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Grynyov Art Collection  
і журнал «Антиквар» представляють  
спеціальне видання, створене до першого 
міжнародного KHARKIV PHOTO FORUM

«Дивно, але історію української фотографії як мис-
тецтва ще не написано», — твердить автор вступно-
го тексту до видання, фотограф і дослідник Олександр 
Ляпин. Тож перед вами одна з перших спроб об’єднати 
розвідки, нариси, враження, думки та оцінки основних 
періодів, імен і напрямів української фотографії як са-
модостатнього мистецького явища ХХ–ХХІ століть.

Екскурс в українську фотоісторію — наче передмова 
до історії створення та розвитку чи не найсистемнішої 
вітчизняної приватної колекції Бориса й Тетяни Гри-
ньових. «Коли ми тільки починали її збирати, то не ду-
мали, що з роками ця колекція набуде інституційного 
характеру, а ми самі по суті займатимемося формуван-
ням живого архіву сучасного мистецтва», — розповіда-
ють колекціонери, які цього року виступили ще й ініці-
аторами KHARKIV PHOTO FORUM. У програмі заходу 
— лекції, презентації, круглі столи, присвячені минуло-
му та сьогоденню Харківської школи фотографії, твор-
чим зв’язкам українських митців із західними колега-
ми та новим медіа в сучасному мистецтві. 

Під час Форуму відбудеться презентація монографії 
доктора мистецтвознавства Тетяни Павлової «Україн-
ський авангард: Харків». Цілком закономірно, що зна-
чну увагу приділено в ній художній фотографії, адже 
дослідженню розвитку цього виду мистецтва в Харкові 
авторка присвятила не один рік. «Антиквар» публікує 
невеликий фрагмент з її нової книги, в якому йдеться 
про фотографію конструктивістської доби.

Про приватний Музей Харківської школи фото-
графії (MOKSOP) і принципи формування його колек-
ції розповідає співзасновник і директор музею Сергій 
Лебединський. У вересні MOKSOP планує видати кни-
гу «Харківська школа фотографії: гра проти apparatus», 
написану кураторкою музею Надією Бернар-Ковальчук. 
Монографія, що є результатом дворічного навчання ав-
торки в Університеті Сорбонна, стане першим система-
тичним дослідженням Харківської школи фотографії, 
яку визнано одним з найяскравіших феноменів укра-
їнського сучасного мистецтва.

До 75 річчя одного з засновників цієї школи Оле-
га Мальованого, чиї твори здобули понад 30 золотих 
і срібних медалей та дипломів на міжнародних фото-
конкурсах, фонд Grynyov Art Collection готує до друку 
книгу його спогадів. Вона складається з коротких опо-
відань про час, стосунки між творчими людьми, про хи-
трування, до яких вони мусили вдаватися, аби вирва-
тися з-під тотального ідеологічного контролю. Роботу 
над книгою ще не закінчено, але завдяки Grynyov Art 
Collection ми маємо можливість опублікувати кілька  
фрагментів з неї.

У нашому виданні йдеться не тільки про історію 
Харківської школи, але також про еволюцію, якої за-
знала за останні 20 років українська художня фото-
графія взагалі, про те, як змінилося ставлення до неї 
в суспільстві. Важко повірити, але наприкінці 1990-х 
арт-галереї не включали фотографів у свої плани, а са-
мим митцям пояснювали, що світлинам, тим більше 
чорно-білим, «місце на шпальтах газет чи у весільно-
му альбомі». Сьогодні ж твори наших співвітчизників 
демонструються на численних виставках в усьому світі, 
поповнюють музейні та приватні колекції, стають пред-
метом дослідження.

На обкладинці:
Є. Павлов. Без назви. 
Із серії «Тотальна фотографія». 
1970–1992. 
Фотопапір, цифровий друк. 30 × 45 см. 
Grynyov Art Collection
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UKRAINIAN PHOTOGRAPHY  
IN THE MIRROR OF TIME

Oleksandr Liapin

The history of Ukrainian photography as an art hasn’t 
been written yet, although it is just a little over 30 years 
old — starting its course in the late 1980s. There are 
fragmentary studies concerning individual authors, projects, 
or phenomena such as the Kharkiv School of Photography, 
but there is still no clear periodization or stable terminology. 
The author of the essay offers his periodization and 
analyzes the features of the imperial, Soviet and modern 
periods’ “photographic life”.

Українська фотографія  
в дзеркалі часу

На початку 1990-х років у суперечках з коле-
гою Олексієм Левитським ми розробили власну пе-
ріодизацію історії української фотографії. Перший 
етап — російський, імперський. Починається він з 
1840-х років, коли в Росії з’явилися перші фотоате-
льє, і триває приблизно до 1918 року. Другий — ра-
дянський, трагічний період, на який припадають 
і Голодомор, і знищення національної культури, і 
впровадження політики провінціалізації та русифі-
кації України. В УРСР народжується нова радянська 
фотографія, покликана активізувати творчу енер-
гію мас, спрямувати їх на побудову світлого майбут-
нього. У 1920-ті роки фотохудожників оголосили 

Олександр Ляпін, 
фотохудожник, мистецтвознавець

Історію української фотографії як мистецтва ще не написано, 
хоча налічує вона трохи більше 30 років — приблизно з кінця 
1980-х до цього часу. Є уривчасті дослідження, що стосуються 
окремих авторів, проєктів або явищ, яким, наприклад, була 
Харківська школа фотографії, але ні чіткої періодизації, ані 
сталої термінології досі не існує. Почасти це зрозуміло, адже 
зусиллями попередніх поколінь фотографію було викреслено 
з напрямків, якими займалося академічне мистецтвознавство.

ворогами соціалістичної держави, у 1930-ті їх було 
частково знищено. На початку «радянського періоду» 
УРСР була країною фотоаматорів і фоторобсількорів, 
з кінця 1980-х почалася історія власне української 
фотографії.

Перший період. 1840–1918
Після того, як 1839 року член Петербурзької 

академії наук, хімік Йосип Гамель з’їздив до Англії 
та відіслав звідти до російської столиці опис фото-
графічного процесу, а хімік і ботанік Юлій Фріц-
ше продемонстрував колегам власноруч зроблені 



фотовідбитки листя, фотографія 
стала швидко поширюватися в Ро-
сійській імперії. Уже через рік 
перші ательє з’явилися й у півден-
норосійських губерніях. Француз 
Шарль-Поль Гербст відкрив дагеро-
типний салон у Києві, живописець-
портретист Філіп Гааз — в  Одесі, 
а ювелір і колишній кріпак Зайцев, 
повернувшись з Парижа, почав 
свою справу в Харкові.

З часом фотографія перетвори-
лася на дуже прибутковий бізнес. 
Одеський краєзнавець і колекціо-
нер Олег Губар знайшов оголошен-
ня Філіпа Гааза, розміщене 27 лю-
того 1843 року в газеті «Одесский 
вестник»: «…Досягнувши високого 
ступеня довершеності в схожості й 
чистоті обробки портретів за допо-
могою дагеротипа, запрошую люби-
телів цього дивовижного винаходу 
завітати до мене для складення по-
няття про мої нинішні твори. Пор-
трет однієї особи, в тіні, відбиваєть-
ся впродовж 10–14 секунд, а знімок 
неживого предмета (наприклад, з 
малюнка, бюста, картини) — в одну 
секунду…». У цьому оголошенні вся 
суть тогочасної фотографії: тепер 
не треба сидіти годинами, днями, 
тижнями перед художником і пла-
тити йому купу грошей за один-
однісінький портрет. Будь-яка 
людина, навіть з невеликим достат-
ком, могла отримати якісне, кра-
сиве, невелике за розміром власне 
зображення в будь-якій кількості. 
До того ж, його можна було наді-
слати рідним або друзям, просто 
поклавши у  поштовий конверт. 
Бажаючим мати «кольорове» фото 
ретушер професійно розфарбову-
вав картинку, яка ставала схожою 
на живописний портрет. Цій схо-
жості сприяло також облаштування 
студій пишними драпіровками, ко-
лонами, кріслами, а сама фотогра-
фія мала ілюструвати мрію клієнта 
про багатство, якщо він був не дуже 
заможним.

Оскільки фотографи були людь-
ми культурними, освіченими, до 
них тяглися місцеві знаменитості, 
яких вабила можливість увічни-
ти свій образ у визнаного майстра 
світлопису. Харківський фотограф 
Яків Данилевський приятелював 

з художником Сергієм Васильків-
ським, а майбутній живописець-
передвижник Іван Крамськой 
взагалі працював у нього рету-
шером. Василь Досєкін дружив з 
Петром Чайковським, архітекто-
ром Бекетовим, визначними про-
мисловцями та купцями. Киянин 
Франц де Мезер і власник ательє 
в  Полтаві Йозеф Хмелевський 
зналися майже з усім бомондом 
своїх міст.

Через те, що  фотографічне 
життя в Росії було не дуже жва-
вим, майстри брали участь у за-
кордонних виставках. А  потім 

зображеннями здобутих там ме-
далей прикрашали паспарту 
або  зворотний бік фотографій, 
що підвищувало статус ательє. 
З-за кордону, як правило, при-
возили й новітнє фотографічне 
обладнання.

Пишалися майстри також 
нагородами від коронованих осіб. 
Аби отримати звання придворно-
го фотографа, вони засипали двір 
своїми роботами та саморобни-
ми альбомами з краєвидами міст. 
Завдяки таким підношенням 
Франца де Мезера було удостоєно 
титулу «Придворний фотограф 

Вітольд Менчинський (Мечинський).  
Фотопортрет Маргарити та Олександра Мурашків. 1909. 
Архівна колекція музею «Духовні скарби України»
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Її Величності королеви еллінів», дарованого родич-
кою Миколи II Ольгою Костянтинівною, дружиною 
грецького короля.

Фотографи робили гроші. Їх не цікавили такі по-
дії, як Кримська війна чи Польське повстання. Навіть 
будівництво ланцюгового моста через Дніпро в Києві 
зняв англійський фотограф. Пощастило харків’янину 
Олексію Іваницькому, який 1888 року зробив серію 
фотографій на місці катастрофи імператорського по-
їзда і завдяки цьому став популярним.

Розвиток і здешевлення фототехніки, а також 
спрощення отримання якісних відбитків сприяли 
появі в 1870-х роках у Києві, Харкові, Одесі, Полтаві 
перших фотолюбителів. Цій публіці мало було за-
доволення від магії зйомки, проявлення негатива, 
друку фотографії, — вони прагнули робити мистецтво. 
Аби наблизитися до цього, їм доводилося копіювати 
стиль живописців, використовуючи м’яку оптику 
або камеру-обскуру, особливі способи друку на спеці-
ально виготовленому папері. Цей напрямок, що по-
ширився в Російській імперії з кінця 1890-х, має на-
зву пікторіалізм (від pictorial — живописний). Розмиті 
таємничі зображення захопили уяву фотохудожників. 
Професіонали теж не залишилися осторонь. У моду 
ввійшли портрети, виконані в техніках ціанотипії, 
олійного, гуміарабікового друку та ін.

Значне пожвавлення у  творчій фотографії 
спостерігається на  зламі ХІХ — ХХ століть, коли 
у великих містах при фотографічному відділенні 

Імператорського Російського технічного товариства 
(ІРТТ) створюються місцеві фотографічні товари-
ства. У 1891 році такі організації з’явилися в Харкові 
та Одесі, у 1899-му — у Києві, де два роки потому 
розпочало свою діяльність товариство фотогра фів-
лю би телів «Дагер». Товариства дружили між со-
бою, обмінювалися виставками та разом «воювали» 
з фотографами-реалістами, критикували фотоательє 
за кліше та кітч.

У Росії в цей час видається близько 20 фотогра-
фічних журналів. Навіть у Харкові та Одесі почали 
друкувати подібну періодику. Наприклад, харків-
ський альманах «Фотограф» щомісяця робив огляд 
практичної фотографії та її застосування. Його ре-
дактор і видавець, власник складу фототоварів і по-
стачальник Харківського відділення ІРТТ Анато-
лій Вернер головним завданням видання вважав 
знайомити читачів з усім новим у галузі світлопису, 
давати відповіді на запитання, роз’яснювати незро-
зумілі для багатьох хімічні процеси, що відбуваються 
при роботі над фотозображенням. На момент ство-
рення, цебто на 1910 рік, «Фотограф» був єдиним 
у  південних губерніях журналом, присвяченим 
фотографії.

У 1912 році почав видаватися «Вестник Одес-
ского фотографического общества» (у 1915–1916 
роках виходив під назвою «Русский фотографичес-
кий вестник»). Журнал містив безліч цікавих ста-
тей, що не втратили своєї актуальності до сьогодні. 

Олексій Іваницький. Фото із серії «Катастрофа царського потяга біля станції Бірки під Харковом 17 жовтня 1888 року»
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Серед них «Фотографія на війні в 1904–1905 роках», 
полеміка довкола пікторіалізму, великий матеріал 
Г. Михайлова-Мучкіна щодо створення спеціального 
навчального закладу для підготовки фотографів.

На перші десятиріччя ХХ століття припадає най-
більша кількість виставок, у тому числі закордонних, 
запеклих дискусій. У Києві головним заводієм став 
Микола Петров. Будучи вже маститим фотохудож-
ником, він очолив товариство «Дагер», працював 
у редколегії московського журналу «Вестник фото-
графии», писав статті, прагнув утвердити фотографію 
як один з видів мистецтва. У 1911 році в приміщенні 
Київської міської бібліотеки пройшов перший Між-
народний салон художнього світлопису, на якому 
демонструвалися роботи Альфреда Стігліца та ба-
гатьох інших відомих фотографів зі США та Європи. 
Це був зірковий час пікторіалістичного світлопису: 
на стінах — жодного різкого зображення, суцільний 
фотоімпресіонізм.

Петров не вважав документальну фотографію 
мистецтвом і закликав своїх однодумців відгороди-
тися від неї. Ось уривки з його листа фотохудож-
нику С.  Лобовикову: «Сподіваюся, Ви отримали 

пропозицію взяти участь у Петербурзькій виставці. 
Як Ви на неї реагуватимете? Адже вся організація 
виставки — ляпас художній фотографії. Наче на-
вмисне (а я певен, що навмисне) ні в ПРОГРАМІ, 
ні в ПОЛОЖЕННІ, ні в ПРАВИЛАХ немає навіть 
натяку на фотографію як мистецтво. Невже Ви, та-
лановитий художник, гарячий захисник фотографіч-
ного мистецтва, візьмете участь у цьому промислово-
бюрократичному починанні? Невже про мистецькі 
достоїнства Ваших робіт судитимуть і рядитимуть 

„фотограф Його Величності“ Ягельський і цинкограф 
Прокудін-Горський, довірений фірми Кодак, і тому 
подібна компанія? Я не хочу цьому вірити! …По-
моєму, мистецтву живому, вільному нема чого робити  
на цій виставці».

Товариство «Дагер» розгорнуло в Києві небачену 
за масштабами діяльність: провело з’їзд Російського 
Імператорського фотографічного товариства, почало 
працювати над створенням вищого навчального за-
кладу, що спеціалізувався б на підготовці художників, 
хіміків та інженерів у галузі фотографії. Однак пере-
ворот у Петербурзі та визвольні змагання в Україні 
поставили хрест на планах фотолюбителів.

Альфред Федецький.  
Фотопортрет Марії Заньковецької. 1888. 
Колекція Музею Марії Заньковецької

Фотопортрет книговидавця Стефана Кульженка:  
«знято з натури в кольорах 24 травня 1904 р.,  

видрукувано фототипією (у три фарби)»
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Цікаво, що Товариство дбало і про захист автор-
ських прав митців. Якось з одним із його членів, ху-
дожником Миколою Пимоненком, трапилася непри-
ємна історія. Відомий фотопортретист Маркін купив 
у нього картину, перезняв її та репродукував на по-
штових листівках. Пимоненко подав на фотографа 
в суд і за підтримки «Дагера» виграв справу.

Серед членів Товариства були вчені, що випро-
бовували нові способи кольорового друку фотографії 
(Георгій Де-Метц), етнографи, історики, художники. 
Академік Микола Біляшівський, хоч і не брав участь 
у художніх виставках, але використовував фотогра-
фію в етнографічних експедиціях і розробляв методи 
документального фіксування пам’яток при археоло-
гічних розкопках. Коли в 1987 році я замовив у ЦНБ 
ім. Вернадського матеріали, пов’язані з перебуванням 
Біляшівського в товаристві «Дагер», зі мною провів 
бесіду-допит співробітник КДБ. Виявляється, зафік-
совані академіком етнографічні «малоросійські типи» 
становили загрозу для СРСР!

Утім, фотографії з якимись специфічними на-
ціональними рисами ні в Києві, ні в Харкові, ані 
в жодному іншому місті України не існувало: усі теми 
та стилістичні прийоми було запозичено в західних 
колег. Важливо й те, що ніхто з відомих фотографів 
не пов’язував себе з українською культурою — усі по-
гляди були звернені до Петербурга й Москви. Ук раї на 
лишалася територією Російської імперії, а провідні 
фотомайстри були переважно приїжджими.

Франц де Мезер. Софійська вулиця. Фото з альбому Ф. де Мезера. 1870-ті рр.

Каталог Міжнародного салону художнього світлопису в Києві. 
1911. Колекція Михайла Кальницького

6 АНТИКВАР  | № 3 (117) 2020



Другий період.  
Радянська українська 
фотографія
Цей період почався сумно для фотографії в ціло-

му і для художників-фотолюбителів зокрема. У 1919 
році Народний комісаріат освіти УСРР заборонив фо-
тографію взагалі, дозволивши зйомки тільки одному 
власному фотографові. Невідомо, як стежили за вико-
нанням цього наказу, але постанову про обкладення 
величезним податком усіх фотоприладів, скляних 
фотоплатівок, плівок проявлених і непроявлених як 
предметів розкоші виконували чітко. У тих, хто не за-
платив податок, техніка вилучалася, а плівки та пла-
тівки знищувались. Постраждав Франц де Мезер, було 
розгромлено лабораторію Петрова в Політехнічному 
інституті, і лише дивом збереглися відбитки, які від-
везла до Москви його племінниця. Чекісти знищили 
практично все, чого змогли дістатися, а пройшлися 
вони майже по всіх ательє в багатьох містах. У 1920 
році дагерівці зробили спробу відновити товариство 
й навіть відкрили Фотографічний інститут пам’яті 
Жовтневої революції, в якому викладали Г. Де-Метц, 
М. Петров, Ф. де Мезер. Але проіснував він недов-
го: через два роки інститут перетворили на техні-
кум, тоді ж перевели його кінофакультет до Одеси, 

а в 1924-му зовсім закрили. Товариство «Дагер» за-
боронили як дрібнобуржуазне та антиреволюційне, 
пікторіалізм поховали разом з ним. Багато майстрів 
від гріха подалі закинули фотографію (Микола Пе-
тров, наприклад, подався в науковці та зосередився 
на викладацькій діяльності), а ті, хто наважився про-
довжувати справу, були репресовані.

У Києві все затихло, проте в Харкові, новій сто-
лиці Радянської України, життя завирувало. Почався 
масовий робсількорівський рух, усюди організовува-
лися пролетарські фотогуртки, які перетворили фо-
тографію на засіб боротьби за зміцнення радянської 
влади. Один з ідеологів руху, колишній вояк армії 
УНР, фотограф, секретар і художник журналу «Нова 
ґенерація» Дан Сотник писав, що «робсільфотоама-
тори» мусять працювати не для власного задоволен-
ня, а «для задоволення потреб трудящих мас», хоча 
сам був «експериментатором-формалістом» і стежив 
за новітніми мистецькими течіями на Заході. Де-
кілька разів Сотника заарештовували, і зрештою він 
помер від голоду у в’язниці НКВС.

З’явилася і спеціалізована преса: журнали «Фото-
Кино» (1922–1923), «Фото для всіх» (1928–1929), 
«Фото соцбудівництву» (1929–1934). Однак невдов-
зі стало зрозуміло, що таке розмаїття породжує за-
грозу інакомислення. Тож для всіх фотолюбителів 

Письменник Олексій Полторацький та фотограф Дан Сотник, 
автори книги «Герой нашого часу. Репортаж про Закавказзя 
1929 року». Харків, 1930

Дан Сотник. Сильвети Чіятур. 
Фото із книги «Герой нашого часу»
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художник і фоторепортер. Так само вчинив Семен 
Фрідлянд, і не тільки.

Друга світова війна надала можливість багатьом 
українським репортерам, які після кожної зйомки 
ризикували опинитися в числі японських шпигу-
нів чи українських буржуазних націоналістів, ви-
явити свій талант фотографа. Серед них Володимир 
Юдін, котрий прославився портретом мінометника 
Полікарпова та фотографіями, зробленими в концта-
борі Аушвіц. Яків Давидзон знімав у партизанських 
загонах, Михайло Мельник брав участь у танкових 
атаках. Дивно, але, якби не війна, цих імен ніхто б і 
не почув.

