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«Я : Дзеркало»: виставка-віДкриттЯ у новому 
арт-просторі оДеси

18 травня 2019.

Ідентичність художника проявляється в його творах. Як крізь призму він 
пропускає через себе оточуючий світ. Що ж відбувається, коли митець 
вирішує вивчити себе і звертається до автопортрету? 

Одеський муніципальний Музей особистих колекцій імені О.В.Блещунова 
ініціював масштабний груповий проект «Я : Дзеркало». Було презенто-
вано автопортрети 30 худоників з усієї України у новому арт-просторі 
музею. 

Музей запросив Центр культурного розвитку «Тотем» представити хер-
сонських авторів. Кураторка Олена Афанасьєва відібрала учасників з 
Херсону. Ними стали Вячеслав Машницький, Маргарита Болгар, Олек-
сандр Жуковський, Костянтин Терещенко, Галина Сорохан, Валерій Ко-
писов, Катерина Горбаткова – це як досвідчені автори, так і митці-по-
чатківці, для яких участь у цьому проекті стала важливою подією у мис-
тецькій карєрі. 

проект і виставка «ШвиДкорозчинний час»
у мистецькому арсеналі (київ)

Липень 2018

Виставка стала результатом роботи переможців відкритого конкурсу ідей 
мистецьких проектів, що відбувся в Мистецькому арсеналі восени 2017 року. 
Швидкорозчинний час — це метафора принципово нового досві-
ду, який Україна здобула в 1990-ті. Перші роки незалежності ста-
ли часом прискорення, швидких змін та рішень, коли інформа-
ція та явища поширювалися так само блискавично, як і зникали.  

ВІЗУАЛЬНЕ 
МИСТЕЦТВО



Наратив виставки складається з історій 9 міст і регіонів України. Гру-
па кураторок і кураторів створює певний зріз суспільно-політич-
ного контексту свого міста, фокусуючись на історіях місць, явищ 
і людей, досліджуючи їхні страхи й мрії в цих історичних умовах.  
Виміри суспільного й особистого доповнюються оптиками різних поко-
лінь художників і художниць. Погляд учасників тогочасних культурних 
подій існує поряд із голосами тих, хто народилися в 90-ті й сьогодні 
творять сучасне мистецтво. 

Виставка розповідає мовою мистецтва історії 9 міст і регіонів України в 
90-х років – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра, Донецька, Херсона, 
Івано-Франківська та Автономної республіки Крим.

Кураторська група з Херсону: Олена Афанасьєва, Макс Афанасьєв
Учасники: Костянтин Терещенко, Маргарита Болгар, Анастасія Чібіце-
ва, Олександр Жуковський, Олександр Юдін, студія сучасного танцю 
«Insight».

Проект Центру культурного розвитку «Тотем» в межах колективної ви-
ставки було визнано найкращим. По виставці проведено 2 кураторські 
екскурсії.

Фестиваль сучасного мистецтва «TERRA FUTURA»

Жовтень 2018
 
Поетична Шафа + Terra FuTura

14 жовтня літературне об’єднання «Поетична Шафа» та 17-й фестиваль 
мистецтв TERRA FUTURA презентували у новому форматі Поетичну мату 
Херсона. 17 поетів, 17 локацій - ми створили відео разом з поетами, яке 
показало новий літературний Херсон.
 
У цьому році фестиваль TERRA FUTURA згадував видатного поета-фу-
туриста Василиска Гнедова, який жив і працював у Херсоні. Разом 
з Поетичною Шафою ми довели, що поезія в Херсоні не лише існує, 
але й розвивається, освоює нові -ментальні та географічні території.  
Поетична мапа була презентована у медіа-форматі та наживо, і, звісно, 
була прочитана «Поема кінця» Василиска Гнедова, таким чином поєдна-
євши минуле, сучасність та майбутнє.



«Двоє чоЛовіків, танцюючих з ПензЛем»

23 жовтня в рамках фестивалю TERRA FUTURA-2018 відкрилася абсо-
лютно унікальна виставка. На наш фестиваль у Херсон завітали зі своїми 
роботами двоє художників з Південної Кореї - Lee Cheong-Cho і Moontae 
Kim. Вони подорожують по світу зі своїм проектом “Двоє чоловіків, тан-
цюючих з пензлем” і в кожному місті створюють нові твори. В Україні 
вони були вперше.

