теоретичні проблеми, на які я наштовхуюсь, виникають із того, що 
імпровізація, відкидаючи не лишень хореографію, але й попереджання, демонструє 
контакт як позбавлений просторового контексту. Контакт в імпровізації, здається, лише 
якось створюється і локалізується. У контактній імпровізації тілу приписується, таким 
чином, інше значення. Імпровізація – це наражання на несподіване. Тож як сподіватися 
несподіваного і чим є це несподіване, яким чином можлива зустріч, тобто контакт  
– це предмет нашої роботи». (Я. Овчарек)

______________________________________________________
15 вересня 2013 (неділя) 22.00, генеральне консульство республіки польща,  

вул. івана франка 108

«артНаступ» – це поліфоНічНа презеНтація  
НовИх течій польсьКого мИстецтва у львові.

 
«АртНаступ» переформульовує і виходить поза схеми міжнародної культурної співпраці, 
шукаючи нової формули діалогу понад кордонами. У процесі творення програми «АртНа-
ступу», разом із партнерами з обох боків кордону, ми керувалися трьома ідеями – діало-
гу, емпатії та культурної потреби, які ми вважаємо ключовими у будуванні культурного  
і мистецького партнерства.
Програму «АртНаступу» творять три стежки, які постійно перехрещуються одна з одною:
стежка танцю зосереджується на ефемеричних подіях, що виходять із духу звукової 
та рухової імпровізації. стежка візуального мистецтва, «Ре: (ремінісценція, ремікс, 
рефлексія)» показує мистецтво цифрових медіа з люблінських, вроцлавських та білостоць-
ких колекцій. стежка фотографії, «Майстерня документу – 2013» − це експозиції визнаних 
майстрів польської фотографії, що документують особисті історії та всесвітню історію.
«АртНаступ» − це нова ініціатива, яка вписується у ширшу програму «Транс_місія_Лю-
блін_Україна», створену спільно українськими та польськими культурними організація-
ми. Ми розпочали ї ї у 2007 році проектом «L² — помноження культур Любліна і Львова», 
роблячи ставку на безпосередній контакт людей зі схожими професіями, мистецьку 
кооперацію, обмін знаннями і досвідом. Та невдовзі виявилося, що наші наступні 
проекти виходять поза межі як Любліна, так і Львова. Так сталося і цього разу – «АртНа-
ступ» творять митці з усієї Польщі, а доповнюють його події, запропоновані львівськими 
господарями, у тому числі Дні перформансу з українськими та міжнародними виконав-
цями. Програма «АртНаступу» підготована Майстернею культури спільно з Мистецьким 
об’єднанням «Дзиґа» та партнерами і друзями обох інституцій.

артНаступ
львів, 30 серпня – 15 вересня 2013

МЕДІА ПАРТНЕРи

ОРГАНІЗАТОР МЕЦЕНАТ

ПАРТНЕРи

Проект відбувається за підтримки Міністра Культури і національної спадщини

Lwowski Uniwersytet im. Iwana 
Frankapy Środkowo-Wschodniej


