
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Проект «Земля». 
 
 
В жовтні арт-центр Я Галерея представить проект «Земля» в рамках Другої Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Візуальність у контексті культурних практик» і фестивалю сучасного актуального 

мистецтва «Три крапки».  

В стінах Черкаського художнього музею українське сучасне мистецтво вийде за рамки музейних стін і 

повернеться до землі. Українське мистецтво має підґрунтя і має підтекст. Воно натуралістичне, не штучне і 

не синтетичне, ні в матеріалі, ні в техніці і ні в мисленні – це головне. Ми не розмежовуємо мистецтво на 

абстрактне і реалістичне, ми всі говоримо одні й ті самі речі, просто у кожного своя мова. 

В своєму кураторському проекті Павло Гудімов систематизує мистецтво по трьом рівням, а якщо вже 

говорити про «Землю» - по трьом шарам. Перший – це земля. Мистецтво виросло на землі, а вже потім 

піднялось до небес. Другим шаром, а загалом і другою частиною експозиції є ліс. Ліс, як середовище 

існування, парк, сад, середня ланка між невидимими оку процесами, що відбуваються в землі та видимою 

діяльністю, яка є третьою частиною проекту – полюванням. 

Полювання – це те, чим ми всі відчайдушно захоплені, нестримне бажання оволодіти здобиччю, це амбіції, 

успіх, визнання або слава, кар’єра, влада, війни або свобода. 

Серед художників, чиї роботи будуть презентовані – всі ті, кого не можна було б не згадати, говорячи про 

зв’язок мистецтва і природи, творчості і землі, як матерії найбільш натуральної. Це Олександр і Тамара 

Бабак, Олена Бланк, Володимир Будніков, Павло Маков, Микола Малишко, Андрій Сагайдаковський, 

Тіберій Сільваші, Олександр Сухоліт, Ігор Янович та інші. 

Також в експозиції будуть представлені роботи молодих митців, учасників програми Генофонд – Добрині 

Іванова, Антона Логова, Микити Кравцова. 

На виставці можна буде побачити як живописні полотна і графіку, так і скульптуру та інсталяції. 

«Земля» - це проект про творчість, якою вона є насправді, без блиску і без прикрас, про витоки мистецтва і 

творчий пошук, як течію. 
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