Чіонгчо Лі народився в Енчіон, Джіонгбук, в Південній Кореї в 1963 році. 
Про себе художник говорить: «З дитинства я любив малювати і з тих пір 
живу і дихаю живописом. Мої картини написані в унікальному стилі чи-
стоти і простоти ліній і кольору. Моя мандрівна виставка відкривалася 
кілька разів в Туреччині і Канаді, а також в містах Сеул, Пусан, Гуанджу 
і інших містах Південної Кореї. Ця виставка продовжує подорожувати і 
буде відкрита завжди. “

Мун-Тае Міонсіог Кім – художник і творець стилю живопису від дитячого 
серця; керівник  інституту живопису від дитячого серця Міонсіог; учасник 
виставок в США, Франції, Німеччині, Японії; професор в університеті Induk 
University; член суддівських колегій в численних конкурсах; з 1995-го року 
провів 25 персональних виставок, учасник 380 колективних виставок. 
Виставка була безкоштовною і тривала 2 тижні в центральному вистав-
ковому залі ХО НСХУ. На відкритті автори провели перфоманс – вони 
не тільки танцювали з пензлем, а й грали на старовинних корейських 
інструментах. 

Протягом фестивалю корейські художники проводили кураторські екс-
курсії і майстер-класи, у тому числі для дітей-сиріт та дітей з неблаго-
получних сімей.

«Як стати зіркою сучасної фотографії». arTisT Talk з сергієм 
меЛьниченко.

Сергій Мельниченко народився, живе і працює в Миколаєві (але не тіль-
ки). У минулому році він став першим за 37 років українцем, який був 
удостоєнимй однієъ з найбільш престижних міжнародних премій в об-
ласті фотографії - Leica Oscar Barnack Award. По суті, це «Оскар» для фо-
тографыв. Нагородження проходило в Берліні, переможцю вручили 10 
тисяч євро і - що більш цінно - іменну камеру «Лейка» новітньої моделі, 
якій ще навіть немає в продажу.

https://www.facebook.com/melnitchenko13


Переміг миколаївський фотограф з серією «Behind The Scenes» - це роз-
повідь про закулісне життя китайського нічного клубу в місті Ченду, в 
якому Мельниченко працював танцюристом протягом двох років. 

Крім того, Сергій - переможець конкурсу Photographer Of The Year 2012 у 
номінації «Краща серія» (Київ, Україна), номінант премії PinchukArtCentre 
2015 року, «Фотограф року» в 2012-му, 2013-му і 2016 роках, «Золота 
камера» ( Україна), Краківський місяць фотографії - всього і не перера-
хуєш. Виставлявся в Швеції, Україні, Словаччині, Аргентині, Польщі, США, 
Великобританії, Чехії, Португалії. Член «Української фотографічної аль-
тернативи».

Фестиваль TERRA FUTURA запросив Сергія на artist talk, і він приїхав 
разом випускниками своєї школи-студії, внаслідок чого відбулася одна 
з найяскравіших та найцікавіших творчих зустрічей року.

«You and Me». виставка світЛани михайЛовой

Познайомилися ми зі Світланою на перших фестивалях TERRA FUTURA 
(2002-2005), тоді вона приєдналася до Центру «Тотем», і до сих пір ми 
зберігаємо в архівах фестивалю документацію її перших перфомансів та 
арт-об’єктів. Вона навчалася на кафедрі дизайну ХНТУ, а після закін-
чення почала працювати в Києві, де зараз і живе, і творить. У 2015 році 
брала участь в проекті А4 в галереї «Карась»; її роботи в Києві презенту-
вали IZONE і арт-платформа «Ізоляція» IZOLYATSIA. Platform for Cultural 
Initiatives.

Ми вирішили знову показати еволюцію художниці на фестивалі TERRA 
FUTURA, через 16 років після нашого знайомства зі Світланою, і пред-
ставили в Херсоні серії її нових робіт - графіки, текстилю, артбуки і навіть 
іграшки.