Хрущовська «відлига», наче допінг, стимулюва-
ла фотографів до творчості. У багатьох містах СРСР 
відроджується фотоклубний рух, що зібрав усіх: по-
бутовців, пейзажистів, анімалістів, фотожурналістів, 
аматорів… В Україні такі клуби створювалися при бу-
динках і палацах культури, а реєструвалися й контро-
лювалися спеціальними відділами народної творчості 
при управліннях культури. У цих клубах у палких су-
перечках про композицію, криві обрії та глибину різ-
кості викристалізовувалися майбутні бунтарі, аван-
гардисти, «неправильні» фотографи. Лою у вогонь 
підливали прибалтійські колеги, чеський журнал 

у Москві почали випускати часопис «Советское фото», 
а для забезпечення преси та видавництв фотома-
теріалами при агентстві ТАРС було створено трест 
«Союзфото». Фактично фотографи займалися ви-
готовленням пропагандистської візуальної продук-
ції, воювали на сторінках журналів проти пияцтва 
та «дрібнобуржуазної гидоти», вчили ілюструвати 
стінгазети, робити дошки пошани та ганьби. Усі при-
страсті, що вирували в 1920-ті роки в середовищі 
московських фотожурналістів і фотолюбителів, Ук-
раї ни практично не торкнулися. Хіба що була спро-
ба відкрити Академію фотографії, щось на зразок 
ВХУТЕМАСу, але далі розробок програм і визначення 
викладачів справа не рушила. У Харкові дуже швид-
ко утвердилася жорстка система стандартів «кому-
ністичних фото» та ідеологічних кліше. Ми не знай-
демо фотографій селянських повстань 20–30-х років 
або знімків, що розповідають про голод. Матеріали 
про перші п’ятирічки ілюструвались в основному 
роботами московських фотографів, шпальти багатьох 
видань виходили сліпими. Журналістів заарештову-
вали й розстрілювали десятками, а фотохудожників 
до 1940-х років не залишилося взагалі. Недарма Бо-
рис Ігнатович, попрацювавши пару років в укра-
їнський пресі, утік до Москви, де й розкрив себе як 

Яків Давидзон. Голос Москви. 1943

Володимир Юдін.  
Молодший сержант мінометник Микола Полікарпов  

на вогневій позиції під Києвом. 5 листопада 1943 р.
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Семен Фрідлянд. Микола Гришко в розарії Ботанічного саду. Київ, 1950
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«Revue Fotografie», каталоги Міжна-
родної федерації фотомистецтва (FIAP). 
Українські фотографи знову почали 
опановувати західний аматорський до-
свід. Правда, спершу нашим фотоклу-
бівцям заборонялося брати участь у за-
рубіжних виставках без проходження 
цензури в столиці СРСР. Один з творців 
Запорізького фотоклубу Олег Бурбов-
ський згадував: «За радянських часів 
не можна було безпосередньо висилати 
свої роботи. Точніше, могли тільки при-
балти та ленінградці. Для інших від-
бір робили в Москві, а це було складно. 
Нам допоміг перший секретар обкому 
Михайло Всеволожський, і ми отрима-
ли такий же дозвіл». Але все одно було 
багато перешкод. Виникали проблеми з 
ню, колажами, пейзажами без прикмет 
комуністичного будівництва. Цензори 
псували фотографії, ню відправляли 
до КДБ. Дмитро Зюбрицький розпові-
дав, що після чергового подання робіт 
на закордонну виставку його викли-
кали до «компетентних органів» і за-
питували, показуючи на зображення 

Михайло Французов. Без назви. Кін. 1980-х рр.

Михайло Французов. Художниця Галина Жегульська 
в квартирі на вул. Ф. Колесси, 13. 1980-ті рр.
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оголених дівчат: «Що це?». А він діставав з кише-
ні фото скульптури «Дівчина з веслом» і говорив, 
що оспівує красу і силу радянської трудівниці.

До кінця 1970-х років у клубному русі намітилася 
диференціація. Більшість з них залишалася на рівні 
безтурботної салонної фотографії, в якій експеримен-
ти дозволялися в межах скромних маніпуляцій з ва-
зеліном на фільтрі, фотохімією та світлом при друку-
ванні. При цьому зображення не повинно було поро-
джувати жодних асоціацій та відхилятися від стан-
дартизованих часом і Головлітом образів. У 1977 році 
я приніс до єдиного тоді в столиці фотоклубу «Київ» 
свою серію «Український лікувальник» — у харків-
ському стилі, про який я тоді нічого не знав. На мене 
відразу написали доноса, адже фотолюбителі столиці 
дбали про чистоту своїх рядів. Довелося пояснювати 
в КДБ, щó то й навіщо. Згодом у деяких клубах по-
чалися розколи. Виділилися об’єднання, що стави-
ли перед собою складні художні завдання, шукали 
нової виразної мови та критично сприймали радян-
ську дійсність.

Передусім це харків’яни з обласного фотоклубу, 
котрі 1971 року об’єдналися в групу «Час»: Борис 
Михайлов, Олег Мальований, Олександр Супрун, 
Євген Павлов, Юрій Рупін, Геннадій Тубалєв, Олек-
сандр Ситниченко, Анатолій Макієнко. З’явилися 
також окремі революційно налаштовані особистості 
й у Запоріжжі: Володимир Філонов, Сергій Ніколаєв, 

Євген Компанійченко. З львів’ян запам’ятався Ми-
хайло Французов з його сецесійними фотографіями. 
Кожна робота цих митців сприймалася як виклик, як 
маніфест, і кожен з них створював свій унікальний 
вітчизняний творчий продукт.

Але харків’яни, звісно, були попереду планети 
всієї. Члени групи «Час» розробили «теорію удару», 
що означало бути не такими, як усі, шукати нові 
форми відображення внутрішньої та  зовнішньої 
реальності, показувати зуби довколишнього світу, 
збурювати громадську думку. За стилем цей рух на-
гадував панк, замішаний на ідеях дадаїзму. Таке міг 
народити тільки Харків, пронизаний метастазами 
маргінальної пролетарської культури та «комідеоло-
гією», які у свою чергу просочила особлива культура 
та інтелектуалізм потужного прошарку ітеерівців, 
викладачів вузів, художників і музикантів. Місто 
духовно розкладалося, трансформувалося в супереч-
ностях. Воно було скалічене репресіями сталінських 
часів, але в його понівеченій душі ще звучали голоси 
«розстріляного відродження», котрі несвідомо чули і 
члени групи «Час», і наступні покоління авангардних 
харківських фотографів. Квінтесенцією всього харків-
ського модерністського руху став Борис Михайлов. 
У своїй творчості він зробив акцент на ліквідацію 
табу — перемішував, зливав і міняв місцями поняття 
«добре» й «погане», «можна» й «не можна». Якоюсь 
мірою він став реінкарнацією всіх дадаїстів в одній 

Володимир Старко. Без назви. 1982. Grynyov Art Collection
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Олександр Ляпін. Із серії «Український лікувальник». 1977
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особі, і врешті йому вдалося дістатися самого олімпу 
сучасного мистецтва.

У другій половині 1980-х в Україну кинулися 
натовпи іноземних арт-дилерів, кураторів, колекціо-
нерів. Виявилося, що харківський рух унікальний 
для світової фотографії. Багато творців на цій хвилі 
покинули місто, навіть країну. Виставки йшли за 
виставками, публікації за публікаціями. Але ніхто 
не ототожнював харківську фотографію з Україною. 
Це була «інша радянська фотографія».

Приблизно в  той же час у Дніпропетровську 
сформувалося покоління фотографів, що сповідува-
ли поетичну пікторіальну фотографію. Семен Просяк, 
Олександр Фельдман, Марк Мілов, Юрій Бродський, 
Станіслав Полонський дуже ніжно ставилися до фо-
тозображення. Та й сама тематика, що їх цікавила, 
змушувала ювелірно, тонко проявляти негативи й 
уболівати за кожен відбиток, щоб той дихав, світився, 
жив. Вони не стільки фіксували довколишнє, скільки 
створювали його як поети-лірики.

А  в  Києві на  хвилі перебудови, падіння за-
лізної завіси, розквіту преси народжувалася нова 
фотодокументалістика. У 1987 році було створено 

фотографічне об’єднання «Погляд» (1987–1993), 
куди ввійшли Олександр Ранчуков, Валерій Решет-
няк, Олександр Ляпін, Олександр Глядєлов, Юрій 
Косін, Павло Пащенко, Віталій Запорожченко, Ріта 
Островська, Сергій Гутієв, Сергій Супинський, Єфрем 
Лукацький, Юрій Тугушев. За фотографії, які вони 
робили, в інший час можна було потрапити за ґра-
ти. «Погляд» відкрив жанр кримінального репорта-
жу (Є. Лукацький), майстри поринули в жорстокий, 
божевільний і веселий світ неформальної молоді, 
знімали труднощі організації перших фермерських 
господарств, «вихід» євреїв з України (Р. Островська), 
наслідки чорнобильської катастрофи та наслідки 
розвалу СРСР, що зробили безпритульними тисячі 
дітей (О. Глядєлов), виведення військ з Афганістану 
(В. Запорожченко)… «Погляд» першим прорвався 
на сторінки західної преси та першим почав робити 
великі документальні проєкти. Фотографи вживали-
ся в ті громади, про які робили репортажі, ставали 
їхньою частиною. Виставки об’єднання закривали, 
а ті, що відкривалися, викликали ажіотаж, черги 
шикувалися кілометрові. Амбіції були, мов у творців 
французького «Магнума».

Олександр Ранчуков. Служба працевлаштування. 1988
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Третій період.  
Українська фотографія
Умовно його початок можна позначити 1987–

1991 роками. Україна здобула незалежність, тож 
ми всі стали українськими фотографами, хоча ба-
гато хто й досі називає себе «радянськими». У 1989 
році було створено Спілку фотохудожників України, 
що завдало істотного удару по фотоклубівському руху, 
оскільки активна діяльність перейшла до місцевих 
організацій СФХУ. Незабаром і сама організація пе-
ретворилася на великий фотоклуб з консервативним 
керівництвом і такою самою консервативною твор-
чою політикою. На сьогодні СФХУ повністю втратив 
вплив на художні процеси і майже припинив існува-
ти, що призвело до чергового масового відродження 
фотоклубів.

1990-ті роки ознаменувалися справжнім куль-
турним вибухом: почали створюватися фотогалереї, 
кількість виставок зашкалювала. У Києві та Одесі 
до фотографії звернулося багато професійних жи-
вописців. Несподівано з’явилося джерело фінан-
сування — Центр Сучасного мистецтва Дж. Сороса. 
Роботи Іллі Чичкана, Арсена Савадова, Василя Ца-
голова та інших були зроблені на світовому рівні. 
Вони шокували, змушували кипіти мозок, вражали 
розмірами, тематикою, стилем, але із зникненням з 

України Сороса художники повернулися до звичних  
практик.

У 2000-х багато фотографів захопилися старими 
техніками отримання зображення, як-от гуміарабік, 
дагеротип, ціанотипія, масляний друк тощо. При-
хильники плівкової чорно-білої фотографії заснували 
в 2009 році Київське фотографічне товариство. Вони 
позиціонували себе як «вільне об’єднання людей, 
що є ентузіастами класичної плівкової фотографії 
та альтернативних процесів», проводили виставки 
та майстер-класи. КФТ зібрало у свої ряди і докумен-
талістів, і фотохудожників. У ньому проявляли актив-
ність Ані Зур, Андрій Ушенко, Олександр Ранчуков.

До 2005 року сформувалася молода ґенерація 
авторів, які об’єднувалися довкола відомого доку-
менталіста О. Глядєлова, ніби наслідуючи ідеї «По-
гляду». Це брати Черничкіни, Анна Войтенко, Анд-
рій Ломакін, Міла Тешаєва, Олександр Течинський, 
Геннадій Мінченко та інші. Працювали вони в основ-
ному над великими проєктами. Анна Войтенко три 
роки знімала цикл про закарпатське село Іза, кілька 
місяців присвятила проєктам про «місто сміттярів» 
у Каїрі та найбільшому у світі лепрозорії, розташо-
ваному в Єгипті. Ваня Черничкін три місяці без-
вилазно фіксував життя лікарні швидкої допомоги, 
жив з пастухами в Карпатах і створив епічну се-
рію про їхню неймовірно важку працю, а Геннадій 

Анна Войтенко. Із серії «Іза». 2005–2007
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Олександр Чекменьов. Бездомні діти 2 (проєкт «Вуличні люди»). 1995. 
Колекція Музею Харківської школи фотографії
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Олександр Чекменьов. Шахтар-нелегал. 2003. 
Grynyov Art Collection
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Мінченко «розповідав» про життя сліпих дітей в ін-
тернаті… У кожного з цих фотографів на рахунку де-
сятки першокласних історій, але світова криза преси 
не дала цьому поколінню розвинутися й розкритися 
повністю.

У 2006 році почав роботу PinchukArtCentre, який 
стимулював творчі процеси в царині сучасного мис-
тецтва в Україні, і зокрема фотографії. Ще через три 
роки харківський фотограф Міша Педан, котрий по-
над два десятиліття живе у Швеції, створив в Україні 
неформальне співтовариство фотографів, яке стало 
альтернативою Національній спілці фотохудожни-
ків України. Назвали об’єднання «Українська фо-
тографічна альтернатива», а його штаб-квартиру 
розмістили у Фейсбуку. УФА об’єднала всі покоління 
фотографів. Серед них такі відомі митці, як Роман 
Пятковка, Олександр Чекменьов, Ярослав Солоп, Сер-
гій Мельниченко та молоді автори, яким УФА послу-
жила трампліном для стрибка у світ.

2010 рік збагатив українське сучасне мистецтво 
появою групи «Шило». Її учасники (Сергій Лебе-
динський, Владислав Краснощок, Вадим Трикоз) 
оснастилися кращою зброєю Харківської школи фото-
графії — іронією, сарказмом, цинізмом, відчайдушніс-
тю та абсолютною свободою, і за чотири роки стали 

відомими далеко за межами країни. Нещодавно Сер-
гій Лебединський заснував Музей харківської школи 
фотографії. До цього музеї фотографії були створені 
у Львові (закритий в 1991 році) та Хмельницькому 
(він є муніципальним музеєм).

Ще однією особливістю сучасного фотографічного 
життя України стала неймовірна кількість спеціалізо-
ваних навчальних закладів, у тому числі неформаль-
них. Фотографію почали викладати в Університеті 
культури та Університеті ім. Карпенка-Карого, іс-
нує безліч курсів і шкіл. Наприклад, Київська школа 
фотографії орієнтується на комерційну фотографію, 
Школа сучасного мистецтва Вікторії Бурлаки роз-
глядає фотографію як частину актуального мистец-
тва, у Школі Віктора Марущенка прагнуть розкрити 
творчий потенціал учнів і навчити їх створювати те-
матичні «фоторозповіді». Випускники цих шкіл, хоч 
як це дивно, за рівнем майстерності перевершують 
випускників вузів.

Отже, незважаючи на всю сумно-трагічну пе-
редісторію, фотографія в Україні поступово спина-
ється на ноги. І хоча поки багато в чому вона вто-
ринна у порівнянні із Заходом, але вже є паростки 
свого оригінального стилю, унікальної автентичної  
сутності.

Сергій Мельниченко. Шварценеггер — мій кумир 13. 2012–2013. Grynyov Art Collection
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Живий архів  
сучасного мистецтва

Про те, як 
«приватне 
збиральництво» 
переросло 
в інструмент 
наукового 
дослідження,  
ми розмовляємо  
з колекціонерами, 
меценатами, 
ініціаторами 
й учасниками 
багатьох 
виставкових 
проєктів, 
засновниками 
Grynyov Art 
Collection Тетяною 
та Борисом 
Гриньовими.

— Ваша колекція пройшла 
в  своєму розвитку декілька 
етапів. Як би ви їх охаракте-
ризували, і наскільки ваші 
первісні цілі відрізняються від 
тих, що ви ставите перед собою 
сьогодні?

Борис Гриньов: Колекція по-
чала формуватися понад 25 ро-
ків тому, і тепер вона налічує дві 
з половиною тисячі робіт. Не всі 
вони одного рівня, оскільки 

важко було відразу зрозуміти, 
що і як робити. Однак усі ці ро-
боти містяться у своїй власній 
ніші, тому що ми ніколи не ки-
далися з боку в бік і не купува-
ли «красивостей». В міру того, як 
зібрання зростало, набиралися 
досвіду і ми. Адже колекціону-
вання — це не  просто купівля 
в галереї, це системна діяльність, 
яка серед іншого передбачає вхо-
дження в певну інфраструктуру. 

LIVING ARCHIVE OF MODERN ART

Interview with Tetiana and Borys Grynyov, collectors, 
patrons of arts, initiators and participants of many 
exhibition projects, and founders of Grynyov Art 
Collection about how “private collecting” has grown 
into a tool of scientific research, “odd” works of 
contemporary Ukrainian artists which by themselves 
should not be hung in an apartment but can, and 
should, be exhibited in a museum.
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Колекціонер має робити осмислені 
кроки і розуміти устрій арт-ринку. 
Тільки тоді він буде цим ринком 
прийнятий і стане рухатися з ним 
в одному напрямку. Якщо говорити 
мовою науки, то це не діамагнети-
ки, а ферромагнетики, де всі доме-
ни впорядковані.

— А  якщо мовою поезії — 
«при влечь к себе любовь прост-
ран ства»…

Б.  Г.: Отак ми і йшли — крок 
за кроком. Причому кожен етап, 
кожна віха позначалися великою 
виставкою. Нам було цікаво їх ро-
бити, цікаво спостерігати за реак-
цією людей — ловити «виставкове 
відлуння», яке насправді теж до-
помагало рухатися вперед. Бо ж 
розвиваються не тільки колекція 
та її власники, розвивається й сус-
пільство. Наприклад, сьогоднішнє 
молоде покоління насилу сприймає 
колекції, зібрані в 90-ті.

— Чому?
Б. Г.: Коли відкрилися кордони 

й українці стали виїжджати до ін-
ших країн, вони з подивом побачи-
ли, що там можна спокійно купити 
те, що у нас вважалося музейними 
речами. Коштувало це зовсім недо-
рого, але ніхто тоді не замислював-
ся чому. Відразу хапали, везли й 
чіпляли на стіну, адже «таке саме» 
висить у музеї… А якщо почати зби-
рати те, що в музеї не висить, якщо 
зрозуміти, що це справді речі му-
зейного рівня, які просто не могли 
свого часу потрапити до музею? Це 
набагато складніше… Та, на мій по-
гляд, це і є той шлях, яким мусить 
пройти сучасний колекціонер. Те-
пер від нього залежить, чи здобу-
дуть конкретні твори та їхні автори 
музейний статус, чи ні.

— Музей встановлює пев-
ну планку, що служить для всіх 
орієнтиром. Але не варто забу-
вати, що цей орієнтир виставле-
но колекціонерами попередніх 
поколінь, яких часто приваблю-
вали якраз не класики, а худож-
ники, відринуті суспільством і 
критикою.

Олександр Ситниченко. Портрет друга. 1970-ті рр. 
Срібно-желатиновий друк. Grynyov Art Collection

Олег Мальований. Фреска. 1973. Срібно-желатиновий друк. 
Grynyov Art Collection
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Роман Пятковка. Свято. 1989. Срібно-желатиновий друк. Анілінові фарби. Grynyov Art Collection
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Б. Г.: Будь-яка велика колекція є основою май-
бутнього музею. Інша річ, чи зможе вона перерости 
в музей. Тут мають значення і воля власника, і відпо-
відальність спадкоємців, і те, наскільки ця колекція 
була публічною, і багато інших обставин.

Повертаючись до розмови про розвиток нашої 
колекції, я б окреслив його так: від класики до мо-
дернізму, далі до нонконформізму та «забороненого 
мистецтва». Звісно, нас зацікавили різні сквоти: ле-
гендарна «Паризька комуна», сквот на Олегівській 
або, скажімо, сквоти в Полтаві, практично не дослі-
джені, однак представлені в нашому зібранні.

Зараз матеріал, пов’язаний з мистецтвом 60–90-х, 
дуже затребуваний, і фактично жодна велика вистав-
ка в Україні не обходиться без наших робіт. Ми брали 
участь у таких проєктах Національного художнього 
музею, як «Місто ХА», «Інша історія», «Це коло ти 
залишиш», «Я + GOD = A», а завдяки Тетяні Воле-
славівні, котра організувала реставрацію значущих 
для історії українського мистецтва робіт, колекція 
самого НХМУ поповнилася справжніми перлинами. 
Наприклад, триметровою картиною Тетянича, що 
була складена на кшталт килима та ще й придавле-
на диваном. Було відновлено також роботи Голосія і 
Сумара, яких узагалі збереглося обмаль…

З якогось моменту ми цілком занурилися в «не-
офі ційне мистецтво» і, власне, звідси вийшли на фо-
тографію. Це сталося після двох великих виставок 
у Харкові, одну з яких було присвячено 1960–1970 
рокам, другу — сучасному періоду, починаючи з 90-х.

