
 

 

 

 
 

 
Проект МОНУМЕНТИ І в рамках X ART-KYIV Contemporary 2015 

Альбіна Ялоза, Анна Остапець, Антон Логов,  
Микола Малишко, Олена Бланк, Сергій Панасенко.  

Куратор – Павло Гудімов 
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Кураторський проект Павла Гудімова «МОНУМЕНТИ I» – це ще один вдумливий діалог 

між традиційним та сучасним мистецтвом. Римська цифра «I», що невипадково з’являється у 

його назві, є однією з тих численних алюзій, що пронизують усю експозицію, зосереджуючи 

наш погляд на загадковому творі мистецтва часів Північного Відродження. Так «Меланхолія I» 

Альбрехта Дюрера стала точкою відліку у процесі дослідження мови символів XVI століття та 

їх видозмін у роботах сучасних українських художників. 

«Як у куратора, ідея наскрізного зв’язку між традиційним та сучасним мистецтвом або 

«новими старими» майстрами давно визначає мій погляд на розвиток мистецтва. А коли я 

вперше у мюнхенській Пінокотеці зустрів «Меланхолію І» Дюрера, то ця безперервність 

мистецького процесу підтвердилась остаточно. Усе, що я побачив у гравюрі 1514 року, було 

неймовірно сучасним», – говорить Павло Гудімов. 

Тож поява співвідносних художніх образів у межах минуле - сучасне є вирішальною у 

розумінні цілісної оповіді, що здійснюється мовою мистецтва. Де, окрилена з гравюри 

продовжить своє існування у дерев’яній скульптурі Миколи Малишка, скорчена уві сні собака 

– у скутих, але м’язистих тілах Анни Остапець, а в роботах Альбіни Ялози, Сергія Панасенка та 

Антона Логова, ми знаходимо трансформовану символіку цвяхів, веселки та фігури полідера. 

Крім цього, експозиція доповнена ще однією гравюрою Дюрера – проектом «Пам’ятника 

селянину». Відголос якого простежується у об’єктах Олени Бланк, зведених на промовисті 

постаменти. 

Таким чином, розкладаючи на окремі складові «Меланхолію I», куратор робить проект 

«МОНУМЕНТИ I» – присвятою. А сама експозиція закладає основи для виникнення наступних 

рівнів, що з’являються після цифри «I». Тобто глядач застигає в очікуванні переходу на 

наступні щаблі в пізнанні тієї істини, якої так і не вдалось осягнути Меланхолії. 
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