Terra FuTura в Ботанічному саДу

TERRA FUTURA в Ботанічному саду – це не тільки пікнік в останні золоті 
дні жовтня. Кожен гість став учасником екологічного хеппенінгу, який 
підготували Світлана Михайлова і Геннадій Чернега (Київ). Також було 
презентовано звукову інсталяцію цих авторів під назвою «Вічні слова» - 
одне з дерев промовляло слова доброти та любові. 



ПЕРФОМАТИВНІ
МИСТЕЦТВА

Totem Centre Theatre Lab у 2018 році увійшов в топ-10 вистав серед 
всіх театральних колективів України і став фіналістом фестивалю Бри-
танської ради “Taking the stage”, для якого театри мали створити фраг-
менти вистав за п’єсами британських драматургів. 

На майданчику «6 Сцена» у Довженко-центрі було презентовано виста-
ву «Далеко».
Режисер Макс Афанасьєв. 
Драматург - Каріл Черчілль (Caryl Churchill). 
Композитор - Микола Гоманюк
У ролях: Артур Сумароков, Тетяна Андрєєва, Аліна Залозна.

Про що вистава: Світове суспільство перебуває у тотальній антиутопії. 
Нас оточують країни, міста чи особи, які постійно перебувають у такому 
стані. Вистава демонструє ізоляцію більшості людей від того, що від-
бувається, їхню віру в те, що від них нічого не залежить. Головні герої 
переконують себе у правильності навколишнього світу, хоча вони сум-
ніваються. І лише діти та ляльки мають право вголос висловлювати свої 
сумніви.

Ми говоримо про самофіксацію сучасного суспільства на минулому, яке 
є лише ілюзією минулого. У той же час майбутнє мислиться як повернен-
ня до «ідеального минулого» неіснуючого «золотого століття». Відсторо-
нення від майбутнього, неможливість думати про майбутнє відкриває 
ворота для містифікації.



ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 
ЛЕКТОРІЙ
Центр культурного розвитку “Тотем” відкрив новий сезон лекторію в 
Urban CAD. Тут проходили лекції та зустрічі з культурологами, художни-
ками, архітекторами, дизайнерами, критиками, драматургами, режисе-
рами. Тут відбулись презентації та дискусії, тут було все краще і найак-
туальніше, все, про що потрібно дізнатися і про що потрібно поговорити.

«мистецтво за Порогом: ДосвіД виЖиваннЯ у Пост-
інДустріаЛьному місті»

1 травня 2018

Зустріч з Інгою Естеркін (Запоріжжя). Культуролог, кураторка, журналіст-
ка, працювала в проекті “Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва 
“Бірючий “. Співпрацювала з київською галереєю” Худграф “. Як редактор 
і інтерв’юер працювала в проекті “25 років присутності” (найбільш повна 
книга про сучасних художників України). Займається жіночим сучасним 
мистецтвом України. Готує спільний проект художниці Ксенії Платанове 
і групи “Хамерман знищує віруси”. 

Дізнавшись, що ми відкриваємо новий лекторій в Urban CAD, Інга сказа-
ла: “А у нас все закривається”. І погодилася виступити у Херсоні. Тому ми 
говорили ми будемо про те, звідки народжується культура і мистецтво в 
постндустріальних містах, якою вона може бути - і чи може бути взагалі?

анДрій Богун в urban Cad: реЖисер, хуДоЖник, Жива 
скуЛьПтура

5 травня 2018

Про Андрія Богуна ми спочатку дізналися як про режисера кіно. Разом зі 
своєю студією “Літаюча квітка” він приїжджав в Херсон на “Кіноджем” і 
вигравав його рік за роком. Навесні цього року Андрій поставив в театрі 
п’єсу “451 за Фаренгейтом” і своїми руками зробив для цієї постановки 
костюми в стилі стімпанк. Крім того, Андрій вміє плести з лози, але за-
мість того щоб плести корисні кошики, він створює фантастичні костюми.
В лекторії Urban CAD відбулася зустріч і artist talk, після чого Андрій 
Богун влаштував перфоманс в одному зі своїх костюмів. 