Ці експозиції дозволили зрозуміти, що, крім жи-
вопису, графіки та скульптури, існує й таке цікаве 
явище, як художня фотографія. У даному разі я кажу 
про фотографію харківську, яку за ефектом можна 
порівняти з кометою на небосхилі. І це аж ніяк не пе-
ребільшення: коли торік до Києва приїжджав ди-
ректор паризького Центру Помпіду Бернар Блістен, 
то на зустрічі в PinchukArtCentre він сказав: «Спасибі 
сім’ї Гриньових, що розкрила нам очі на Харківську 
школу фотографії. Цей феномен близький до дадаїзму 
та авангарду». Вони, до речі, хотіли б мати у своїй 
колекції серії робіт харків’ян.

— Чи має колекціонування фотографії свою 
специфіку? Багато хто вважає, що це недооці-
нений сегмент арт-ринку. Коли так, то в чому, 
на ваш погляд, причина цієї недооціненості?

Тетяна Гриньова: У  помилковому уявленні 
про те, що це легко тиражоване мистецтво. Але якщо 
йдеться про справжню аналогову фотографію, то це 

Юрій Рупін. Двоє біля моря VI. Сер. 1970-х рр. Срібно-желатиновий друк. Grynyov Art Collection
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Група «Шило». Закінчена дисертація. 2015. Колаж. Grynyov Art Collection
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зовсім не так. У цифрі її можна 
тільки зберегти, реставрувати і 
повторити.

— І при  цьому відчувати-
меться різниця, як між оригі-
налом і копією?

Б. Г.: Певна річ! Кожна автор-
ська фотографія має обмежений 
тираж — так само, як авторська 
друкована графіка. Відповід-
но, кожен відбиток має свій но-
мер. Жоден художник, що дбає 

про свою репутацію, не друкува-
тиме знімків і не робитиме від-
битків з дошки, якщо вони вихо-
дять за межі оголошеного тиражу. 
Тому авторські фотографії ціну-
ються так високо.

Т. Г.: Коли ми зацікавилися 
фотографією 70–80-х, нам важ-
ливо було знати, що  відбитки 
зроблені в той час. Тож нас спе-
ціально вчили розпізнавати вік 
знімків, адже вони, як і люди, 
старіють.

— Масштаб і структура вашої 
колекції дозволяють говорити 
про неї як про музей сучасного 
мистецтва.

Б. Г.: Не тільки сучасного, хоча 
цей розділ справді дуже вели-
кий. Там є чимало робіт, автори 
яких не  представлені в  держав-
них музеях, проте вони все часті-
ше з’являються в музеях приват-
них — скажімо, в луцькому Музеї 
Корсаків або Музеї сучасного мис-
тецтва Одеси. Багато в чому саме 
приватні музеї займаються форму-
ванням колекцій, які дозволяють 
позначити важливі для сучасно-
го українського мистецтва імена 
та явища. Щодо нас, то ми уваж-
но стежимо за аукціонами — і вну-
трішніми, і зарубіжними — і праг-
немо купувати те, що має значення 
для історії вітчизняної культури. 
Нещодавно, наприклад, придба-
ли дві графічні роботи Архипенка. 
Ще  одна цінна знахідка — фото-
графія Василя Цаголова, яка існує 
тільки в трьох авторських відбитках 
і у вигляді постера. Вона вже всти-
гла побувати на кількох виставках.

— Ви часто купуєте за кордо-
ном?

Т. Г.: В основному все відбува-
ється тут, в Україні; утім, багато 
чого ми отримуємо в  подарунок. 
У нас вже є репутація і статус, які 
«підтягують» роботи. Автори заці-
кавлені в тому, щоб їхнє мистецтво 
популяризувалося, потрапляло 
на наші виставки й до наших ка-
талогів, бо все це працює на худож-
ника, бодай навіть у перспективі.

Б.  Г.: Значний ресурс музей-
ного плану дозволяє досить повно 
представити окремого художника, 
напрямок чи творчу групу. Якщо, 
наприклад, говорити про Харків-
ську школу фотографії, треба зга-
дати і групу «Час», і «Держпром», 
і «Групу швидкого реагування», і 
«Шило», які об’єднували майстрів 
різних поколінь. Простежити ста-
новлення цієї школи, показати всіх 
причетних до неї цікаво і нам, і са-
мим художникам. Тому часто роз-
мови про ціну відходять на другий 
план.

Сергій Солонський. Без назви (із серії «Body»). 1993. Срібно-желатиновий друк. 
Grynyov Art Collection
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Т.  Г.: Автори знають, що, по-
трапляючи до колекції Гриньових, 
вони гарантовано опиняються у ви-
ставковому просторі, що дуже важ-
ливо для подальшого просування. 
Цього року ми надавали роботи 
Музею Шевченка, Національному 
художньому музею та  Київській 
картинній галереї, «Мистецькому 
Арсеналу», Єрмілов-центру, Хар-
ківській муніципальній галереї; 
кілька фотовиставок хочемо про-
вести в Західній Україні. Отож, наш 
експозиційний простір — уся краї-
на. Звісно, організація виставок і 
все, що пов’язано з утриманням 
величезної колекції, — непроста й 
дуже відповідальна робота. Тому 
в якийсь момент ми замислилися 
над створенням фонду, а торік його 
зареєстрували.

— Фактично Grynyov Art 
Collection став структурою, яка 
адекватно відображає вашу бага-
тогранну діяльність, котра давно 
вже вийшла за межі «приватного 
збиральництва».

Т. Г.: Зі створенням фонду бага-
то що змінилося. До нас прийшли 
молоді люди, які активно вивчають 
колекцію, збирають документальні 
матеріали, спілкуються з курато-
рами, мистецтвознавцями, авто-
рами. Уся ця дослідницька робота 
необхідна для книг, що ми плану-
ємо видати на базі нашого зібран-
ня. Але тут не можна поспішати. 
Насамперед потрібно підготувати 
й опублікувати цикл статей, при-
свячених різним видам мистецтва 
та напрямкам усередині них. Потім 
уважно вивчити відгуки на ці статті, 
зробити необхідні уточнення й тіль-
ки після цього братися за написан-
ня фундаментальної праці з історії 
сучасного українського мистецтва.

Б. Г.: Важливо не обмежувати-
ся іменитими майстрами, а пока-
зати і тих, хто був поруч з ними, 
хто створював роботи вражаючої 
глибини, але в силу різних причин 
не здобув гучного визнання. Адже 
в певному сенсі на їхніх плечах сто-
яли ті, хто зміг піднятися й заявити 
про себе на Заході ще за радянських 
часів. Ті ж представники Харків-
ської школи фотографії перебували 

в постійному спілкуванні, обгово-
рювали безліч моментів, що ста-
ли визначальними у формуванні 
їхнього світогляду й творчих за-
вдань. Це явище можна порів-
няти з довгим поїздом, що  ви-
рушив у путь наприкінці 60-х 
і не  спинився дотепер. Більше 
того, він весь час прискорює рух. 
Звичайно, майстри, що посіли 
лідерські позиції, мали системне  
мислення.

— Давайте назвемо ці імена.
Б.  Г.: Почати треба з Олек-

сандра Ситниченка, Бориса Ми-
хайлова, Євгена Павлова, Олега 
Мальованого; наступне поколін-
ня — Сергій Братков, Сергій Со-
лонський, Роман Пятковка, Міша 
Педан, Сергій Лебединський, 

Владислав Краснощок, Вадим 
Трикоз, Ігор Чекачков, який вже є 
засновником власної Академії… 
Усіх не назвеш.

Природно, за  50  років ба-
гато що змінилося. Процес роз-
витку рукотворної фотографії 
вбив комп’ютер. І експерименти 
Мальованого з накладеннями 
та розфарбуванням, і знамени-
ті михайлівські «бутерброди», і 
фотографія з тисячею конвалій, 
знята не в лісі, а зроблена вручну 
як колаж, залишилися в мину-
лому. Молоді люди, котрі звикли 
працювати у  фотошопі, не  ба-
чать у них нічого особливого. Але 
для колекціонерів це золоте дно.

— Роботи, які ви цілеспря-
мовано купуєте і які передають 

Владислав Краснощок. Із серії «Хронокапсули. Інклюз». 2016. 
Бокал, ювелірна смола, фотографія, медаль. Grynyov Art Collection
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Олександр Супрун. Весняні квіти. 1975. 
Колаж. Срібно-желатиновий друк.  
Grynyov Art Collection
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у фонд автори, це в основному кон-
цептуальне художнє фото?

Б. Г.: Так. Згадаю хоча б серію «Вте-
ча Тимошенко» — рефлексію групи 
«Шило» на перебування Юлії Воло-
димирівни в колонії. Усе це зроблено 
в стилі Харківської школи з прита-
манною їй «тілесністю», яка не має 
нічого спільного з порнографією. 
В інтерпретації харківських фотоху-
дожників це завжди якась завуальо-
вана еротика, що викликає живі емоції  
та почуття.

Подивіться на фотографії 70-х ро-
ків з оголеною натурою, у тому чис-
лі чоловічою. Це ж радянські часи і 
радянська фотографія, яка завойову-
вала призи за кордоном! А всереди-
ні країни про це ніхто не знав, окрім 
КДБ. Авторів викликали на допити, 
їм довелося пережити тогочасну шпи-
гуноманію, страх бути звинуваченим 
у гомосексуалізмі та всьому іншому, 
за що кидали за ґрати. Але всі вони 
були радянськими людьми, які ніколи 
не виступали проти суспільного ладу, 
не  дисидентствували. Протест був 
тільки в творчості.

— Вони оформили його в якусь 
програму — хоча б для себе?

Б. Г.: Так, існував маніфест, котрий 
і дозволяє говорити про школу. Голов-
ною ідеєю була «теорія удару», бажан-
ня показувати дійсність так, щоб вона 
не пестила око, а шокувала. Фактично 
це те, що ми бачимо в сьогоднішньому 
«актуальному мистецтві», але не за-
буваймо, що  харківські фотографи 
прийшли до цього півстоліття тому. 
Зрозуміло, що  в  державних зібран-
нях, які формувалися та поповнюва-
лися за часів СРСР, таких робіт бути 
не  могло. Тож цей напрямок вима-
гає окремої музеєфікації та окремого  
вивчення.

— Чи стежите ви за публікація-
ми та академічними роботами, при-
свяченими Харківській школі?

Б. Г.: Авжеж! І стежимо, і постійно 
спілкуємося з їх авторами: з доктором 
мистецтвознавства Тетяною Павловою, 
з Вікторією Бавикіною, котра написала 
кандидатську дисер та цію з питань ак-
ціонізму, що проявився та кож і у фото-
графії, з молодими дослідниками, яких 
цікавить цей пласт мистецтва.

Євген Павлов. Без назви (із серії «Скрипка»). 1972. 
Срібно-желатиновий друк. Grynyov Art Collection
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— У минулі роки у вас було чимало видавни-
чих проєктів. Ви продовжуєте цю діяльність?

Б.  Г.: Ми постійно щось видаємо. Каталоги 
з’являються раз на 10 років до наших днів народжен-
ня, між ними — різні брошури та книги. Не так давно 
випущено збірку віршів Стаса Волязловського, які 
потрапили до нас разом з його архівом.

— Чи входить у  найближчі плани видан-
ня альбому, присвяченого Харківській школі 
фотографії?

Б. Г.: Ні. Зараз ми зосереджені на іншому — скла-
даємо списки майстрів, що представляють цю школу 
або якимось чином з нею пов’язані, і, звісно, зби-
раємо роботи — хоча б по одній від кожного автора. 
Якщо люди живі — розмовляємо з ними, записуємо 
інтерв’ю, якщо ні — намагаємося знайти їхніх учнів 
або послідовників.

— По суті, формування вашої колекції нероз-
ривно пов’язане з дослідницькою діяльністю.

Т. Г.: Безумовно. Але якщо раніше мистецтво-
знавці часто-густо писали книги та статті, спираю-
чись на розробки своїх попередників, то нам немає 
на кого спиратися. Ми працюємо з матеріалом, який 
ще не ввійшов в історію мистецтва.

У 1980-ті роки харківських фотографів добре 
знали в Прибалтиці, де вони не раз демонстрували 
свої роботи. Там не було такої жорсткої цензури, як 
в інших радянських республіках, і крім того, туди 
потрапляли західні альбоми, яких у нас ніхто не ба-
чив. Цю сторінку біографії Харківської школи теж 
хотілося б реконструювати, хоча зробити це доволі 
складно. До речі, такого терміна — «Харківська школа 
фотографії» — тієї пори не було, він утвердився зовсім 
недавно. Багато хто вважав його неправомірним, але, 
коли минулого року PinchukArtCentre організував 
дві виставки, присвячені різним періодам Харків-
ської школи, він нарешті дістав офіційне визнання. 
На першій виставці були представлені твори Бориса 
Михайлова, на другій, яка називалася «Перетинаючи 
межу», — ще шістнадцяти фотографів.

— У вашій колекції є роботи Михайлова?
Б. Г.: Є його фотографія «Натюрморт», з якою 

пов’язана цікава історія. Коли Борис побачив її в екс-
позиції «Міста ХА», то запитав Браткова, куратора 
виставки: «Де ви її взяли? Адже я цю фотографію ні-
кому не продавав!» Йому відповіли, що вона з колек-
ції Гриньових… Ми були тоді у від’їзді, але я зв’язався 
з дилером, який продав нам цю роботу, і попросив 
прийти від імені фонду на виставку, аби проясни-
ти ситуацію. Дилер підтвердив Михайлову: «Так, 

Ігор Чекачков. Без назви (із серії «Daily lives»). 2013. Цифровий друк. Grynyov Art Collection
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ви її не продавали, але подарували 
у 80-х роках лікареві, який вас лі-
кував». І Борис згадав той випадок.

— Співробітники фонду якось 
фіксують подібні історії, адже 
вони цікаві не тільки для про-
венансу, а й самі по собі?

Т. Г.: Так, фіксують, проте ми 
вважаємо за  краще, щоб інфор-
мація виходила від безпосередніх 
учасників подій, тому надихаємо 
їх на інтерв’ю. Усе це стає цінним 
матеріалом для майбутніх книг.

— Я бачу, що дослідницький 
принцип став визначальним 
у вашій роботі.

Т. Г.: На даному етапі це так. 
Ми вже минули періоди «подоба-
ється — не подобається», «популяр-
ний — непопулярний», і це при-
звело до того, що до колекції все 
частіше стали потрапляти «дивні» 
роботи, які не можна повісити в по-
мешканні, але можна й потрібно 
виставляти в музеї.

— Тобто побутовий простір 
повністю подолано?

Б. Г.: Радше відкинуто. Утім, це 
не означає, що ми припинили ку-
пувати твори художників, які ці-
кавили нас п’ять чи десять років 
тому. Нещодавно, наприклад, в ко-
лекції з’явилася приголомшлива 
робота Романа Мініна — перша з 
тих, що були зроблені ним у новій 
техніці.

Т.  Г.: При  цьому ми не  ста-
вимо мету зібрати монографіч-
ну колекцію Мініна. Головне, що 
він у  нас представлений, тому 
що наша колекція — це «колекція 
представництв».

— Виходить, що  на  сьогод-
нішній день на перше місце ста-
виться створення повноцінного 
контексту?

Т.  Г.: Так, але, виявляючи ін-
терес до творчості того ж Мініна 
або Алевтини Кахідзе, купуючи час 
від часу їхні роботи, ми сприяємо 
створенню того «живильного се-
редовища», що стимулює розвиток 
сучасного мистецтва. Талановитий 

художник має знати, що він ко-
мусь потрібен.

— За  великим рахунком, 
ваша колекція і ваша діяль-
ність — це і є та підтримка, те 
«живильне середовище», якого 
потребує наше сучасне мистец-
тво. І разом з тим це ретроспек-
тивний погляд на про цеси, 
що відбувалися в  мистецтві 
в останні десятиліття.

Б. Г.: Справді так. Якщо ви, 
скажімо, зайдете на  електрон-
ний ресурс «Ukrainian Unofficial 
#Kyiv», створений командою аук-
ціонного дому «Дукат», то знай-
дете там цілий ряд наших робіт. 

Включені вони й до нової кни-
ги Ольги Петрової «Мистецький 
Київ 1990-х».

— Затребуваність колек-
ції свідчить про її структурну 
адекватність, повноцінність.

Б. Г.: …І про важливість для 
країни. Коли ми тільки почина-
ли її збирати, то не думали, що з 
роками ця колекція набуде інсти-
туційного характеру, а ми самі 
по  суті займатимемося форму-
ванням живого архіву сучасного 
мистецтва.

Спілкувалася  
Ганна Шерман

Борис Михайлов. Натюрморт. 1969–1980. Срібно-желатиновий друк. 
Grynyov Art Collection



Протягом чотирьох днів — 
з 18 до 21 серпня — у режимі 
онлайн триватиме KHARKIV 
PHOTO FORUM, у програмі 
якого — лекції, презентації, 
круглі столи, присвячені 
минулому та сьогоденню 
Харківської школи фотографії, 
творчим зв’язкам українських 
митців із західними колегами 
та новим медіа в сучасному 
вітчизняному мистецтві. 
Про мету й програму заходу 
ми розпитали дослідницю 
в галузі соціології культури, 
кураторку форуму та Grynyov 
Art Collection Вікторію 
Бавикіну.

KHARKIV PHOTOGRAPHY THROUGH THE LENS  
OF RESEARCHERS

KHARKIV PHOTO FORUM will run online for four 
days — from August 18 to 21, with lectures, presentations, 
round tables dedicated to the past and present of the 
Kharkiv School of Photography, creative ties of Ukrainian 
artists with Western colleagues and new media in local 
contemporary art. About the purpose and program  
of the event — in an interview with Victoriia Bavykina, 
researcher in the field of sociology and culture,  
curator of the forum and of the Grynyov Art Collection.

Харківська фотографія  
в об’єктиві дослідників

30 АНТИКВАР  | № 3 (117) 2020



— Онлайн-форум — це вимушений формат? Чи 
все так одразу і планувалося?

— Форум мав проходити наживо, але навесні, коли 
тільки-но заговорили про карантин, і захід опинився 
під загрозою, ми почали обговорювати можливість 
його переведення в онлайн. Так ми підстрахували й 
себе, і наших гостей, що мали приїхати з різних міст 
України та з-за кордону, і, звісно, сам форум. Усе це 
було узгоджено з Українським культурним фондом, 
за підтримки якого організовано захід, а ту частину 
бюджету, що мала покривати дорожні витрати учас-
ників, було спрямовано на створення повноцінного 
сайту.

— Кому належала ідея проведення KHARKIV 
PHOTO FORUM?

— Зенко Афтаназіву та Борису й Тетяні Гриньо-
вим. І виникла вона в процесі підготовки до передан-
ня в дар робіт сучасних українських митців Центру 
Жоржа Помпіду в Парижі.

— Хто їх передаватиме?
— Приватні колекціонери.

— Ідеться про фотороботи?
— З боку фонду Гриньових — так. І це буде 

саме харківська фотографія, колекція якої активно 

формувалася в останні чотири роки. Ми помітили, 
що інтерес до Харківської школи постійно зростає, 
що з’явилися дослідники й дослідницькі платформи, 
які займаються її вивченням. Паралельно Сергій Ле-
бединський разом з командою однодумців створює 
Музей Харківської школи фотографії. Їх власне при-
міщення поки не облаштовано, але вони вже провели 
кілька виставок у різних місцях. Додамо до цього 
зацікавленість Центру Помпіду, директор якого ба-
чив торік твори харків’ян, дуже високо їх оцінив і 
сказав, що вони були б раді мати такі роботи у своїй 
колекції. Разом з тим, ми розуміємо, що бракує ана-
літичних матеріалів і того масиву інформації, що до-
зволить осмислити Харківську школу не тільки як 
локальний феномен, але й як явище європейської 
культури.

— Тобто ви хочете її контекстуалізувати…
— Так. Проте проблема має також інший бік. Ми 

бачимо, що харківські фотохудожники винаходили 
нові засоби створення та обробки зображення, де-
кларували нову естетику, зовсім не схожу на посту-
лати радянської «науки про прекрасне». Але важливо 
збагнути, чому вони робили це саме в той час і саме 
в такий спосіб? На мій погляд, усе це не стільки мис-
тецтвознавчі, скільки соціологічні питання, бо хоч би 
якими незалежними вони себе відчували, на них усе 

Євген Павлов. Без назви (із «Архівної серії»). 1986–1988. Срібно-желатиновий друк. Зображення надано автором
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одно впливало середовище. Жоден митець не може 
від нього відгородитися й працювати у вакуумі.

— Ви, мабуть, уже не вивчали робіт Леніна, 
а от я відразу пригадала його тезу, засвоєну чи 
не зі школи: «Жити в суспільстві й бути вільним 
від суспільства неможливо»… Але повернімося 
до контексту. Хто зараз займається вивченням 
цього питання?

— Передусім назву доктора мистецтвознавства Те-
тяну Павлову, яка, власне, ввела термін «Харківська 
школа фотографії» і першою почала досліджувати 
це явище. Як дружина одного з засновників групи 
«Час» Євгена Павлова вона й сама була частиною тієї 
тусовки, того дискурсу, що згодом став предметом її 
наукового інтересу. До речі, на форумі відбудеться 
презентація її монографії «Український авангард: 
Харків».

Поряд з Тетяною Павловою є чимало інших до-
слідників і дослідниць — і українських, і з-за кордону, 
яких цікавить ця тема. Завдяки форуму вони зможуть 
познайомитися, поспілкуватися, поговорити про те, 
чим насправді є Харківська школа, які методи за-
стосовували причетні до неї митці, що їх об’єднувало 
й у  чому вони розходилися. Адже постаті, які 

асоціюються в нас з Харківською школою, дуже різні. 
Наприклад, Борис Михайлов за допомогою фото-
графії досліджував кордони етичного та естетичного, 
а його колегу Олега Мальованого більше цікавили 
експерименти з технічною стороною зображення. 
На перший погляд здається, що є очевидні спільні 
принципи роботи й теми — скажімо, оголене тіло, 
проте чітких ознак, за якими можна визначати при-
належність того чи того фотографа до Харківської 
школи, немає

— Розкажіть детальніше про учасників фору-
му та його програму.

— Форум триватиме чотири дні. Кожен з них має 
свою тему й супроводжуватиметься конференційною 
частиною. Зокрема, перший день присвячено знако-
вим постатям Харківської школи фотографії. Серед 
лекторів — відомі українські та закордонні дослідники, 
у тому числі редакторка філософсько-теоретичного 
журналу «Синій диван» Олена Петровська, яка ви-
кладе власний погляд на групу «Шило» та її роль 
в історії Харківської школи.

Керуватимуть проведенням заходу модерато-
ри, що мають забезпечити комфортне спілкування 
учасників, адже не для всіх це зручний та звичний 

Дарина Бердинських. Без назви (із серії «Карантинні хроніки»). 2020. Зображення надано автором
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Олег Мальований. В очікуванні. 1971. Срібно-желатиновий друк. Grynyov Art Collection
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формат. Крім того, вони транслюватимуть запитання, 
які глядачі зможуть надіслати через соцмережі під 
час круглих столів. Розклад заходів буде розміщено 
на сайті, а самі «столи» транслюватимуться у Фейс-
буку та Ютубі.

— Назвіть, будь ласка, основні теми круглих 
столів.

— Тема першого дня — історія Харківської школи 
фотографії. Другий день повністю англомовний, його 
тема — «Між Сходом і Заходом». Буде цікаво дізнатися, 
як сприймають харківську фотографію «збоку» та які 
відповідники знаходять цьому явищу в мистецькій 
практиці інших країн. У третій день плануємо об-
говорити питання інституціоналізації Харківської 
школи та поспілкуватися з Сергієм Лебединським, за-
сновником Museum of Kharkiv School of Photography, 
або MOKSOP. Також у програмі дня розповідь ку-
раторки цього музею, дослідниці харківської фото-
графії Надії Ковальчук про її нову книгу, що вийде 
друком восени.

Четвертий день присвячено новим медіа 
в українському сучасному мистецтві — «Історії ру-
хомих картинок». Модератором виступить Яніна 

Пруденко — кандидатка філософських наук, відома 
дослідниця й засновниця Відкритого архіву україн-
ського медіа-арту, в якому зібрано величезний ма-
теріал з цієї теми. Саме Яніна, котра зараз викладає 
в Московській Школі фотографії та мультимедіа імені 
Родченка, запропонувала організувати круглий стіл, 
аби провести паралелі між фото і відео 80–90-х ро-
ків — двома формами мистецтва, які в той час мистец-
твом не вважалися, принаймні офіційно. У розмові 
візьмуть участь Олександр Соловйов, Надя Приго-
дич, Богдан Шумилович, Макс Афанасьєв, Анатоль 
Звіжинський та інші знані куратори й дослідники 
з різних міст.

— Учасники круглих столів і конференцій над-
силали вам якісь тези?

— Так, і там справді багато цікавого. Скажімо, 
білоруський дослідник Володимир Парфенок удався 
до порівняння мінської та харківської шкіл. Він навіть 
знайшов радянські журнали, де фотографії майстрів з 
двох тодішніх союзних республік друкувалися поряд. 
А Каміло Ракана, який 2018 року робив виставку Єв-
гена Павлова в Парижі, спробує ввести його творчість 
у загальноєвропейський мистецький контекст. Мені 

Ярослава Репешко. Золота рибка. 2020. Цифрова фотографія. Зображення надано автором
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здається надзвичайно важливим саме погляд людей, 
які не знали тутешнього життя.

— Можливо, вони бачать у цих знімках зо-
всім не те, що бачимо ми? Але в будь-якому разі 
потреба в такому узагальнюючому історичному 
погляді вже назріла.

— Звичайно, найближчі паралелі будуть про-
ведені з литовською та білоруською фотографією, 
з  мис тецтвом країн, що  мали схожий соціально-
політичний та культурний досвід. До того ж, литов-
ські та харківські фотографи підтримували міцні 
зв’язки, багато спілкувалися, їздили один до одно-
го. Узагалі литовці помітно вплинули на Харківську 
школу, але треба розібратися, у чому цей вплив по-
лягав і як він виявився на харківському ґрунті.

Певна, що багатьох зацікавить small-talk за учас-
тю Олексія Шульгіна, Віктора Марущенка та Макси-
ма Горбацького. Олексій Шульгін — викладач Школи 
Родченка, який багато часу проводив з харківськими 
фотографами, тож має про що розповісти. Він наді-
слав нам тези своїх спогадів, які назвав «Сан Санич 
Слюсарев, Борис Михайлов і Харківська школа фо-
тографії в спогадах сучасників». Віктор Марущен-
ко розповість про зв’язки між Харковом і Києвом, 
про клуби, комерцію, події, свідком яких він був. 
Це не наукові розвідки, — це інформація, що надасть 
історії Харківської школи більш особистого характеру. 
А вестиме розмову Максим Горбацький — фотограф 
і куратор виставок у «Мистецькому арсеналі».

— Чи передбачили ви якийсь майданчик, де 
організатори могли  б зустрічатися з людьми, 
що живуть не десь далеко, а, скажімо, у Харко-
ві чи Києві? Мені здається, що, коли модератор 
і гість фізично перебувають в одному просторі, 
навіть картинка на екрані стає цікавішою.

— Ми довго над цим розмірковували і вирішили 
все робити дистанційно.

— А як щодо виставок? У якому форматі про-
ходитимуть вони?

— Також онлайн. Поки в нас заплановано чотири 
виставки. На першій будуть представлені маловідомі 
роботи з трьох серій Євгена Павлова. На другій — нова 
серія Сергія Святченка, в якій він поєднав колаж 
з архітектурною фотографією. На третій покажемо 
роботи студентів Харківської академії дизайну і мис-
тецтв — їхні рефлексії на спадок Харківської школи. 
Четверта виставка — Олега Мальованого, куратором 
якої виступить він сам. Отже, можна сказати, що це 
буде уявлення художника про самого себе.

Ми відкриємо ці виставки в день, коли почне 
роботу сам форум, а доступними вони будуть, поки 
існуватиме наш сайт.

— Чи планується випуск друкованого каталогу 
за результатами форуму?

— Так. Це буде видання зі вступною статтею Те-
тяни Павлової, тезами наших лекторів і великою 
кількістю ілюстрацій. За умовами УКФ, каталог роз-
силатиметься по бібліотеках, музеях, інших укра-
їнських і закордонних установах, а в електронно-
му вигляді його можна буде просто завантажити  
на сайті.

Також після завершення форуму ми зробимо суб-
титри українською та англійською мовами до відео 
наших круглих столів і конференційної частини і 
викладемо все це на сайт. Матеріали форуму стануть 
цінним архівом і міцною базою, на яку зможуть спи-
ратися і науковці, і всі ті, кому цікавий сам феномен 
Харківської школи фотографії.

Спілкувалася Ганна Шерман

Євген Павлов. Без назви (із серії «Скрипка»). 1972. Срібно-желатиновий друк. Зображення надано автором
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“TODAY’S PHOTOGRAPHY  
IS A MATTER OF CONTEXT”

In May 2020, Ukrainian photographer  
Viktor Marushchenko transferred his archive  
of negatives related to science to the collection  
of Tetyana and Borys Grynyov. On the films of the 
1980s — portraits of Borys Paton, Mykola Amosov, 
Volodymyr Frolkis, shots taken at the Institute  
of Botany and the E. Paton Institute of Electric Welding. 
The event of transferring the “scientific archive” 
became an occasion to meet with Viktor Ivanovych and 
talk about the past, present and future of photography.

«Сегодня вся фотография — 
это вопрос контекста»

В мае 2020 года украинский фотограф Виктор Марущенко 
передал свой архив негативов, связанных с наукой, 
в коллекцию Татьяны и Бориса Гринёвых. Ведь Борис 
Гринёв — не только страстный собиратель современного 
искусства, но и академик НАН Украины, доктор технических 
наук, профессор. На плёнках, ставших теперь частью его 
обширной коллекции, — портреты Бориса Патона, Николая 
Амосова, Владимира Фролькиса, кадры, снятые в Институте 
ботаники и Институте электросварки имени Е. Патона. 
Факт передачи архива стал поводом поговорить с Виктором 
Ивановичем о прошлом, настоящем и будущем фотографии.

снимали разные места огромного Института Патона. 
Гонорар обещали небольшой, но для меня гораздо 
важнее была сама возможность снимать учёных, по-
пасть в это сообщество. Кроме того, я мог сделать 
гораздо больше, чем предусматривал заказ, и по-
том продать эти фотографии в «Советскую куль-
туру». К сожалению, книга вышла с малым коли-
чеством иллюстраций, а «Ботанические тетради» 
Константина Сытника, для которой я много снимал 
в Институте ботаники имени Холодного, — и вовсе  
без них.

— Как собирался ваш «научный архив»? Когда 
были сделаны первые снимки?

— Этот архив — результат моей работы над двумя 
книгами, и началась она почти 40 лет назад. В то вре-
мя я был аккредитованным в Украине фоторепор-
тёром газеты «Советская культура», но иногда до-
водилось поработать и на издательства. В начале 
1980-х появился заказ на книгу «Рассказы о Патоне». 
Её текст написал журналист Игорь Малишевский, 
а мы с художником Юрой Новиковым, который и по-
рекомендовал меня как фотографа, в течение года 
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— Когда вы фотографирова-
ли Бориса Патона, не задумы-
вались, в чём секрет его долго-
летия?

— В основном я фотографи-
ровал институт, а самого Пато-
на — только раз в его кабинете. 
Что  касается секрета долголе-
тия, то думаю, что он в генетике. 
А ещё, наверное, влияет то, что он 
держит голову в активном состоя-
нии, во всём знает меру и зани-
мался спортом.

— Заметили ли вы какую-то 
общую черту в  тех учёных, 
с которыми общались?

— Все они — дети советской 
науки. В СССР это был по-на стоя-
щему привилегированный класс. 
Когда приезжали иностранцы 
или зарубежные корреспонденты, 

то их встречи с Амосовым, Ан-
тоновым, Глушковым или Пато-
ном приравнивались к встречам 
со  звёздами. Фотографировать 
таких людей было честью! Сей-
час всё сравнялось… Независимая 
Украина не создала звёзд тако-
го масштаба — не только в науке, 
но и в других сферах. В театре 
последней знаменитостью был 
Ступка. Остальных уже успели 
забыть…

— А как вы снимали Нико-
лая Амосова?

— В его домашнем кабинете, 
от пола до потолка забитом книга-
ми. Он ведь был не только кардио-
хирургом, но ещё и инженером-
конструктором, разработавшим 
первый в  Украине аппарат ис-
кусственного кровообращения, 

учёным-кибернетиком и  биоки-
бернетиком. В  Институте, кото-
рым он руководил, была железная 
дисциплина. Я  много раз в  нём 
бывал и знаю, насколько строго со-
блюдались там правила асептики 
и антисептики, ведь Амосов посто-
янно повторял: «У нас смертность 
высокая не из-за плохой хирургии, 
а из-за послеоперационных инфек-
ций». Однажды мне даже разреши-
ли поприсутствовать на операции, 
но когда что-то пошло не так, Ни-
колай Михайлович меня выгнал… 
А ещё я знаю, что в его клинике 
не могло быть и речи о каких-либо 
денежных «благодарностях». Амо-
сов мог уволить человека только 
за то, что тот принял в подарок ко-
робку конфет…

— В  фотоколлекции Гринё-
вых представлены в основном 
харьковские мастера. В  чём, 
на ваш взгляд, своеобразие харь-
ковской школы фотографии?

— Слово «школа» кажется мне 
не  вполне точным: этот термин 
предполагает стилистическую 
общность и влияние, а их здесь нет. 
В данном случае я бы использовал 
определение «харьковская фото-
графия», поскольку оно отражает 
характерное для харьковчан много-
образие направлений.

В  1970–1980-е годы, когда 
харьковская фотография возникла 
как явление, когда заявила о себе 
группа «Время», самой престижной 
работой считалась фотожурнали-
стика. О художественных задачах 
фотографии никто особо не говорил, 
хотя существовал харьковский об-
ластной фотоклуб, объединивший 
именно тех, кто понимал фотогра-
фию как искусство и хотел сделать 
её искусством в глазах других.

— У вас были в те годы твор-
ческие контакты с харьковчана-
ми?

— В  1980-х мы встречались 
в Литве — там проходили семина-
ры, собиравшие самых известных 
советских фотографов. На этих се-
минарах не раз бывал Борис Ми-
хайлов, а  на  одном из  них я  по-
знакомился с Олегом Малёваным. 
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Академик Николай Амосов. 1980-е гг. Grynyov Art Collection

Академик Борис Патон. Нач. 1980-х гг. Grynyov Art Collection
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Нас, киевлян, пригласили тогда с выставкой, которая 
должна была рассказать о работе факультета фото-
журналистики, созданного Ириной Пап и Еленой 
Полищук в Институте журналистского мастерства 
при Союзе журналистов Украины. Участвовали в ней 
Рита Островская, Александр Ранчуков, Валерий Ре-
шетняк, Александр Бронштейн и я.

— Можно ли говорить о влиянии литовской 
фотографии на харьковскую?

— В определённой степени она повлияла на всех 
нас. Литовцы прославились своей документальной 
фотографией, в первую очередь сельской. Уйдя от со-
ветского подхода, когда человека готовили к съёмке, 
они показывали реальную жизнь. Сегодня правдивая 
фотография стала трендом: некоторые коммерческие 
журналы могут не напечатать снимок, если видят 
отфотошопленное лицо… Литовскую фотографию 
мы знали по семинарам, по выставкам, по журналу 
«Советское фото». Конечно, в то время это был глоток 
свежего воздуха…

— А что вдохновляет теперешних молодых 
фотографов?

— Вдохновляет, может, и многое, но они тяжелы 
на подъём и не хотят учиться. Я могу судить об этом 

по  своей школе, которой занимаюсь уже 15  лет. 
К примеру, в 2014 году все снимали Майдан. Не-
сколько наших ребят пришли ко мне с идеей выпу-
стить книгу. Я связался с человеком, который в 90-х 
издал мою книгу в Швейцарии, и мы отправили ему 
сотни фотографий.

Через неделю он звонит и спрашивает: «А с кем 
война идёт?» Ведь фактически все эти ребята снима-
ли одно и то же — как бросают «коктейль Молотова», 
чтобы продать такие кадры западным агентствам. 
«Беркутовцев» почти никто не снимал — всё было 
подано односторонне. Но если ты хочешь зафиксиро-
вать в фотографии историческое событие, то нужно 
мыслить книжными или выставочными категория-
ми. Здесь же этого не было, и в результате издание 
не состоялась.

— Сейчас практически все пользуются цифро-
вой техникой. Когда вы сами перестали снимать 
на плёнку?

— Тянул долго: первая цифровая камера поя-
вилась у меня в 2006 году. До перехода на цифру 
главными в фотографии были достоверность и до-
кументальность. Сейчас вера в достоверность раз-
рушена: смотришь и понимаешь, что там всё пере-
рисовано. Впрочем, у цифры есть свои преимущества. 

Село Креничи. 1989. Grynyov Art Collection

40 АНТИКВАР  | № 3 (117) 2020



К примеру, в 1998 году я присут-
ствовал на  совместных учениях, 
которые проходили на  военном 
полигоне в Оксфорде — в них уча-
ствовали британцы, поляки и укра-
инцы. Когда учения закончились, 
мы сложили аппаратуру в сумки 
и  пошли пить чай. Англичане 
тут  же достали ноутбуки, сдела-
ли отбор снимков и при помощи 
телефонов с антеннами отправили 
их в редакцию. Вечером вышел ма-
териал. А я вернулся в Киев, и мои 
фотографии были опубликованы 
только через две недели.

— Да, для репортажной фото-
графии скорость очень важна…

— Дело не  только в  скорости 
и  не  в  жанре. Мастера Дюссель-
дорфской школы работают только 
с цифровой аппаратурой, делают 
очень сложные постобработки, мо-
гут, как Томас Руфф, использовать 
снимки NASA или фотографии, по-
лученные с телескопа в Андах…

Нужно понять простую вещь: 
фотограф продаёт изображение, 
а то, каким способом оно сделано, 
не  имеет значения. Многие ри-
суют на  снимках — Нобуёси Ара-
ки рисует, Борис Михайлов ри-
сует; кто-то  выставляет снимки 
разорванными, и это тоже работает 
как художественный приём. Боль-
шинство звёзд фотографии отда-
ют предпочтение цифре, потому 
что она имеет опцию постобработ-
ки. На плёнку имеет смысл сни-
мать, если вы собираетесь выдер-
жать всю технологическую цепочку. 
А брать плёнку только ради того, 
чтобы написать «снято на плёнку», 
а потом оцифровать и сделать циф-
ровую печать, — не более, чем хип-
стерские штучки.

— Цифровые камеры в разы 
увеличили число людей, называ-
ющих себя фотографами. Но ста-
ло ли их больше на самом деле?

— Нужно отделять профессио-
налов от фотолюбителей, как это 
было в Советском Союзе. Сейчас 
такого нет. Человек может днём 
работать в  офисе, а  вечером де-
лать фотосессии и довольно дорого 
их продавать. У нас есть несколько Чернобыль 3. 1991. Grynyov Art Collection

Без названия 3. 1983. Grynyov Art Collection
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Забастовка студентов в Киеве. 1990. Grynyov Art Collection
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выпускниц, которые прекрасно снимают, но не вы-
ходят за пределы одной темы, поскольку это нра-
вится заказчикам. Всем хочется выглядеть лучше, 
чем в жизни, и тут уж точно не важно, плёночным 
или цифровым аппаратом вы снимаете. Стоимость 
работы от этого не меняется.

Выбор носителя в первую очередь зависит от фо-
тографической идеи и цели. Если я хочу в МоМА 
выставляться — нужна крупноформатная камера. 
Если снимаю для книги — возьму узкую плёнку, если 
для соцсетей, то достаточно и телефона… Многих 
учеников я перевожу с плёнки на цифру, но говорю: 
«Если есть сюжеты, которые вы выстрадали, можете 
при желании продублировать их на плёнку».

— Каким видится вам будущее фотографии?
— Трудный вопрос. Сейчас камера стала ин-

струментом художников, которые, в отличие от фо-
тографов, мыслят образно и  ставят идею выше 
изображения.

Теперешняя уличная фотография кажется мне 
довольно примитивной: в основном горизонтальная 
съёмка и погоня за световыми пятнами. Но всё это 
было в ХХ веке. Ещё в 1950-е годы Роберт Франк 
говорил о концептуальном подходе и о том, что самое 
главное — искать типичные для данного времени 
образы. Как показать современный Киев? Что его 
характеризует? Высотные дома, поток автомобилей, 

разделение на богатых и бедных? Всё это даёт множе-
ство тем… Поэтому я советую: «Не снимайте на ули-
цах всё подряд, фотографируйте красивых женщин 
в очках или женщин в красных пальто, сужайте 
свою задачу. Самое интересное в вашей фотогра-
фии — не свет и не композиция, а то, что вы хотите 
сказать о Киеве». Но когда я спрашиваю об идее, за-
даче, замысле, то обычно слышу: «Не знаю». Зачем 
в таком случае брать в руки камеру? Это всё равно 
что графомания… К сожалению, таких «не знающих» 
много. Некоторые со временем осознают, что им не-
чего сказать, и бросают фотографировать. Но есть 
такие, которые хотят перестроиться, хотят учить-
ся, потому что понимают, что застряли в прошлом. 
Их  потолок — Анри Картье-Брессон, а  основной 
принцип: «Что  вижу, о  том пою». Когда они на-
чинают мне про композицию рассказывать, я го-
ворю: «Какая композиция?! Сегодня моделируется  
будущее мира!»

— Вы много работали в жанре театральной 
фотографии, общались со знаменитыми учёными, 
музыкантами-исполнителями и композиторами. 
У вас даже были две совместные выставки с Ма-
рией Примаченко. Какой запомнилась вам эта 
художница?

— В  первый раз мы ездили к  ней в  Болот-
ню с  Александром Бронштейном — снимали 

Всемирный форум украинцев. 1991. Grynyov Art Collection
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Художник Михаил Шемякин. 1997. Grynyov Art Collection

Мао Мао + Трох. 1998. Grynyov Art Collection
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Съёмка длилась полдня, ещё пол-
дня мы пили чай с  конфетами. 
Немцы купили у меня тогда пять 
фотографий за 2 500 евро.