13 травня 2018. Тема – імпресіо-
нізм. Пленер “Світло и Тінь”. 
Лекторка – мистецтвознавиця 
Світлана Афанасьєва. 

20 травня 2018. Тема – фовізм. 
Лекторка – мистецтвознавиця 
Світлана Афанасьєва. 
 
26 травня 2018. Тема «Кіно і те-
атр: симбіоз чи протистояння?». 
Лектор Артур Сумароков.

2 червня 2018. Тема – кубизм. 
Пленер. 
Лекторка – мистецтвознавиця 
Світлана Афанасьєва. 

10 червня 2018. Тема – дадаїзм. 
Майстер-клас з улюбленої мис-
тецької техніки дадаїстів – колажу.
Лекторка – мистецтвознавиця 
Світлана Афанасьєва. 

17 червня 2018. Тема – сюреалізм 
у живопису та кіно. 
Лектори – мистецтвознавиця Світ-
лана Афанасьєва і Володимир 
Рагульський, Перша Херсонська 
Кіношкола.

24 червня 2018. Пленер, тема – 
сюреалізм.
Лекторка – мистецтвознавиця 
Світлана Афанасьєва. 

30 червня 2018. Тема – Наївне 
мистецтво. «Квіти у багні, або як 
відрізнити шедевр від каляк-ма-
ляк». Говоримо про Піросмані (Гру-
зія), Анрі Русо (Франція), Никифора 
(Україна-Польща), бабусю Мозес 
(США) і бабусю Поліну Райко (Хер-
сон). 

Лекторка – Олена Афанасьєва, ЦКР 
«Тотем», кураторка.

21 липня 2018. Тема - «Солодкий 
яд модерну»
Лекторка – мистецтвознавиця 
Світлана Афанасьєва. 

28 липня 2018. Тема – Експресі-
онізм.
Лектор – Макс Афанасьєв, диза-
йнер, художник, режисер.

4 серпня 2018. Лекція-хепенінг. 
Тема – «Останній раз про Чорний 
квадрат Малевича». 
Лекторка – Олена Афанасьєва, ЦКР 
«Тотем», кураторка.

11 серпня 2018. Тема – «Баухауз 
– батько дизайну».
Лектор – Макс Афанасьєв, диза-
йнер, художник, режисер.

2 вересня 2018. Тема – Поп-арт.

9 вересня 2018. Тема – «П’ят-
десят відтінків рожевого: мода і 
кіно».
Лекторка – мистецтвознавиця 
Світлана Афанасьєва. 

16 вересня 2018. Тема- «Стріт-
арт VS вандалізм».
Лекторка – Олена Афанасьєва, ЦКР 
«Тотем», кураторка.

лекторій в URbAn CAD



УРБАНІСТИКА 
URbAn CAD і арт-платФорма «турбіна»
У 2016 році Центр культурного розвитку «Тотем» приєднався до іні-
ціативи зі створення і розвитку нових культурних просторів у Херсоні. 
Спираючись на успішний досвід фестивалю «Terra Futura» у 2011 році, 
який ми провели у приміщенні колишньої взуттєвої фабрики, та європей-
ський досвід ревіталізації колишніх промислових територій, ми разом з 
партнерами з ГО «Бізнес-асоціація «Ми – херсонці» розпочали процес 
створення Арт-платформи «ТУРБІНА» в одному з непрацюючих корпусів 
машинобудівельного заводу. І ось влітку 2017 вже відкрито першу ло-
кацію «ТУРБІНИ» – Urban CAD.

Urban Сад – це відкритий майданчик для креативних людей, який дає 
можливість організовувати та проводити фестивалі, концерти, виставки, 
лекції, презентації – будь-які творчі заходи. В Херсоні це перший реаль-
ний крок до патісіпативного міського розвитку через культурні дії на 
основі співпраці культурного, громадського та приватного секторів.
Для того, щоб створити творчу атмосферу, «Тотем» постійно залучає міс-
цевих художників.

Щотижня протягом року відбувалися виставки та мистецькі акції, artist 
talk – зустрічі та розмови з художниками. 

У відкритих заходах, виставках, зустрічах з митцями взяли участь понад 
2000 херсонців та гостей міста.