— Вероятно, хороший фото-
граф должен быть и  психо-
логом?

— Что  значит «хороший 
фотограф»? Сегодня вся фото-
графия — это вопрос контекста. 
Я постоянно говорю: «Нет плохой 
фотографии, есть несоответствие 

контексту». Любую фотографию, 
если вы считаете её неудачной, 
можно отправить в  семейный 
альбом. А иногда люди сделают 
красивый снимок сирени и  бе-
гут в PinchukArtCentre с прось-
бой её выставить. Это называет-
ся «несоответствие контексту» 
и возникает из-за недостаточной 
образованности.

Беседовала  
Катерина Лебедева

для московского издания. Нега-
тивы хранились на киностудии 
имени Довженко, где Саша тогда 
работал, и пропали, когда он уе-
хал в Финляндию. Исчез весь его 
архив… Потом уже я ездил к При-
маченко сам. Фотографировал, 
иногда привозил людей, которые 
хотели чем-то помочь художнице 
или купить работу. В 1990-е годы 
её картины стоили максимум 100 
долларов, но, если человек Марии 
Авксентьевне нравился, то мог-
ла и подарить. У меня, например, 
семь таких работ.

— Каким она была челове-
ком?

— Вредным. Мучила Катю, 
свою невестку, потом смягча-
лась. Не жаловалась, всё больше 
молчала. Иногда молчит-молчит, 
потом посмотрит на меня и спро-
сит: «А  чего ты не  женишь-
ся?» — «Не хочу». А она: «Надо 
жениться». А ведь я ей не гово-
рил, что у меня в 1990 году жена 
умерла, просто Примаченко про-
зорливой была. На вопрос: «Где 
вы сюжеты берёте?», отвечала: 
«Это сны мои. Просыпаюсь и сра-
зу рисую».

— На ваших снимках столь-
ко известных людей… Многих 
из них уже нет…

— Я медийный человек: если 
куда-то шёл — брал с собой фото-
аппарат и снимал тех, кто мне 
нравился. Это совсем не  похо-
же на заказное фото: ведь если 
специально попросят, то может 
и не получиться. Но когда я вы-
пиваю со Ступкой две ночи под-
ряд, то уже утром тихонько до-
стаю фотоаппарат и  начинаю 
снимать. Близкие отношения 
имеют значение…

Вот вы упомянули о компо-
зиторах. Была у меня интерес-
ная съёмка в 2007 году. Звонят 
из Германии и просят снять Ва-
лентина Сильвестрова. Они по-
слали к нему своего фотографа, 
а  Сильвестров его не  впустил. 
И  через дверь, приоткрытую 
на цепочку, сказал, что пустит 
только Марущенко. Я приехал… 

Пианист Святослав Рихтер. 1980. Grynyov Art Collection
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Из серии «LESS». Коллаж. 2013. 48 × 33 см



“I AM COLLAGE”

Interview with Sergei Sviatchenko, architect, photographer, painter, member of the Danish 
visual artists and graphics (BKF), winner of the Yellow Pencil Award 2007, London.  
Hi is one of today’s most influential collage artists in the world for his ground-breaking 
art work. Since 1990, the artist lives and works in Denmark. His work has been published 
in several books and monographs including Sergei Sviatchenko: Collages by Rick Poynor 
(Schlebrügge, Vienna, 2014), Everything Goes Right and Left if You Want it. Art by Sergei 
Sviatchenko (Gestalten, Berlin, 2012), and Sergei Sviatchenko: I am collage. An art biography 
by Jørn Jacobsen (Lindhardt & Ringhof, Copenhagen, 2018).

In Ukraine, his name is strongly associated with the first contemporary Ukrainian art 
exhibitions of the 1980s and the Soviart Contemporary Art Centre, were he was one 
of the founders.

Произведения Сергея Святченко — архитектора, фотографа, 
живописца, члена Союза датских художников и графиков (BKF), 
лауреата премии Yellow Pencil Award 2007 и одного из наиболее  
влиятельных мастеров современного коллажа — экспонировались 
в Западной Европе и Америке, публиковались в самых 
престижных журналах. Они хранятся в коллекции Датского 
Королевского Двора и ряде музейных собраний, а об их авторе 
написано несколько монографий. С 1990 года Святченко живёт 
и работает в Дании. В Украине его имя прочно ассоциируется 
со знаковыми проектами 1980-х и Центром современного 
искусства «Совиарт», одним из основателей которого он был.

«I am collage»

— Сергей, вы родились и выросли в Харькове. 
Какую роль сыграл этот город в формировании 
вашего творческого мировоззрения и вашем ста-
новлении как художника?

— Я получил образование в одной из лучших 
архитектурных школ Советского Союза — Харьков-
ском инженерно-строительном институте. Мой отец, 
член-корреспондент Академии архитектуры Украи-
ны, профессор Евгений Андрианович Святченко, за-
ведовал кафедрой архитектуры в Харьковской на-
циональной академии городского хозяйства. Он был 
талантливым, необыкновенно интеллигентным че-
ловеком, писал замечательные акварели и картины 

маслом, делал коллажи, занимался фотографией… 
Конечно, я  наблюдал за  процессом. Его работы 
и сейчас хранятся в моей коллекции и в коллекциях  
моих детей.

Я был единственным ребёнком в семье и полу-
чил от папы всё самое лучшее в творческом плане, 
ни с кем не делясь. Именно в его работах я увидел 
коллаж как художественную форму выражения. Он 
вырезал мои фотографии и фотографии моей мамы, 
различные журнальные тексты, соединяя их в ин-
тересные композиции и создавая, как он сам гово-
рил, «открытки-послания». А в архитектурные про-
екты вклеивал в качестве стаффажа изображения 
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людей, машин и  деревьев, чтобы усилить вос-
приятие масштаба. Несколько папиных работ вос-
произведены в посвящённой мне биографическо-
исследовательской книге Йорна Якобсена «Sergei 
Sviatchenko. I am collage» — её два года назад вы-
пустило известное датское издательство Lindhard 
& Ringhof. Так что корни своего художественного 
успеха я вижу в харьковской юности.

В нашем доме всегда присутствовал культ фото-
графии, культ слайдов. Я хорошо помню, как помогал 
отцу склеивать для них бумажные рамочки, а вече-
ром вся семья располагалась на диване, и начина-
лось слайд-шоу с показом папиных снимков и его 
незабываемыми рассказами — о городах, природе, 
архитектуре.

У нас были все атрибуты фотографического про-
цесса, начиная от тёмной ванной комнаты, на дверь 
которой вывешивалась записка: «Свет не  зажи-
гать! Идёт проявка!», до таких необходимых вещей, 
как большой серый увеличитель «Нева 2М», красный 
фонарь, пластиковые бачки для проявки, аппарат 
для сушки фотографий и других мелочей… Всё это 
потом появилось и в моей жизни, когда я стал жить 
самостоятельно.

Отец водил меня в музеи, в том числе в Харь-
ковский художественный музей, где собрана одна 
из лучших в стране коллекций работ передвижников, 
учил ценить классическую живопись и рассуждать 
о ней. В доме была большая библиотека по искусству 
и архитектуре, книги по советскому авангарду 1920-х 
годов и конструктивизму — папа читал лекции на эти 
темы студентам.

Дом моего отца — мой харьковский дом — это 
необыкновенная атмосфера творчества, стиля и хо-
рошего вкуса, подаренных мне через книги, музы-
ку, искусство, архитектуру, фотографию. Но было 
и мамино влияние. Обладая прекрасным голосом 
и талантом актрисы, она в 1946 году поступила в мо-
сковский Институт театрального искусства (ГИТИС), 
но по воле своего отца, который не считал это образо-
вание серьёзным, вернулась в Харьков и сдала экза-
мены в Инженерно-строительный институт. Тогда же 
на архитектурный факультет этого института посту-
пил и мой папа, вернувшийся с фронта. Во многом 
стараниями мамы, которая называла себя «безумной 
модернисткой», в доме создавалась и поддерживалась 
та удивительная творческая атмосфера, о которой 
я говорил.

Сергей Святченко. Копенгаген, 2020. Фото Александры Святченко
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— Существуют  ли, на  ваш 
взгляд, критерии, позволяю-
щие оценить художественное 
произведение как  «хорошее» 
или «плохое»?

— Думаю, что оценка «хорошее» 
или «плохое» — это реакция чело-
века, основанная на его знаниях 
и интересе к искусству в между-
народном контексте. Впрочем, су-
ществуют исключения: некоторые 
люди «считывают» хорошее искус-
ство интуитивно, имея, возможно, 
некий «ген качества», доставшийся 
им от предков. Это же относится 
к слову «люблю», когда к уже пе-
речисленным процессам подклю-
чается чувственность восприятия, 
основанная на цвете, композиции 
и  их  сочетаниях. Каждое произ-
ведение должно рассматриваться 
как результат творческого процес-
са в логической связи с прошлыми 
и последующими работами автора.

— Общались  ли вы в  юно-
сти с харьковскими фотографа-
ми, доводилось ли бывать на их 
выставках?

— Да, и тоже благодаря роди-
телям. Я уже говорил, что они по-
знакомились в институте, где оба 
участвовали в  художественной 
самодеятельности — играли в сту-
денческих спектаклях, исполня-
ли пародии и даже пели дуэтом, 
в  общем, были заметной творче-
ской парой. Позже, в 1950–1960-х 
годах они столь же активно вклю-
чились в жизнь харьковского Дома 
архитектора на улице Дарвина, 9, 
который считался тогда одним 
из главных центров культурного 
общения. В творческом плане он 
был «родным местом» и для меня. 
Именно там  проводились и  об-
суждались важнейшие городские 
архитектурные конкурсы, в кото-
рых позже участвовал и я, чита-
лись лекции с  показом слайдов, 
устраивались концерты и разные 
интересные встречи. Но  самое 
главное — там были выставочные 
залы, где экспонировались рабо-
ты архитекторов, художников 
и фотографов.

Это была необыкновенная «тер-
ритория свободы» для талантливых 

Из серии «Харьков». Фотография. 1982. 16 × 22 см. Grynyov Art Collection

Из серии «Харьков». Фотография. 1982. 22 × 16 см. Grynyov Art Collection
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творческих людей — без цензуры и советской абсурд-
ности. И папа, и я не раз становились участниками 
групповых выставок, которые проводились в этих 
замечательных залах, а  в  начале 1980-х там  от-
крылась и  моя первая персональная выставка 
коллажа — «Мир».

В Доме архитектора я впервые увидел радикаль-
ную харьковскую фотографию и её авторов — Бориса 
Михайлова, творчество которого очень люблю, и Оле-
га Малёваного. Незадолго до моей выставки он пред-
ставил там серию «Сгоревшее время» и фотоколлажи. 
Его работы произвели на меня большое впечатле-
ние своей экспериментальностью, абстрактностью, 
альтернативным эстетическим языком и  усили-
ли те глубокие внутренние изменения, которые 

начались во мне после просмотра фильмов Андрея  
Тарковского.

Несколько позже я проник в творческий мир 
группы «Время». Осмысливая их «теорию удара», 
их задачу остановить и ошеломить зрителя, сравни-
вая это с моей теорией «эстетического удивления», 
сформулированной в 2004 году в серии коллажей 
LESS, я заметил, что и их, и моё творчество имеют 
в сущности одни и те же уникальные эстетические 
харьковские корни.

В начале 1980-х я начинаю активно фотографи-
ровать, но мои снимки, в отличие от «школы», более 
архитектурные, с фокусом на аллегорию, метафо-
ру. Забор, дождь, потоки воды, дорога, снег, здания, 
дым не означают что-то конкретное. Они — символы 

Из серии «Харьков». Фотография. 1982. 16 × 16 см. Grynyov Art Collection
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Из серии «LESS». Коллаж. 2006. 29,5 × 21 см



со множеством значений. Впоследствии, пример-
но с 2013 года, применяя теорию «деконструкции», 
я начну резать свои фотографии, не задумываясь об 
их ценности, чтобы создавать коллажные работы, 
используя мои знания в области теории архитектур-
ной композиции и продолжая исследовать принцип 
«эстетического удивления». Это же относится к про-
екту «Приближено и лично» 2009 года (Close Up And 
Private), где я стремился запечатлеть «визуальный 
язык стиля» — эстетический код, который легко вос-
принимается людьми в пространстве современной 
моды, включая фотографию, живопись, коллаж.

— Расскажите о том, как вы попали в Данию.
— В 1987 году я был куратором первой большой 

выставки современного украинского искусства. Про-
водилась она в Киевском политехническом инсти-
туте, организаторами выступили фестиваль «Мо-
лодёжный перекрёсток» и два журнала — киевский 
«Ранок» и таллиннский «Ноорус». В этом проекте 
я собрал самых интересных на тот момент молодых 
украинских художников — Олега Тистола, Констан-
тина Реунова, Марину Скугареву, Александра Гни-
лицкого, Глеба Вышеславского, Анатоля Степаненко, 
Александра Бабака и других, чьи имена теперь ши-
роко известны. Выставка подтвердила, что в Киеве 
есть современное искусство, которое можно и нужно 

показывать, и что об этом искусстве можно говорить, 
как о феномене.

Тогда все радовались горбачёвской гласности, воз-
можности демонстрировать что-то новое, писать без 
оглядки на цензуру. Позже мы с Виктором Хамато-
вым создали в Киеве Центр современного искусства 
«Совиарт». Я стал его художественным директором 
и одним из организаторов знаковых выставок со-
временного искусства. В их числе «Киев — Каунас», 
Первая совместная выставка советских и американ-
ских художников, а также «21 взгляд. Молодые со-
временные украинские художники» и «Украинское 
малARTство 1960–1980 гг.», показанные не только 
у нас, но и в Дании. Моим последним кураторским 
проектом в Украине стала выставка «Спалах. Нове 
покоління українського мистецтва», проведённая 
в июне-июле 1990 года в Доме Союза архитекторов. 
Она была необычна тем, что размещалась по всему 
зданию, на всех его этажах и даже в зале заседаний. 
Её участниками стали Леонид Вартыванов, Глеб Вы-
шеславский, Александр Сухолит, Марина Скугарева, 
Олег Голосий, Василий Цаголов, Олег Тистол, Вале-
рия Трубина и многие другие.

На выставке «Украинское малARTство» (её ку-
ратором была Галина Скляренко) мы представили 
альтернативное искусство 1960–1980-х годов. По-
сле премьеры в Киеве работы перевезли в Данию 

Из серии «LESS». Коллаж. 2006. 29,5 × 21 см Из серии «LESS». Коллаж. 2019. 48 × 33 см
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и выставили в Оденсе, в Фюнском музее искусств. 
Муниципалитет города принял решение выбрать 
вместе с художественными критиками и посетителя-
ми лучшее из показанных там произведений, и этим 
произведением, к моему удивлению, оказалась моя 
картина «За горами радость». Наградой стало пред-
ложение провести в Дании три месяца в качестве 
приглашённого для работы художника, которое пред-
усматривало и предоставление на это время студии. 
Шестого октября 1990 года с рулоном холстов и сум-
кой в руке я появился в Дании, а на следующий день 
мне исполнилось 38 лет. Так началась моя датская 
художественная история.

— Поддерживаете ли вы сейчас творческие 
контакты с украинскими художниками?

— Три года назад Игорь Абрамович и фонд Brovdi 
Art предложили мне поучаствовать в проекте «Сере-
бряный мольберт» в Ужгороде в качестве члена жюри. 
Там я встретился со своими друзьями по первым ки-
евским выставкам — Олегом Тистолом, Мариной Ску-
гаревой, Павлом Керестеем… Мы оценивали работы, 
обсуждали планы и возможные совместные проекты… 
Именно Ужгород стал первым городом, в который 
я приехал после 27 лет отсутствия в Украине.

В мае 2018-го при поддержке Игоря Абрамовича 
и Brovdi Art мы вместе с Тистолом организовали 
выставку «Конец весны» в рамках Международного 
фестиваля Kyiv Аrt Week. Так что с 2017 года я при-
нимаю участие в различных художественных про-
ектах в Украине. Частью своего возвращения считаю 
также сотрудничество с Борисом и Татьяной Гринё-
выми и учреждённым ими фондом.

— Знают ли украинских художников в Европе?
— Да, но совсем немногих. Знают тех, кто живёт 

и постоянно выставляется на Западе, например Бо-
риса Михайлова. Но вряд ли вы найдёте в той же 
Дании или любой другой скандинавской стране 
человека, с которым сможете поговорить об укра-
инском искусстве — о нём здесь просто не слыша-
ли. Творчество наших художников оказалось вне 
контекста развития современного европейского ис-
кусства. Конечно, когда я бываю на крупных между-
народных выставках, то вижу работы украинских 
авторов, и они действительно очень хорошего уровня. 
Я был уверен, что за годы, которые живу на Запа-
де, это искусство сможет преодолеть свою «локаль-
ность» и стать явлением, о котором заговорит мир. 
Мечтал, что некоторые художники поколения 80-х 

Инсталляция «Посвящение Виборгу»: 1000-летняя «коллажная» история одного из древнейших городов Дании. Виборг, 2019
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— Во время работы над проектом восстанов-
ления фабрики виниловых пластинок EMI в За-
падном Лондоне вы получили доступ к архиву 
The Beatles. Расскажите об этом подробнее.

— Прежде всего хочу отметить, что этот проект 
является для меня очень личным. С одной сторо-
ны, он напрямую связан с тем, что сопутствовало 
тому харьковскому времени, частью которого ста-
ли мои коллажи, живопись и фотографии, а с дру-
гой — со всем тем, чем я занимаюсь последние 40 лет.

Для  поколения, которое родилось в  1950-е, 
именно The Beatles стали единственной западной 
группой, оказавшей колоссальное культурное влия-
ние — как в музыкальном, так и в эстетическом пла-
не. Я до сих пор храню большую коллекцию их ори-
гинальных пластинок, которые собирал и слушал 
всю жизнь. И вот, в начале этого года получаю «good 
news»: английская инвестиционная фирма U+I 
предлагает мне воссоздать историю фабрики EMI 
в технике коллажа. На этой фабрике, построенной 
в 1907 году, выпускалась практически вся пласти-
ночная продукция Англии вплоть до 1980-х годов. 
Но потом, когда виниловые пластинки были вытес-
нены компакт-дисками, фабрика пришла в упадок 
и в конце концов её закрыли.

Мне поручили сделать серию фотоколлажей, ко-
торые могли использоваться в качестве билбордов 
и «художественных окон» в период застройки зоны, 
в центре которой находилось здание EMI. Гигантский 
коллаж — баннер The Beatles — 50 метров длиной и 40 
высотой должен был покрыть всё здание. Для этого 
в Magnum Photographers были выбраны подходящие 
по времени снимки, и я получил права и разреше-
ние на работу с эксклюзивным фотоархивом группы 
The Beatles.

— А где вы обычно находите материал для сво-
их коллажей?

— В собственной коллекции, тему которой я обо-
значил как «Радикальный субъективизм». Сам про-
цесс создания коллажа остался таким же, каким был 
в Харькове в начале 1980-х годов: ручным, апплика-
тивным, концептуальным. Продолжаю конструиро-
вать свои образы фактически интуитивно, на осно-
вании «архива памяти», выстраивая тот или иной 
сюжет с помощью ножниц и клея. Подобная аккурат-
ная работа очень похожа на то, как человек выстраи-
вает свой собственный путь, осторожно продвигаясь 
вперёд, совершая важные шаги или делая ошибки.

Вырезанные элементы изображений для будущих 
коллажей я сортирую по папкам, каждая из которых 
имеет своё название. Мой интерес к печатным мате-
риалам и их многолетнее коллекционирование — это 
такой сознательно-бессознательный процесс, кото-
рый приобрёл характер особого ритуала.

В коллажных сериях я работаю как с собственны-
ми фотографическими изображениями, называя это 
«фотоколлаж», так и с экспроприируемыми образами, 

выйдут на передний край мировой культуры, появят-
ся в престижных музейных экспозициях и частных 
собраниях. Я ожидал, что произойдёт нечто подобное 
коллекции «Sensation» Чарлза Саатчи, только в укра-
инском варианте, но этого не произошло. Думаю, 
что какие-то личные амбиции, внутренняя конку-
ренция, отсутствие государственных интересов по-
мешали художникам и арт-критикам сплотиться 
и совершить этот очень важный для Украины прорыв. 
Жаль…

— Насколько, на  ваш взгляд, правомочна 
идея о том, что Казимир Малевич — украинский 
художник?

— Я ценю Малевича за его уникальный вклад 
в мировое искусство, но мне кажется, что вместо того, 
чтобы делить прошлое, лучше сконцентрироваться 
на построении разумного будущего. Украина — мо-
лодое государство, которое существует в сложных 
политических условиях, но принятие закона о ме-
ценатстве и создание Музея современного искус-
ства могли бы стать первыми важными экономи-
ческими шагами в поддержке искусства. В Дании, 
например, культура поддерживается государством  
с 1964 года.

Из серии «LESS Beatles». Коллаж. 2008. 29 × 21 см
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называя это «коллаж» и указывая имя автора в под-
писи, если речь идёт о коллаборации.

При этом я всегда стараюсь максимально кор-
рект но и с уважением относиться к чужому твор-
честву и чужому имиджу.

— Коллекционируете  ли вы что-то, кроме 
пластинок?

— Да, книги по современному искусству, дизайну, 
интерьеру и архитектуре. Собираю пластинки (рок 
и джаз) с начала 1970-х. Не могу сказать, что у меня 
очень большая коллекция, но есть некоторые ред-
кие пластинки с автографами любимых музыкантов, 
включая две самые важные — The Beatles и The Doors.

— Что, по вашему мнению, характеризует хо-
рошего коллекционера?

— Признание факта, что интерес — это субъек-
тивное понятие и что коллекция, которую ты соби-
рал всю жизнь, интереснее всего тебе самому. Хоро-
ший коллекционер не ждёт возвращения вложенных 
средств, а горит желанием рассказать о своём «богат-
стве» и показать его.

— Насколько развита в Дании культура кол-
лекционирования, существуют ли там клубы 
коллекционеров?

— Конечно. Есть и клубы, и антикварные база-
ры, и аукционные дома, и телевизионные передачи 
на эту тему. Но «главное коллекционирование» свя-
зано не с купленными вещами, а с семейными ре-
ликвиями и памятными предметами, полученными 
по наследству, — от старинного фарфора, книг и ме-
бели до всяческих инструментов, нужных в сельском 
хозяйстве или ремесле.

Культура коллекционирования, одним из на-
правлений которого является современное искусство, 
находится здесь на хорошем уровне. Как правило, 
датчане отдают предпочтение своим художникам, 
но интересуются и искусством других стран. Неред-
ко в музеях проводятся выставки «из частных со-
браний», выпускается множество каталогов и книг 
на эту тему. Целый ряд государственных учреждений, 
банков и крупных корпораций имеют собственные 
коллекции. Самыми большими располагают Госу-
дарственный художественный фонд и фонд Carlsberg, 
который бесплатно предоставляет работы современ-
ных датских художников для оформления интерьеров 
и экстерьеров учебных заведений или берёт на себя 
часть расходов, если речь идёт о создании произ-
ведения монументального искусства в каком-либо 
из общественных зданий.

Беседовала Катерина Лебедева

Спектакль «The Nightingale» («Соловей») по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена и Оскара Уайльда  
в Датском Королевском театре. Дизайн костюмов и сценография Сергея Святченко. Копенгаген, 2020
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“UKRAINIAN AVANT-GARDE: KHARKIV”

During the KHARKIV PHOTO FORUM, a presentation  
of the monograph “Ukrainian avant-garde: Kharkiv”  
by Doctor of Arts Tetiana Pavlova will take place.  
It rightfully pays considerable attention to art photography, 
since the author had devoted many a year to the study  
of the development of this art in Kharkiv throughout different 
periods of history. We publish a small excerpt from her new 
book, which deals with photography of the constructivist age.

«Український авангард: Харків»

Натовп, що суне вулицями міста, загрозливо під-
ступає до будівель. На фотознімках (Бориса Косарева 
зокрема) вони здаються крихкими й беззахисними, 
гостро сприймається їх специфічна виразність…

У ці роки «духовні» вертикалі поступилися міс-
цем індустріальним. Знаком нової реальності стають 
заводські труби. Завершуючи зйомку заводу в Запо-
ріжжі у 1927 році, Дзиґа Вертов записав у щоден-
нику: «Я боюся сказати слово „закоханий“ стосовно 
мого ставлення до цього заводу. Але справді хочеться 
пригортати до себе і пестити ці гігантські труби і 
чорні газосховища» 1. Слід зазначити, що в цей час 
оптимістичних поглядів на розвиток цивілізації тех-
ніка не протиставлялася природі та мистецтву, навіть, 
навпаки, вона розглядалася в перспективі розширен-
ня можливостей людини як у царині мистецтва, так 
і в царині природи. Естетизація техніки й урбанізму 
ілюструє конструктивістський курс на позбавлену 
найменшої вади стерильну реальність. Таким іде-
альним об’єктом харківської фотографії наприкінці 
1920-х років став Держпром — архітектурний гігант 
у стилі конструктивізму, «динамічний зсув» форми 
якого відтворює, відповідно до легенди, нотний запис 

1 Вертов Дзига. Статьи, дневники, замыслы. М.: Ис-
кусство, 1966. С. 172.

З розділу  
«Українська фотографія 
конструктивістської доби»
У ті часи, коли Харків став столицею, архітек-

тори, художники, фотографи — всі разом почали 
творити його новий імідж. Подібним завданням 
трансформації сприяло виокремлення фотографії 
та усвідомлення її переваг як винятково правдиво-
го джерела інформації. Відступила провінційність, 
місто стрімко осучаснювалося. Саме явище міста від 
початку ХХ століття до двадцятих років стає поваж-
ним об’єктом художніх рефлексій. Створюється його 
новий, акустично переінтонований образ, в якому до-
мінують паровозні гудки, звучання авто та трамваїв, 
включно з перестуками ремонтних інструментів на 
трамвайних коліях, що знайшло віддзеркалення як 
у літературі, так і в малярстві й світлописі. Михайль 
Семенко у вірші «Місто» (1925) змальовує такий пей-
заж: «Київ — Харків — Одеса / камінням сірих руїн / 
світять урочистою месою / в провалля / своїх / стін. / 
В димі — / бруді — / поросі — / будинки стають нові — / 
як сади міста зросять — / не нашій / бачити / голові. 
/ Нам — сажа асфальтова в роті — / вапно- / цегли / 
ліси, — / славить метушливий ремонт / у рештован-
ні — / переходових / часів».

Революційна ситуація втілилася в пейзажних 
образах Харкова небаченим стафажним вибухом. 

У перший день роботи KHARKIV PHOTO FORUM відбудеться презентація монографії доктора 
мистецтвознавства, професора кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної ака-
демії дизайну і мистецтв Тетяни Павлової «Український авангард: Харків». Цілком закономірно,  
що значну увагу приділено в ній художній фотографії, адже дослідженню розвитку цього виду мис-
тец тва в Харкові в різні періоди його історії авторка присвятила не один рік. Публікуємо невеликий 
фрагмент з її нової книги, яку невдовзі буде видано за підтримки Фонду Василя Єрмілова.
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перших тактів «Інтернаціоналу». Він став знаковою 
спорудою міста, символом стрімкої перспективи укра-
їнської індустрії. Експансія його динамічної форми, 
що владно вторглася в навколишній ландшафт, від-
повідала ідеям тотальних перетворень, впроваджу-
ваних новою державою. Одна з найбільших площ 
у світі, за словами О. Ю. Лейбфрейда, вийшла дещо 
незвичайною, нагадуючи реторту. Додамо, що в тій 
частині «алхімічної реторти», яка відповідає вихід-
ному отвору, пізніше, у 1964 році, був побудований 
пам’ятник Леніну (його висота 20,2 м перевершувала 
пам’ятник Т. Шевченку — 16,5 м). У святкові дні, коли 
площа заповнювалася народом, ефект цього символу 
«революційної алхімії» мав бути найбільшим.

Серед фотографій цього часу вирізняються над-
звичайні знімки Дана Сотника, А. Біденка з харак-
терними для конструктивізму композиційними діа-
гоналями, котрі показують Держпром у карколомних 
ракурсах. Зафіксована тут оригінальність бачення 
підтримана футуристичною поезією у дусі «Псалма 
залізу» П. Тичини: «Кохаємо залізо й мідь / Бетони і 
чавуни…». На користь незвичних ракурсів О. Родченко 
завважував: «Найцікавішими точками сучасності є 
точки згори та знизу вгору та їх діагоналі» 1. Леонід 
Скрипник, надаючи особливого значення в кіно- і 
фотомистецтві динамічному ритму «як найкоротшому 
шляху до свідомості глядача», «поземному» розгортан-
ню зображення протиставляв «сторчкове» 2. Стрімкі 
ракурси світлин Дана Сотника і Лазаря Френкеля 
змінюють реальні масштаби, і невеличкий перекид-
ний харківський місток біля Узвозу Пассіонарії ви-
глядає таким самим індустріальним дивом, як ферми 
заводського перекриття чи конструкції «60-тонно-
го крану». «„Точка зору“ — один із най улюб леніших 
формальних технічних засобів нашої кіно-фото-
майстерності, — пише 1928 року на сторінках „Нової 
генерації“ Френкель. — …Перший поцілунок не так 
його вразив своїм губопомадним смаком, як по-новому 
показав мост. Живучи в місті, позбавляєш власного 
обличчя місце, де живеш. Треба побачити місто ви-
падково і з нової точки, щоб по-новому оцінити його» 3. 
Ілюстраціями до сюжету Френкеля слугують у жур-
налі фотознімки вищезгаданого перекидного містка.

Географія репортажних подорожей Сотника з 
фотокамерою, яку він називає «всевидющим оком», є 
вражаюче широкою: Харків, Київ, Одеса, Ленінград, 
Мурманськ, Донбас та ін. Переваги в них безумовно 
віддаються сюжетам будівництва, авіації, залізниці, 
які відповідають пріоритетній темі індустріалізації. 

1 Родченко А. Статьи. Воспоминания. Автобиографи-
ческие записки. Письма / Сост. В. Родченко. М.: Сов. худож-
ник, 1981. С. 109.

2 Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно. Х.: 
Держ видавництво ім. Г. Петровського, 1928. С. 53.

3 Френкель Л. Письменник і фото-кіно // Нова ге не ра ція. 
1928. № 4. С. 295.

Д. Сотник. Будинок Держпрому вночі. 1928

Д. Сотник. Мурманськ. 60-тонний кран. 1928
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Конструктивістським смакам Д. Сотника, 
А. Плахтія, А. Біденка, В. Шкорбатова від-
повідають конструкції «металевої» міської 
культури — залізобетон, скло. Цей «підбір 
матеріалів» визначає й характер предметів 
для фотограми — світлини, що створюється 
без фотоапарата. Тут слід сказати про винят-
ковість «завдань справжньої документації», 
що забезпечувала ця техніка, здатна полиша-
ти «прекрасні, незрівнянні документи». І хоча 
автор останнього твердження, Л. Скрипник, 
додає, що ці «документи — умовні», однак 
з поля зору дослідників випадає той факт, 
що максимального наближення до абстракт-
ного зображення в 1920-ті роки досягали 
саме експериментами у фотограмі.

До цієї техніки вдається В. Шкорбатов 
у серії, яку можна умовно залучити до на-
тюрмортного жанру. Об’єктом фотографічних 
експериментів є повсякденні побутові пред-
мети. Фотограми художників Бау хауза також 
фокусуються на подібному антуражі. Утім, 
у цьому предметному ряді домінують мета-
леві предмети (технічне або кухонне начиння 
з виразними «вушками», різні тертки, столове 
приладдя), а в пластичній мові — чіткі конту-
ри, правильні геометричні форми. Фотограми 
зі скляними предметами В. Шкорбатова (в од-
ній це грановані склянки, в іншій, імовірно, 
ваза) апелюють до властивостей призми з її 
здатністю розкладати світло на фракції. Отже, 
лабораторна робота зі світлом виноситься 
в побут, а експерименти Ньютона — в кухон-
ний натюрморт, де склянка — не так посудина 
для питва, як підручне втілення призми, єм-
ність, призначена вловлювати й утримувати 
не воду, а світло.

У той же час у магістральному напряму 
мистец тва 1920-х років фотографія посідає 
провідне місце: в арсеналі художніх засобів 
вона поціновується як «науковий інстру-
мент». Українські художники активно вико-
ристовують цю техніку й прийоми (включаю-
чи й принцип фотограми) у сфері прикладної 
графіки, особливо широко — в оформленні 
видань. Фотознімками рясніють не тільки 
обкладинки популярних часописів чи кни-
жок, бачимо їх навіть на сторінках дитячої 
літератури або упаковці платівок. Виразним 
прикладом є оформлення книги Д. Сотника й 
О. Полторацького «Герой нашого часу». Лер-
монтовський парафраз, що натякає на тему 
книжки-репортажу про поїздку на Кавказ, 
підкріплений фотограмами, де фігурують і 
«Демон», і «Тамара». У книжковій обкладинці 
Кавказькі гори «споруджені» за допомогою 
прийому, названого у фотографії «маскою». 
Джерелом особливої експресії слугує поданий Л. Френкель. Перекидний міст. Харків. 1928

Д. Сотник. Фотограма-ілюстрація до книжки О. Полторацького 
й Д. Сотника «Герой нашого часу». 1929
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негативним відбитком індустріальний мотив з його 
ірреальним світловим спалахом на  тлі темного 
неба. Цей прийом (як і маска) підтримує принцип 
фотограми, адже найчастіше подібні зображення 
(за рідкісним винятком їх контратипування) явля-
ли собою фотографічний негатив. Фантастичний 
світловий ефект знімка, винесеного на обкладинку, 
збагачує його індустріальний зміст актуальною темою  
електрифікації.

Ця тема належить до першорядних у конструк-
тивістській концепції міського середовища. На неї 
найефектніше спрацьовує нічна фотозйомка. Такий 
підхід Дан Сотник використав у серії фотографій 
Держ прому (для ілюстрацій та обкладинки «Нової 
генерації»), водночас це якнайкраще послужило ви-
явленню нових властивостей скла, що ним виблис-
кує конструктивістський гігант. Фотограф створив 
фантастичне видовище з цього уславленого будинку, 

висвітлюючи його конструкцію із пронизливістю 
рентгенівського знімка. Крім жаданого «залізного 
кістяка», на противагу анахронізму «естетичних цін-
ностей», фотографів цікавлять машинізація й гігієна 
житла, освітлення й вентиляція, азбест і папір, про-
сочений рідким склом, кам’яно-залізні плити, залі-
зобетон і різноманітне застосування цементу. Дома 
з відкритими терасами-верандами й дахи-тераси 
протиставляються темним дворам і вузьким вікнам, 
відсутності сонця й світла і особливо «мерзенним 
фабрикам з готичним фасадом».

Вибуховий ріст нової фотографії спостерігається 
в Україні наприкінці 1920-х років, коли вона фунда-
ментально розміщується на верхніх поверхах ієрархії 
мистецтва факту. Критерієм об’єктів, що обирають 
для зйомки, є їхня ідейна корисність.

Різноманітним трансформаціям у цей час від-
кривається портрет. Помірним впливом ар-деко, з 

В. Шкорбатов. Фотограма. 1929 Л. Скрипник. Жіночий портрет. 1927

В. Єрмілов. Диптих «На пляжі» (Ранок. Вечір). 1935
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до світлопису та кіно — двох мистецтв, що сягнули 
вищих щаблів художньої ієрархії того часу, який ого-
лосив, що «всі предмети — це матеріал до фотографу-
вання», а засобами кіномистецтва не можна викласти 
хіба що «тео рію парових казанів чи аналізи безкі-
нечно малих» 2. За повідомленням дочки Косарева, 
у цей рік, позначений участю художника (як асистен-
та кінооператора Д. Демуцького) в зйомках «Землі» 
О. Довженка, він майже не займався живописом. До-
свід, набутий художником у творчій майстерні Дов-
женка — Демуцького, мав виняткове значення в його 
творчості. У репортажах Косарева такі знайомі кадри 
з фільму «Земля» дуже часто з’являються невпізнан-
ними. Вони обрамлені іншою сценою, підкріпленою 
реальними деталями іншого локусу: це кінознімальна 
площадка Київської кінофабрики з будівельним анту-
ражем, павільйоном на задньому плані, смугою лісу, 
що облямовує місцевість. На цьому тлі мізансцени 
з’являються трохи абсурдними в знімках Косарева, 
тому що закони логіки переходять до самого процесу, 
«робочих моментів», до режисури. І героями в цьо-
му випадку стають не Василь або Хома, а кіногрупа 
на чолі з Довженком.

У  1935 році Косарев створив сценографію 
до опери «Сорочинський ярмарок» М. Мусоргського 
в Комсомольській оперній студії. Театральній робо-
ті передує колоритний цикл світлин (1929) цього 

2 Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно. С. 18, 15.

його кокетливим варіантом жінки-вамп, відзначені 
знімки фотохудожників київського «Дагера» — М. Пе-
трова та Д. Демуцького. Влада стилю позначилася й 
на тих, хто стояв на твердій платформі конструкти-
візму. Цьому «чимало сприяв приклад закордонних 
кінопромисловців, що постачали кожну фільму… рек-
ламною сюїтою плакатів, що крикливо розповідають 
про її зміст» 1. Певними гранями звернені до його 
типажу жіночі образи (з їх глибокими тінями на-
вколо очей) ідеолога конструктивістської фотографії 
Л. Скрипника. Водночас тут можна констатувати й 
присутність певного герметизму як психологічної 
складової, що починає забарвлювати портрети кінця 
1920-х років. У цей час портретну галерею поповню-
ють світлини талановитої жінки-фотографа Дії Гай. 
Вона створювала портрети представників блискучої 
української культури, зокрема поетів Григорія Епі-
ка й Володимира Сосюри (1924), залишила багато 
автопортретів.

Наприкінці 1920-х років українська фотографія 
попов нюється фаховими художниками. Вони звер-
таються до фотомонтажу, як це робить один з родо-
начальників конструктивізму Василь Єрмілов, чи 
до прямої фотографії, як Борис Косарев. Знамен-
ним фактом є всепоглинаючий інтерес останнього 

1 Охочинский В. Театральная афиша и киноплакат // 
Театрально-декорационное искусство в СССР. 1917–1927 / 
Сб. статей под ред. Э. Голлербаха и др. Л., 1927. С. 205–206.

Б. Косарев. Із серії 
«Сорочинський ярмарок».  
Стереопара  
(права частина). 1929
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знаменитого ярмарку під Полтавою, 
який Косарев знімав у рік «велико-
го переламу» з його «колективіза-
цією». У фотозйомці відчуваються 
наміри зафіксувати гідні візуальні 
паралелі до гоголівських образів, 
що виникають наче мимохідь. Ви-
користовував він фотографію, як 
і його товариш Василь Єрмілов, і 
в колажі, зокрема в фотоплакаті 
(серед яких «Ленін та електрифі-
кація»), про що свідчить каталог 
ювілейної виставки 1927 року «Ху-
дожник сьогодні».

У цей період захоплюється світ-
лописом Єрмілов, ілюструючи кни-
ги переважно в техніці фотомон-
тажу. Це низка книжок, виданих 
харківським видавництвом «Рух» 
або ЛіМ ДВОУ: «Токарство по де-
реву», «Поїзди підуть на Париж» 
Гро Вокара, «Ні п’яді» М. Шереме-
та, «Чорнозем» О. Демчука, «Береги 
дванадцяти вод» О. Мар’ямова та ін. 
Цікавим прикладом використання 
світлини у конструктивістському 
колажі є його диптих «На пляжі» 
(«Ранок» і «Вечір»), створений 
у 1930-ті роки… У конструктивіст-
ському колажі, абстрактна форма 
якого віддалено нагадує сонячний 
годинник (ранком і ввечері), бачи-
мо одну й ту саму світлину: жінки 
на пляжі. Фотографія, що за визна-
ченням виступає чинником мак-
симальної конкретики, ілюструє 
тут закони кіномонтажу, коли 
той самий кадр, залишаючись не-
змінним, у різних контекстах зна-
ходить інші змістовні й емоційні 
якості. Імовірно, цей приклад де-
монструє перемогу художньої су-
гестії над світлописом у власному 
експерименті Єрмілова. На  від-
міну від О. Родченка, який 1921 
року остаточно полишив маляр-
ство заради фотографії, звертання 
Єрмілова й Косарева до світлопи-
су було епізодичним у їх творчих  
біографіях.

Протягом довоєнних десяти-
літь композиція світлин поступово 
змінюється в напрямі зменшення 
динаміки, зникнення діагональ-
них кадрів. Серед найвиразніших 
знімків цього часу — анонімна ро-
бота, що зображує центральну пло-
щу імені Ф. Е. Дзержинського ще 

столичного тоді Харкова за вра-
нішнім прибиранням. Комічно 
синхронізований рух двірників 
контрастує з ідеологічним на-
вантаженням, притаманним цій 
зоні міста; іронічна гіпербола роз-
гортається у знімку довкола такої 
анахронічної «техніки», як мітла.

Динаміка конструктивіст-
ської спрямованості в  майбут-
нє змінюється в  1930-ті роки 
в українській фотографії опові-
дальною неквап ливістю, ракурс-

ність — класичною точкою зйом-
ки. До того ж типова для 1920-х 
років зйомка з високої точки, 
яка давала незвичайні ракурси, 
стає проблематичною через дію-
чі заборони. Щоб знімати вище 
третього поверху, необхідно було 
одержати офіційний дозвіл. Та-
буювалася зйомка залізничних 
колій, демонстрацій тощо. Уто-
пічні ідеологічні концепції стали 
репрезентуватися у  мистецтві 
у стилістиці побутового жанру.

Б. Косарев. Із серії «Робочі моменти зйомок „Землі“». 1929

Невідомий автор. Ранок на площі Дзержинського. Початок 1930-х років
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Сергей Лебединский. Без названия 27 (из серии «Евромайдан»). 2014. Из коллекции MOKSOP
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MOKSOP — MUSEUM OF KHARKIV SCHOOL  
OF PHOTOGRAPHY

A conversation with Sergiy Lebedynskyy, the director  
of MOKSOP, a representative of the Kharkiv school  
of photography, and a member of “Shilo” photographer group, 
about the new museum which is currently being created  
in Kharkiv, the principles on which it will base its collection, 
and its large-scale research and publishing projects.