Це перший приклад успішної ревіталізації у Херсоні, причому наразі він 
робиться власними силами місцевих активістів та волонтерів. Urban CAD 
– це відкрита територія культури та мистецтва.

Цей проект підримує міжнародна програма «Actors of Urban Change»

Urban Development through Cultural Activities and Cross-Sector Collaboration in 
Europe
A program by the Robert Bosch Stiftung in cooperation with MitOst e.V.



URbAnTAlks: Херсон&львів

27 серпня 2018 в креативному просторі Urban CAD відбулася зустріч 
«UrbanTalks: Херсон&Львів». Львів – це єдине місто в Україні, яке не лише 
розробило, але й реалізувало стратегію розвитку міста. Саме тому разом 
з партнерами – ГО Бізнес-асоціація «Ми-Херсонці», –  ми запросили в 
Херсон команду Львівської адміністрації на чолі з мером міста Андрієм 
Садовим. 

Презентації колег зі Львова стосувалися стратегії міст та окремих 
проектів, досвіду ревіталізації колишніх промислових об’єктів, екосистеми 
міста, бренду міста – тобто визначенню та промоції його унікальних 
особливостей, низовим урбаністичним ініціативам та взаємодії влади, 
бізнесу та громади. Нашими гостями та спікерами були:

• андрій садовий, міський голова Львова. “Сучасне місто: стратегія 
ідентичності”.

• олександр кобзарев, директор Комунальної установи “Інститут 
міста”. “Успішні стратегії міста. Приклад Львова.”

• юліан чаплінський, начальник управління архітектури, головний 
архітектор Львова. “Міське планування. Архітектурні принципи для 
Львова.”

• андрій москаленко, заступник міського голови з питань розвитку. 
“Екосистема міста. Як перетворити місто в бренд.”

• олександра сладкова, заступник директора Львівського 
комунального підприємства “Інститут просторового розвитку”. “Як 
залучити мешканців до прийняття рішень. Приклад Львова”. 

• Ліна остапчук, директор комунального підприємства “Львівське 
конференц-бюро”. “Який ефект конференц індустрія приносить для 
міста?”

 
Після презентацій відбулася жвава дискусія, адже на зустріч прийшло 
багато херсонців – як професіоналів зі сфери архітектури, туризму, 
бізнесу, так і пересічних мешканців. Для Херсону вражаючі приклади 
міського планування та будування із залученням мешканців до 
прийняття рішень поки що скоріше є джерелом натхнення, але у той 
самий час це й вектор, у напрямку якого треба рухатись.



СПІВПРАЦЯ
З БІБЛІОТЕКАМИ
У 2018 році у відкритому культурному просторі URBAN CAD було орга-
нізовано і проведено 5 літературних квестів у співпраці з Централізова-
ною бібліотечною системою м.Херсона.

«казки грімм в UrbanCAD» 
- літературний horror-
квест (присвячений 
західноєвропейським казкам)
2 червня 2018

літературний квест “гра 
престолів”
15 червня 2018

Детективний Urban-квест (за 
мотивами книг про Шерлока 
Холмса, еркюля пуаро та інших 
детективів)
28 червня 2018
 
літературний квест «слов’ян-
ське фентезі» 
1 вересня 2018
Слов’янське фентезі, як явище лі-
тератури зі своїм ім’ям, з’явилося 
на противагу західному фентезі, 
заснованому на кельтської і скан-
динавської міфології. Історичне або 
героїчне - воно завжди повне при-
год, магії, піднесених почуттів, ри-
зику (класичних елементів жанру), 
але при цьому щедро приправлене 
слов’янським колоритом. Лісовики, 
русалки, чаклуни, вовкулаки, при-
воротне і відворотного зілля, таємні 

літописі ... Квест був побудований 
на  культових романів цього жан-
ру, і учасникам довелося шукати, 
варити, нюхати, складати, розга-
дувати. Команда-переможець от-
римала свій приз, а всі учасники  
- частування від літературної кухні, 
яка цього разу була, звісно, теж, 
слов’янською.