О новом музее, который 
создаётся сейчас в Харькове, 
рассказывает его директор, 
один из представителей  
Харьковской школы 
фотографии, участник 
группы «Шило»  
Сергей Лебединский. 

MOKSOP — Museum of Kharkiv 
School of Photography 

— Многие украинские музеи хранят в своих 
фондах и экспонируют документальные фото-
графии. Однако специальных музеев, посвящён-
ных фотографии как искусству, в стране всего 
два — ваш и музей-студия в Хмельницком.

— История нашего музея только начинается. Хотя 
мы и проделали большую работу, двери для посети-
телей пока не открыты.

— Как давно вы сами занимаетесь фотогра-
фией?

— Больше 12 лет, причём вдохновили меня на это 
именно произведения харьковчан — фотокниги Бори-
са Михайлова и романы Юрия Рупина. Когда реша-
ешься посвятить себя какому-то делу, очень важно 
иметь перед глазами некий ориентир. Мне с этим 
повезло: в Харькове есть «школа», создававшаяся 

Вова Панаев. Кухня. Тушино (Портрет Сергея Лебединского). 
2014. Из коллекции MOKSOP
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несколькими поколениями фотохудожников, есть 
традиции, которые до сих пор не утратили своей ак-
туальности. Правда, когда мы с коллегами из группы 
«Шило» приезжали за границу для участия в раз-
личных выставках и портфолио-ревю, всякий раз 
приходилось объяснять кто мы и откуда, почему сни-
маем так, а не иначе. И мы рассказывали об Украине, 

о Харькове, о своих предшественниках — мастерах ху-
дожественной фотографии, заявивших о себе полвека 
назад. Стало ясно, что нужно наполнить простран-
ство соответствующей информацией, «открыть» тот 
фундамент, который позволит лучше понять и нас, 
и тех, кто был перед нами. Это, собственно, и является 
главной задачей музея.

Сергей Лебединский. Без названия (из серии «Лечебная грязь»). 2013. Из коллекции MOKSOP

Александр Супрун. Трое. 1979. Из коллекции MOKSOP
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Юрий Рупин. Акт XIX. До 1975 г. Из коллекции MOKSOP
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Игорь Манко. Городские мотивы с облаками. 1986. Из коллекции MOKSOP

Игорь Манко. Городские мотивы с облаками. 1986. Из коллекции MOKSOP

66 АНТИКВАР  | № 3 (117) 2020



— Каждый музей — это кол-
лекция, фонды, документаль-
ные материалы, но ещё и по-
мещение, экспозиция, штат 
сотрудников. Что из этого у вас 
есть уже?

— Прежде всего есть коман-
да, которая объединяет про-
фессиональных фотографов 
и искусствоведов-исследователей. 
Это наш основной капитал. Я рад 
сотрудничеству с Александрой 
Осадчей, без пяти минут канди-
датом искусствоведения, с  На-
деждой Бернар-Ковальчук, ко-
торая окончила магистратуру 
в Сорбонне и защитилась именно 
по харьковской фотографии. Сей-
час в работе находится её книга 
«Харьковская школа фотографии: 
игра против apparatus», издание 
которой финансирует Украин-
ский культурный фонд. С осени 
Надежда начнёт преподавать 
в Париже и будет писать там дис-
сертацию. Так что мы надеемся, 
что  скоро Харьковскую школу 
узнают в Европе гораздо лучше. 
Публикуются также материалы 
исследовательниц фотографии 
и  кураторов Елены Червоник 
и Алины Сандуляк. А из фото-
графов в музейную команду вхо-
дит мой друг и коллега по группе 
«Шило» Владислав Краснощёк.

Что ещё у нас есть?.. Есть кол-
лекция и есть сайт, на котором 
выставлено более 2 000 фотогра-
фий. Мы сделали продуманную 
красивую платформу на  двух 
языках (украинском и англий-
ском), привязанную к  нашей 
исследовательской базе. Благо-
даря этому можно не только по-
смотреть работу, но и прочитать 
о её авторе, узнать, в каких вы-
ставках он участвовал, какие 
статьи и книги о нём написаны, 
и, разумеется, получить исчер-
пывающую информацию о самом 
снимке. Причём всё это мы дела-
ем, располагая весьма ограничен-
ными средствами.

— Давайте чуть подробнее 
поговорим о ваших ресурсах, 
ведь это понятие подразу-
мевает не  только наличие 

Владислав Краснощёк. Без названия (из серии «Больничка»). 2010–2018. 
Из коллекции MOKSOP

Владислав Краснощёк. Без названия (из серии «Больничка»). 2010–2018. 
Из коллекции MOKSOP
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к сегодняшнему дню. В планах и задачах музея — из-
учение и популяризация всей современной фотогра-
фии Украины, но акцент, безусловно, сделан на Харь-
ковской школе, которая стала феноменом в рамках 
советского, а затем и постсоветского пространства. 
Эстетика харьковской фотографии заметно отлича-
ется от того, что можно было видеть в 60–90-х годах 
в Москве, Петербурге, Литве, — она более жизненная, 
бытовая.

Ещё во времена СССР о харьковской фотографии 
узнали на Западе. В первую очередь, благодаря Бо-
рису Михайлову, который протоптал туда дорожку. 
С годами эта дорожка становилась всё шире, потому 
что по ней уже шли его младшие коллеги. Да и вни-
мание к нашей работе я тоже в значительной мере 
связываю с авторитетом Бориса Михайлова.

Кроме харьковчан, в коллекции представлены 
и другие талантливые мастера. Например, Александр 
Чекменёв — киевский фотограф-документалист, ро-
дившийся в Луганске. Несомненно, он заслужива-
ет гораздо большей известности, но путь к попу-
лярности — в частности, на Западе, — лежит через 
арт-рынок, который в Украине развит очень слабо. 
Для того, чтобы художника по-настоящему узнали, 
нужно сделать его «видимым». И это — тоже часть на-
шей работы. Инструментов популяризации довольно 

денежных средств. Кто является учредителем 
или соучредителем MOKSOPа?

— Одним из  основателей общественной орга-
низации «Музей Харьковской школы фотографии 
(MOKSOP)» стала компания «Завод Манометр», ко-
торой руководит мой отец и в которой я работаю. 
Компания предоставила нам офис, где мы размести-
ли архив и рабочий кабинет. В данный момент при-
ступили к реконструкции крыши офисного здания, 
чтобы превратить её в экспозиционное пространство. 
Кроме того, завод поддерживает небольшими сти-
пендиями исследователей, хотя в основном работа 
идёт на волонтёрских началах. А на формирование 
коллекции я трачу собственную зарплату.

— По сути, это частный музей?
— Да. В условиях ограниченного финансирова-

ния здорово выручает то, что у меня много друзей-
фотографов. Они поддерживают наше начинание, 
делают нам скидки и часто дарят работы. Понимание 
единомышленников — тоже неоценимый капитал.

— Какова структура коллекции, работы какого 
периода и каких художников в неё входят?

— Точкой отсчёта послужила дата создания харь-
ковского клуба — 1965 год, и оттуда мы продвигаемся 

Миша Педан. Без названия (из серии «Метро»). 1986. Из коллекции MOKSOP
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Олег Малёваный. Портрет в соляризации (Рая с тюльпанами). 1967. Из коллекции MOKSOP

69№ 3 (117) 2020 | АНТИКВАР



много: выставки, творческие встречи, видео, конфе-
ренции, статьи, книги… Кстати, наше издательство 
уже выпустило две фотокниги — «Кочетов» Вик-
тора и Сергея Кочетовых и «Шварценеггер — мой 
кумир» Сергея Мельниченко. Третья — «Ли-
лии» Александра Чекменёва — сейчас готовится  
к печати.

— Вы несколько раз упомянули в разговоре 
группу «Шило». Расскажите о ней подробнее.

— Фотогруппу мы создали с друзьями в 2010-м, 
а  заниматься фотографией начали за пару лет 
до  того. Основным источником информации 
в то время уже был Интернет, и в какой-то момент 
(кажется, в 2008 году) там появились два романа 
Юрия Рупина, харьковского фотографа, который 
с 1989 года жил в Литве. В первом, полудокумен-
тальном романе, речь шла о 60–70-х годах, его 
знакомстве с Борисом Михайловым и Евгением 
Павловым, о группе «Время», которая и заложила 
основы Харьковской школы фотографии. Во вто-
ром, юмористическом, рассказ вёлся от лица кагэ-
бистского стукача, который ходил в харьковский 
фотоклуб и никак не мог понять, чем же эти Рупин, 
Михайлов и Павлов занимаются. Эти романы и все-
мирная известность Бориса Михайлова настоль-
ко нас вдохновили, что мы написали декларацию, 

Сергей Солонский. Без названия (из серии «Бестиарий»). 
Сер. 1990-х гг. Из коллекции MOKSOP

Роман Пятковка. Без названия 10. 1981. Из коллекции MOKSOP
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в которой заявили о желании возродить харьковскую 
школу фотографии и как результат создали группу 
«Шило», куда вошли четыре человека: я, Влад Крас-
нощёк, Вадим Трикоз и Василь Незабаром.

Наши фотографии развивали именно те прин-
ципы, которые были свойственны харьковской 
школе. Мы тоже снимали на улице, отвергали на-
рочитую стройность и эстетизм, заботясь о глубине 
содержания, привносили в фотографию нарратив 
как средство субъективного воздействия на зрите-
ля, иногда применяли технические манипуляции 
и, конечно, использовали актуальный политиче-
ский контекст. За несколько лет мы объездили весь 
мир, приняли участие в ряде больших фестивалей, 
попали в несколько крупных музейных собраний 
и «выдохнули»… Со временем состав группы менял-
ся. Сейчас нас двое: я и Влад, и мы оба занимаемся  
музеем.

— Почему было выбрано название «Шило»?
— Честно говоря, не помню… Кто-то из ребят 

предложил. Хотелось чего-то острого, провокацион-
ного, что могло отразить характер наших работ и наш 
метод. Ведь мы снимали и исторические, и полудо-
кументальные, и провокационные серии, основанные 
на перформансе.

— Их можно увидеть на музейном сайте?
— Пока лишь некоторые, поскольку мы публику-

ем только те работы, авторские отпечатки которых 
есть у нас в коллекции. Повторюсь: мы только в на-
чале пути и впереди ещё много работы. Но я абсо-
лютно уверен, что с такой командой, которая собра-
лась в MOKSOP, мы реализуем этот проект до конца, 
как бы трудно нам ни было.

Беседовала Анна Шерман

Виктор и Сергей Кочетовы. Красивые облака. 1995. Из коллекции MOKSOP

Виктор и Сергей Кочетовы. Курсанты зимой возле стадиона «Пионер». 1989. Из коллекции MOKSOP
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“KHARKIV SCHOOL OF PHOTOGRAPHY:  
A GAME AGAINST THE APPARATUS”

In September, a monograph by MOKSOP curator Nadiia 
Bernar-Kovalchuk “Kharkiv School of Photography: A Game 
Against the Apparatus” will be published, which is the result 
of her two-year studies at the Sorbonne University in Paris. 
The book sets the stage for a new direction of the Museum’s 
activity — publication of specialized scientific literature 
dedicated to the development of Ukrainian and Eastern 
European photography. It will be the first systematic study of 
the Kharkiv School of Photography, which is recognized as one 
of the brightest phenomena of Ukrainian contemporary art.

«Харківська школа фотографії: 
гра проти apparatus»

харківської спільноти. Серед сталих проблем — за-
борони, що обмежують право на фотографування, 
та відсутність можливості експонувати роботи; недо-
віра співгромадян і ворожа увага з боку КДБ; відсут-
ність інформації щодо мистецьких і фотографічних 
процесів за кордоном і, зрештою, низький соціальний 
статус, на який був приречений рядовий радянський 
фотограф.

Рух, що його назвуть «Харківською школою фо-
тографії», умовно охоплює три покоління. Перший 
представлений вісьмома членами групи «Час» («Вре-
мя»): Борисом Михайловим (нар. 1938), Олегом Ма-
льованим (нар. 1945), Євгеном Павловим (нар. 1949), 

Початки альтернативного фотографічного життя 
в Харкові можна прослідкувати з середини 1960-х ро-
ків на тлі масової появи в Радянському Союзі клубів 
любителів фотографії. Дійсно, у той час як на Заході 
П’єр Бурдьє зневажливо називає маси любительської 
фотографії «середнім мистецтвом», з надр деяких, 
цілком офіційних клубів фотографії в СРСР пророс-
тають практики, що виходять за межі всюдисущих 
спустошених і стереотипних фотографічних форм. 
Звісно, ці практики зіштовхуються з низкою пере-
шкод, але саме процес їх подолання матиме визнач-
ний вплив на формування етики та естетики, яку 
розроблятимуть протягом наступних років члени 

У середині вересня побачить світ монографія кураторки МOKSOP Надії Бернар-Ковальчук 
«Харківська школа фотографії: гра проти apparatus», що є результатом її дворічного навчання 
в рамках мистецтвознавчої програми паризького Університету Сорбонна. Книга започатковує 
новий напрямок діяльності Музею — видання спеціалізованої наукової літератури, присвяченої 
розвитку української та східноєвропейської фотографії.

Монографія Н. Бернар-Ковальчук стане першим систематичним дослідженням Харківської 
школи фотографії, яку визнано одним з найяскравіших феноменів українського сучасного мистец-
тва. Осмислити роботи представників усіх трьох її поколінь — від 1960-х до 2010-х років — ав-
торка пропонує через концепт «експериментальної фотографії», висунутий чесько-бразильським 
філософом, теоретиком культури та медіатехнологій Вілємом Флюссером. У такому прочитанні 
фотограф, що займається експериментальними пошуками, не тільки здійснює формальні й тех-
нічні маніпуляції зі світлочутливими матеріалами, — він «грає проти апарата», знаходячи нові, 
незапрограмовані в ньому можливості…

Пропонуємо читачам «Антиквара» уривок з нової книги, видання якої стало можливим за-
вдяки підтримці Українського культурного фонду. Вона матиме великий довідковий апарат з 
бібліографією та біографіями фотографів, включатиме фрагменти інтерв’ю, більшість з яких 
публікуватиметься вперше, і значну кількість ілюстрацій.
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Юрієм Рупіним (1946–2008), Олександром Супруном 
(нар. 1945), Олександром Ситниченком (1948–2018), 
Геннадієм Тубалєвим (1944–2006) та Анатолієм Ма-
кієнком (нар. 1949). <…>

Непросто з упевненістю визначити список лю-
дей, що належать до другого покоління — найчис-
леннішого та  найрізноманітнішого. Деякі з цих 
фотографів увійшли до харківської фотографічної 
спільноти на початку 1980-х, інші ж активізувалися 

в кінці 1980-х — на початку 1990-х. Деякі помітно 
переймають ідеали та підходи попереднього поколін-
ня — Віктор Кочетов (нар. 1947) (який знаходиться 
швидше між першим і другим поколінням), Сер-
гій Солонський (нар. 1957), Роман Пятковка (нар. 
1955) та Ігор Чурсін (нар. 1962), інші ж займають 
позицію принципової відмінності: мова йде про гру-
пу «Держпром» («Госпром»), яка була сформована 
приблизно в 1986 році, та члени якої розійшлися 

Віктор Кочетов. Будинок учених (Ю. Рупін, О. Супрун, О. Мальований, А. Макієнко, Г. Тубалєв, Б. Михайлов, 
О. Ситниченко, Є. Павлов). 1983. Із колекції Музею Харківської школи фотографії

Віктор Кочетов. Два генії (Б. Михайлов та Є. Павлов). 1994. Із колекції Музею Харківської школи фотографії
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на початку 1990-х. У цю групу 
входили сім фотографів: Міша 
Педан (нар. 1957), Володимир 
Старко (нар. 1956), Ігор Манко 
(нар. 1952), Леонід Пєсін (нар. 
1956), Борис Редько (нар. 1959), 
Сергій Братков (нар. 1960) і Кос-
тянтин Мельник (1960). Деякі 

автори попереднього покоління 
продовжують брати участь у фо-
тографічному житті міста — Бо-
рис Михайлов, Олег Мальований, 
Євген Павлов, Олександр Супрун; 
інші, у першу чергу Юрій Рупін, 
який був дуже активним у попе-
редньому десятилітті, відходять 

від художньої фотографії, аби зосе-
редитися на інших проєктах. При-
клад Рупіна демонструє проблему, 
спільну для всіх членів цієї неофі-
ційної фотографічної спільноти: 
захоплення фотографією вимага-
ло значного часу та ресурсів, адже 
вартість необхідних матеріалів була 
високою, а їх обробка — працеміст-
кою. За винятком хіба що деяких 
робіт Олега Мальованого, фото-
графія «в стіл» не приносила авто-
рам жодного економічного зиску. 
Поза державними інформаційни-
ми агенціями заняття фотографією 
було насамперед способом життя, 
а не професією.

Третє покоління з’являється 
на  харківській сцені у  два ета-
пи: спершу в  гострих соціально-
критичних роботах групи «SOSка», 
активність якої продовжується з 
2005 до 2010 року (Микола Рідний, 
Анна Кривенцова, Белла Логачова, 
Олена Полященко та Сергій Попов), 
і пізніше, з початку 2010-х, з фото-
графіями груп «Шило» (Сергій Ле-
бединський, Владислав Краснощок, 

Владислав Краснощок. Боб, Олег, Пятковка, Марущенко. 2013. 
Із колекції Музею Харківської школи фотографії

Вова Панаєв. Шило. MSK (В. Краснощок, С. Лебединський, В. Трикоз). 2013. Із колекції Музею Харківської школи фотографії
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Вадим Трикоз), «BOBA» (Юлія 
Дроздек, Василіса Незабаром), 
а  також Романа Мініна та  Ігоря 
Чекачкова. Крім засвідчення спад-
ковості, наймолодше покоління 
підтверджує певну динаміку в ево-
люції Школи: якщо в 1990-х деякі 
представники Харківської школи 
поступово звільняються від ексклю-
зивності використання фотографії, 
звертаючись до відео, перформан-
су та  інсталяції, то для третього 
покоління відсутність будь-яких 
обмежень щодо вибору засобів 
виразності в їх художній практи-
ці — вже завершений процес. <…>

Чи не вперше термін «школа» 
з’являється у  статті, опублікова-
ній Тетяною Павловою у словаць-
кому журналі «Imago», де йдеть-
ся про виставку «Групи швидкого 
реагування» в харківському Музеї 
образотворчих мистецтв 1995 року. 
Скандальновідома завдяки блис-
кавичній реакції цензури на серію 
«Я не я» (1992) Бориса Михайлова, 
ця колективна виставка складалася 
з трьох художніх проєктів — Бори-
са Михайлова, Сергія Солонсько-
го та Сергія Браткова. Під назвою 
«Нео-експресіоністська фотогра-
фія», «Харківська експресіоніст-
ська фотографія» або «Суб’єктивна 
фотографія», як пропонує Тетяна 
Павлова, виставка слугує приводом 
для введення поняття «школа» з 
перших же абзаців статті. <…>

Завдяки безперервності альтер-
нативних фотографічних практик, 
породжених активною спільнотою, 
діяльність Харківської школи фо-
тографії простягається між двома 
гетерогенними історичними ре-
альностями: з одного боку — бреж-
нєвської стагнації та  фатальної 
для  СРСР «перебудови», та  з ін-
шого — економічно брутального 
народження Української держави, 
що супроводжувалося появою та за-
кріпленням олігархії в умовах ди-
кого капіталізму. Але не лише по-
зиція посередника між цими двома 
епохами ускладнює завдання на-
ціоналізації: цьому противляться 
і самі фотографії. На відміну від 
Литовської школи фотографії, чиї 
представники від початку 1960-х 
років намагаються відійти від 

стереотипної мови радянського 
світлопису шляхом впровадження 
національної теми, героїв, пейза-
жів й символів, «національне пи-
тання» ніколи не отримує таку ж 
вагу в  харківському контексті. 
Ця відносна байдужість відріз-
няє харківських фотографів від 
інших неофіційних українських 
художників пізньорадянського 
періоду, котрі, «починаючи з пе-
ріоду „відлиги“, опинились в єди-
ному культурно-мислиннєвому 
просторі пошуків нових засобів 
виразності, нового варіанту „ук-
раїнського стилю“»1.

Парадоксальним чином, за-
мість пошуку творчої свободи 
шляхом підкреслення національ-
них специфік, фотографи групи 
«Час» починають працювати з 
проблематиками, співзвучни-
ми з загальною ситуацією кризи 

1 Смирная Л. Украинский нон-
конформизм и концепция нацио-
нального искусства 60-х. Искусство 
украинских шестидесятников. К.: 
Основи, 2015. C. 21.