літературний квест «пригоди в 
середзем’ї»
29 вересня 2018
Це була подорож країною хобітів, 
ельфів, гномів, орків, чаклунів. Се-
редзем’я – один з найвідоміших 
фентезійних світів, який створив 
Дж.Р.Р.Толкін – справжній літера-
турний чарівник. «Хобіт» та «Во-
лодар кілець» стали культовими 
творами сучасності. Ми любимо і 
фільми, і книги – і нарешті змогли 
самі відправитися у неочікувану 
подорож. Загадки на кожному кро-
ці, улюблені персонажі, шлях до пе-
ремоги Світла над Темрявою – все 
було це в останньому літературно-
му квесті цього сезону в Urban CAD. 
Квест розроблено Біблотекою-філі-
єю сімейного читання №1, Херсон-
ська централізована бібліотечна 
система.

https://www.facebook.com/urban.cad.ks/
https://www.facebook.com/cls.ks.ua/
https://www.facebook.com/cls.ks.ua/
https://www.facebook.com/cls.ks.ua/


ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ДОСВІДУ 
ЦЕНТРУ «ТОТЕМ»
ЛекціЯ-ДискусіЯ “трансформаціЯ куЛьтурних закЛаДів”

На запрошення Муніципальної галереї м.Миколаїв кураторка Центру 
культурного розвитку «Тотем» Олена Афанасьєва провела публічну дис-
кусію щодо сучасного стану і стратегій розвитку музеїв, бібліотек, гале-
рей, про те, якими мають бути заклади культури у ХХІ столітті. Перш за 
все, ми хотіли поділитися досвідом нашого проекту «Новий подих куль-
тури: спадщина, наповнена життям мистецтва», який Центр культурного 
розвитку «Тотем» реалізував в рамках Програми Східного Партнерства з 
питань культури, яка фінансується Європейським Союзом. Проект охопив 
Південь України (Херсонська, Миколаївська, Одеська області і АР Крим), 
Грузію та Вірменію. 

У сучасному світі музей – це не просто не просто колекція цінностей 
або архів документів. Це, перш за все, територія для культурно-освітньої 
діяльності. У багатьох країнах Європи та США музеї  проводять успішні 
відкриті навчальні програми у співпраці з недержавними культурни-
ми організаціями, незалежними художниками і кураторами, і взагалі 
перетворюються на центри неформальної освіти для різних категорій 
відвідувачів – від дітей та молоді до користувачів Інтернет і людей з 
обмеженими можливостями. Виникло й розвивається поняття «музейної 
педагогіки». 

Звичайно, не всі музеї мають можливість створювати на своїй базі нові 
структури – музейні культурно-освітні центри. Особливо це стосується 
регіональних і невеликих місцевих музеїв. Проте у багатьох випадках 
це й не потрібно. Для того, щоб залучити нову аудиторію, «оживити» 
історико-культурну спадщину і зробити її привабливою, у музеїв є мож-
ливість співпрацювати не лише з учбовими закладами, але й з громад-
ськими організаціями, недержавними культурними центрами, галерея-
ми, і, звичайно, не забувати про бонуси від  співпраці з туристичними 
операторами. Така взаємодія є дуже продуктивною та взаємовигідною. 
І саме на розвиток та популяризацію моделей взаємодії та партнерства 
між державними і недержавними організаціями у сфері культури було 
спрямовано проект «Новий подих культури: спадщина, наповнена жит-
тям мистецтва». 

В рамках проекту ми підтримували і поширювали кращі інноваційні 
культурні і творчі практики на основі традиційної культурної спадщини 
– музеїв краєзнавства, історії, археології, етнографії, мистецтва і т.д. всіх 
рівнів (районних, обласних, національних); залучили близько 100 гро-
мадських організацій, творчих союзів, формальних і неформальних твор-
чих груп, окремих авторів і кураторів до співпраці з музеями трьох країн 
з метою вдихнути в них нове життя, залучити нову аудиторію, допомогти 
музеям стати відкритішими і привабливішими для широкої публіки.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Всі кошти отримані як безповоротна фінансова (благодійна) 
допомога і використані відповідно затверджених бюджетів 
проектів.

Залишки невикористаних коштів знаходяться на рахунках 
організації задля використання у наступних періодах.