модернізму у фотографії, що стає 
очевидною в  той же момент 
на Заході. Втім, запропоновані 
ними результати перед облич-
чям цієї кризи радикально від-
різняються. Звернімося востаннє 
до прикладу Дюссельдорфської 
школи фотографії, яка розпочала 
свій тріумфальний марш при-
близно тоді, коли й згуртувались 
учасники групи «Час», аби піз-
ніше стати першим поколінням 
ХШФ. Одним з основних при-
йомів її представників стала екс-
плуатація методів засобів масової 
комунікації та, як наслідок, вве-
дення у кровообіг поля сучасної 
фотографії надзвичайно ефект-
ної «форми картини». Водночас 
по  інший бік стіни, якщо гово-
рити про Бориса Михайлова, то, 
обмежений політично — в мож-
ливостях демонстрації, та  тех-
нічно — в  якісних матеріалах 
для створення фотографій, він 
розробляє естетику невизначно-
го моменту, «фотографію слаб-
кої ритмічної долі»», «естетику 
дефекту» або естетику «поганої 
фотографії» <…>.

Роман Пятковка. Міша Педан на виставці «Ф-87». 1987. 
Зображення надано автором

75№ 3 (117) 2020 | АНТИКВАР



Мій «подарунок» філателістам. 1991. Фотографія, авторський друк, анілінові фарби. 21,4 × 21,4. 
Любомльський краєзнавчий музей

76 АНТИКВАР  | № 3 (117) 2020



Enfant terrible 
української фотографії

Авторський коментар до книги  
про феномен Миколи Троха

джерельної бази для майбутніх досліджень. Особливе 
значення має та частина архіву, яку згодом було пе-
редано до Любомльського краєзнавчого музею. Саме 
ці сотні авторських відбитків, десятки плівок, слайди 
тощо допомогли повною мірою відтворити еволюцію 
художника, адже дозволили показати не тільки ма-
ловідомі роботи початкового періоду, а й варіанти 
знаних творів, які Трох зберігав для себе. Прийняття 
родиною цього доленосного для спадщини художни-
ка рішення стало глибоко символічним жестом, поза-
як Любомль відіграв вирішальну роль у формуванні 
характеру та світоглядних цінностей Троха. Решту 
архіву, здебільшого негативи, було передано до Все-
українського благодійного фонду імені Миколи Троха, 
заснованого 2016 року в Києві. Третьою складовою, 
на яку спирається ілюстративний ряд книги, є при-
ватні зібрання, а також два мистецькі фонди — Stedley 
Art Foundation і Grynyov Art Collection.

Свій перший фотоапарат Трох (тоді ще Микола 
Трохимчук) придбав у 1986-му. Кілька творів, дато-
ваних цим роком, опубліковано в книзі. Щоправда, 
молодший брат художника Юрій твердив, що Ми-
кола почав фотографувати ще в дитинстві, проте 

Про Миколу Троха (1961–2007) почали писати 
тільки нещодавно. Переважали випадкові, почасти 
профанні інтернет-публікації, ілюстровані нечислен-
ними фотографіями, які, повторюючись, до сьогодні 
кочують із сайту на сайт. Не кращою була ситуація 
і за його життя. Газетні статті 1990-х рясніли жур-
налістськими штампами, анекдотичними оповідка-
ми та хвацькими заголовками на кшталт «Николай 
Трох — чудной человек, родившийся дважды. Притом 
в один и тот же день» або «Сексуально озабоченный 

„объективист“», покликаними за будь-яку ціну при-
вернути увагу читача. Чи не вони спричинили появу 
низки легенд і міфів довкола його імені? Схильний 
до мистецьких провокацій, Трох радо їх підтримував, 
ба навіть іноді і сам ініціював. А складне, сповне-
не драматичних колізій життя художника і рання 
смерть, що забрала його в 46 років, сприяли тому, 
що деякі міфи виникали і потім. Як-от міф про втра-
чений архів, що набув поширення в останні роки. 
Його, як і більшість інших вигадок, книга спростовує.

Весь цей час архів знаходився в Любомлі, у родині 
художника. Можливо, саме це врятувало його від роз-
порошення і стало передумовою створення головної 

Валерій Сахарук

ENFANT TERRIBLE OF UKRAINIAN PHOTOGRAPHY

Valerii Sakharuk

This year, the Stedley Art Foundation published a monograph 
by Valerii Sakharuk dedicated to the Ukrainian photo artist 
Mykola Trokh (1961–2007). The complex, dramatic life  
of the artist and a propensity for artistic provocations led  
to the emergence of many legends around his name,  
and his early death gave rise to new ones. The book refutes 
most of these myths. Its pages contain more than 400  
of Trokh’s photographs as well as a detailed analysis that  
allows us to perceive his work as a certain artistic phenomenon.
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жодних тогочасних знімків розшу-
кати не вдалося. Та й згодом, коли 
Микола переїхав до Києва, ніхто 
не бачив його з апаратом. Але два 
роки потому Трох стає учасником 
виставки «Київ — Каунас» — од-
нієї з тих, що сповістили про на-
родження в українському мисте-
цтві так званої Нової української 
хвилі. Її куратор Сергій Святченко 
поділився враженнями від знайом-
ства з роботами нікому не відомого 
тоді фотографа: «Це був візуальний 
шок, і я, не роздумуючи, запропо-
нував йому взяти участь у нашій 
виставці». Вагаючись, Трох ви-
рішує показати інсталяцію, якій 
дає назву «Дисципліна — не мета, 
а  лише засіб для  досягнення 
мети». Складне, дещо заплутане 
авторське послання не віщувало 
того злету, що відбувся в наступ-
ні роки, але стало широковідомим 
завдяки публікації в молодіжному  
журналі «Ранок».

Без назви. 1989. Папір, фотографія, авторський друк, анілінові фарби, туш. 30 × 40. 
Stedley Art Foundation

Агна. 1988–1990. Фотографія, авторський друк, кольорові кальки, колаж. 18 × 23,3. 
Любомльський краєзнавчий музей
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Золота рибка. 1994. Фотографія, авторський друк, анілінові фарби. 26,5 × 16. Stedley Art Foundation
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Без назви. 1991. Фотографія, авторський друк, 
анілінові фарби. 29,8 × 23,8. Приватна колекція, Київ

Без назви. 1991. Фотографія, авторський друк, 
анілінові фарби. 28 × 22. Приватна колекція, Київ

Автопортрет і майбутнє. 1989. Фотографія, авторський друк, анілінові фарби. 5,8 × 8,9. Любомльський краєзнавчий музей
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Про те, наскільки стрімким було формування 
унікального творчого методу Троха, свідчать роботи, 
датовані 1990–1991 роками. Зберігся макет зроб-
леного ним власноруч каталогу, в якому маленькі 
фарбовані контрольні знімки складають такий по-
тужний і переконливий візуальний ряд, що, якби 
його надрукували у 1991-му, він став би справжнім 
вибухом для спраглої на нове української мистець-
кої спільноти. Утім, Трох мало переймався подібни-
ми речами: він з головою занурився в тусовочний 
вир, епіцентром якого став сквот «Паризька комуна». 
Герметичність останнього обмежувала популярність 
Троха вузьким колом цього неформального мистець-
кого угруповання, а його успіх на виставці «Образи 
України», влаштованій Євгеном Солоніним 1993 року 
в Тулузі, так і не дістав належної реакції в тогочас-
ному вітчизняному професійному середовищі, яке, 
«відчувши запах грошей», кинулося переважно в ре-
кламну фотографію. Свої думки з цього приводу Трох 
викладе у програмному тексті, опублікованому 1996 
року Сергієм Васильєвим.

Центральний розділ книги складають роботи, 
створені в помешканні Троха на Харківському шосе. 
Маленьку кімнату, де проходили фотосесії, важко 
назвати студією, — радше автентичним архітектурно-
побутовим пам’ятником радянській епосі, залише-
ним у спадок попередніми мешканцями. Кожна 
його складова — обдерта, із залишками старої олій-
ної фарби стіна, ліжко-диван і покривало з усіма 
впізнаваним візерунком, доповнені новими, «тро-
хівськими» аксесуарами — ставала рівноправним 
конструктивним елементом художнього образу, його 
маркером, що миттю вмикає в глядача ланцюжок ві-
зуальних асоціацій. Майже всі відбитки згодом фар-
бувалися, тонувалися або підлягали іншим маніпу- 
ляціям.

Отже, у Троха немає двох однакових фотогра-
фій, що зумовлює виняткову цінність оригіналь-
них авторських робіт і водночас нівелює традицій-
ний статус негативу як головного носія зображення. 
Останній постає лише ланкою, що з’єднує початко-
вий задум з кінцевим результатом. На Харківському 

Без назви. Початок 1990-х рр. Фотографія, авторський друк, анілінові фарби, колаж. 17 × 20,4. Stedley Art Foundation
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Без назви. 1992. . Фотографія, авторський друк, анілінові фарби, туш, фломастер. 30 × 23,5. 
Grynyov Art Collection
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було створено більшість фотографій Тро-
ха — усі вони нині вважаються класичними.

Загадкою залишається доля центральної 
роботи художника — триптиха «Порногра-
фія як дзеркало нашого життя». Саме вона 
стала поштовхом до народження ще одного 
міфу, пов’язаного зі звинуваченнями Троха 
в нехтуванні головним моральним табу. Зре-
штою, він сам усе це ініціював, влаштувавши 
1995 року презентацію проєкту в одному з 
приміщень музею «Київська фортеця»: його 
тодішня виставка-перформанс нагадувала 
товариський суд, учасники якого ганьбили 
роботу та її автора. Триптих «Пор нографія 
як дзеркало нашого життя» задумувався 
як соціокультурне дослідження. Наскіль-
ки дієвим воно є, ми пересвідчилися, го-
туючи презентацію книги. Зроблена з цієї 
нагоди реконструкція твору одних лякала, 
других спонукала збагнути масштаб обда-
ровання художника, третіх — ще раз пере-
жити враження від демонстрації проєкту 
25 років тому. На жаль, обставини, що зму-
сили світ зупинитися, завадили здійснити 
задумане в повній мірі. Виставка, на якій 
триптих і низку інших робіт Троха поба-
чили всі охочі, відбулася три місяці потому 
в «Білому просторі» Stedley Art Foundation,  
видавця книги.

Решта — близько 400 творів — на її сто-
рінках.

Із серії «Мисливці». Початок 1990-х рр. 
Фотографія, авторський друк, хімічне тонування. 26,5 × 22,6.  
Приватна колекція, Київ
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Про 20-річне спілкування зі Станіславом Волязловським  
(1971–2018) та його безпомилкове художнє чуття, 
про особливий погляд на світ і себе самого в цьому світі 
розповідає керівник херсонського Центру культурного розвитку 
«Тотем», куратор мистецьких проєктів Олена Афанасьєва.

A MAN FRAUGHT WITH CONTRADICTIONS

Olena Afanasieva, head of the Kherson Center  
of Cultural Development “Totem” and the curator  
of art projects recounts her 20 years of communication   
with Stanislav Voliazlovskyi (1971–2018), an artist with  
a faultless creative perception and a passion for photography, 
with a special view of the world and himself in it.

Людина, сповнена 
суперечностей

ще чітким висловлюванням, а радше свідченням 
творчого пошуку.

Бажання фотографувати прокинулося в ньому 
2003 року. Я запросила тоді Стаса в поїздку, органі-
зовану «Тотемом» у рамках програми будапештського 
Інституту відкритого суспільства. Основну тему цієї 
програми можна сформулювати так: «Діалог європей-
ської та ісламської культур». Як кураторка я обрала 
для подорожі Узбекистан, бо саме цю країну, хоч як це 
дивно, краще за інші знали мої земляки. Насамперед 
тому, що за радянських часів багато хто з херсонців 
проходив там військову службу.

Бюджет був розрахований на чотири особи, тож 
учотирьох ми й вирушили: Стас Волязловський, Макс 
Афанасьєв, Сергій Дяченко та я. Макс мав дослі-
джувати країну як фотограф, Сергій — як архітектор, 
а Стас — як кераміст, оскільки Узбекистан славить-
ся своєю керамікою. І вже там він весь час просив 
фотоапарат, бо хотів зафіксувати власне бачення 

Про Волязловського я вперше почула 1997 року 
як про художника, що цікаво працює в кераміці. 
Тоді-то й відбулося наше знайомство. Я прийшла 
до нього в будинок дитячої та юнацької творчості 
на Сухарці, де в маленькій кімнаті Стас навчав дітей 
керамічному ремеслу, і взяла в нього інтерв’ю. Мені 
відразу здалося, що за цією особистістю стоїть дуже 
близька мені та моїм однодумцям з тодішньої іні-
ціативної групи «Тотем» філософія. У той час Стас 
був різким у судженнях, інколи навіть занадто різким, 
особливо на адресу Спілки художників, у якій вперто 
не хотіли бачити того, що виходило за межі їхнього 
уявлення про мистецтво.

У 2000 році ми побачили Стаса на виставці «Сім» 
у Херсонському художньому музеї: у величезному залі 
експонувалося твори семи молодих художників, які 
прагнули відірватися від традиційного мистецького 
процесу. Він показав там свої графічні роботи і, зда-
ється, композицію, виконану гуашшю. Але це не було 
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Узбекистану. Він зробив серію фотографій, яку част-
ково було представлено на виставці за результата-
ми поїздки. Але все-таки це був більше художньо-
туристичний погляд на країну, далекий від того, 
що стане характерним для Волязловського надалі.

Серйозно зайнятися фотографією він зміг трохи 
згодом, коли місцева єврейська спільнота виріши-
ла видавати економічний і соціально-політичний 
тижневик «Взгляд». Його головним редактором 
стала журналістка Ксенія Келеберда, яка й запро-
сила туди Стаса на ставку фотографа. Вона була 
певна, що Волязловський може робити це класно, 
а крім того, хотіла трохи підтримати його грішми. 
Так у Стаса з’явився цифровий фотоапарат, що до-
зволяло не економити плівку й не думати, скільки 
ще кадрів на ній залишилося. Волязловський почав 
працювати в газеті і потім не раз згадував, що то були 
найкращі його часи. Платили там мало, але робота 
давала відчуття стабільності, а головне — можливість 
знімати. З усіх заходів він приносив фотографії, які 
друкувалися в газеті, а ще — такі, що їх Стас зберігав 
у себе в комп’ютері й показував тільки друзям. Після 
роботи він мав купу вільного часу. Тоді й почалися 
його домашні експерименти — усі ці тисячі знімків, 

які ми називаємо тепер раннім періодом творчості 
Волязловського-фотографа.

Понад усе йому хотілося руйнувати будь-які 
обмежувальні рамки, робити щось шокуюче, епа-
тажне, досліджувати власне тіло й через це відкри-
вати щось для себе самого, для місцевого творчо-
го ком’юніті. Є серія монотипій — вона була показа-
на в Одесі на виставці вже після смерті Стаса, — де 
вони з дружиною перемазувалися синьою та черво-
ною фарбами й робили відбитки своїх тіл на папері. 
Тоді це називалося «пеніс-артом», а відтак, коли Стас 
почав думати, про щó це мистецтво, з’явилося нове 
визначення — «шансон-арт».

Перші фотосесії проходили в його квартирі. Зго-
дом, у процесі спілкування з арт-директором «Тоте-
ма» Максом Афанасьєвим, народилася ідея робити 
з цих знімків анімацію. Іноді, коли дивишся кадр, 
то він уже сам по собі цікавий, але Стас поєднував 
їх в історії, бо наратив узагалі грає в його роботах 
важливу роль. Фактично його анімовані фільми — це 
безліч цифрових знімків, складених у сюжет.

Він створював постановки з ляльками, викладав 
в унітазі орнаменти з печива, які також перетворював 
на анімацію. Причому все це можна було експонувати 

Фото часів роботи в газеті «Взгляд» (2004–2007). Grynyov Art Collection
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і як окремі фотографії. Потім, коли 
він награвся у себе в квартирі, по-
чалися виїзні фотосесії. Трапля-
лося, що ми поверталися в одне й 
те саме місце, запрошували одних 
і тих же моделей чи акторів, але 
кожного разу Стас знімав абсолют-
но по-різному. А ще він дуже любив 
море. З Залізного Порту чи Лазур-
ного завжди привозив безліч сю-
жетів — на грані трешу (як і самі ці 
курорти), і це було абсолютно точне 
відображення їхньої сутності.

Забігаючи наперед, нагадаю, як 
Стас потрапив до Києва на «Тиж-
день української моди». Серед 
інших там  представляла свою 
колекцію молода херсонська дизай-
нерка Ганна Потєшкіна, і він робив 
для неї бекстейдж, цебто знімав те, 
чого не бачили люди в залі. Вийшла 
дуже атмосферна довершена серія, 
яка виявляла здатність Стаса «від-
працьовувати» замовлення, збері-
гаючи при цьому власний погляд і 
власний почерк.

Якщо вже  зайшла мова про 
fashion, то треба згадати й «полі-
тичний» проєкт Волязловського 
«Мечі на орала». Я навіть не ду-
мала, що Стас може так перейма-
тися політичною ситуацією, але 
під час «Помаранчевої революції» 
він навіть розсварився з друзя-
ми, що не підтримували Майдан. 
Я попереджала його тоді, що за під-
несенням може прийти розчару-
вання. Воно і настало через кіль-
ка місяців і призвело до  появи 
серії злих іронічних робіт на тка-
нині з персонажами-політиками 
(Ющенко, Тимошенко, Саакашві-
лі), а ще — до серії «Мечі на ора-
ла». Один з наших спільних друзів 
під час виборчої кампанії працю-
вав у штабі Ющенка, і в нього за-
лишилося безліч агітаційної про-
дукції: шапки, шарфи, прапорці, 
пакети з символікою. Якось уночі 
вони винесли зі штабу здоровез-
ні торби з усіма цими речами, щоб 
перетворити їх на щось потрібне. 
Стас знайшов у  Херсоні молодо-
го дизайнера, який допоміг йому 
шити. Тож шарфи стали штанами, 
шапочки — купальником для дру-
жини («Бо нема грошей на новий 
купальник, а  літо скоро, жінка 

Фото часів роботи в газеті «Взгляд» (2004–2007). Grynyov Art Collection

Фото часів роботи в газеті «Взгляд» (2004–2007). Grynyov Art Collection
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на море хоче» — написав він у концепції). Згадува-
лася у тій концепції і легенда про льотчика, якого 
під час війни збили над Херсоном. Місцеві нібито 
переховували його понад рік, перевдягали жінкою й 
водили на посиденьки, а парашут порізали й нашили 
з нього спідньої білизни. Так само і Стас перетворив 

«трофеї» воєн політичних на «корисні» речі, серед 
яких була навіть весільна сукня. Ця серія фотогра-
фій експонувалася не лише у виставкових залах, 
а й у київських сіті-лайтах, що дуже тішило Стаса: 
він любив уявляти, як водії їдуть Києвом і бачать  
його роботи.

Фото із серії «Мечі на орала».  
Архів Центру «Тотем»

Фото із серії «Мечі на орала».  
Архів Центру «Тотем»

Автопортрет з дружиною. Grynyov Art Collection
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Наступний етап — знайомство з Сергієм Братко-
вим. Вони говорили про те, якою має бути сучасна 
фотографія, влаштовували спільні фотосесії — таке 
собі естетичне хуліганство.

Ще один етап становлення Стаса як фотографа 
пов’язаний з його участю в проєкті, присвяченому 
багатодітним родинам. Нам доручили створити аль-
бом, і для цього ми мали об’їхати майже всі регіони 
України від Криму до Волині. Треба було зустрітися 
з людьми, які виховували по десять і більше дітей, 
поспілкуватися з ними, щоб через інтерв’ю та фо-
тографії показати їхній побут і настрій, розкрити 
історію кожної сім’ї — завжди унікальну, хвилюючу. 
Книга вийшла дуже гарна…

Стас не був звичайним фотографом на замов-
лення. Йому важливо було вловити атмосферу того, 
що  відбувається, побачити це «художнім оком». 
Нестачу фахової освіти цілком компенсувало те, 
що прийнято називати «мистецьким чуттям». Він, 
наприклад, міг зайти до виставкової зали й без жод-
ної мистецтвознавчої мудрації сказати, яка робота 
варта уваги і чому. І це завжди було потраплянням 
в десятку.

Волязловського вже  тоді сприймали як пев-
ний культурологічний феномен, як художника, 
що виламується з загального гламурного дискурсу. 
Йому не раз пропонували переїхати до іншого міс-
та, він мав досвід роботи за кордоном, але завжди Залізний порт. Grynyov Art Collection

Без назви. Grynyov Art Collection
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повертався до Херсона, тому що тут 
було джерело його натхнення. 
Про це не раз говорив сам Стас… 
Дивно, але він якось живився цим 
буттям — досить важким, суворим, 
навіть жорстким. У  нього було 
не дуже легке дитинство, що, ма-
буть, і стало причиною його вну-
трішньої хрупкості… Так, Стас — це 
людина, сповнена суперечностей. 
Він міг бути дуже м’яким, при-
вітним, ніжним, а за десять хви-
лин — різким, злим, наче хотів ви-
правдати своє прізвище…

Узагалі, щоб зрозуміти Стаса, 
треба трохи більше знати про його 
життя. Він походив з бідної родини, 
виріс фактично без батька. Мати 
Волязловського, Алла Борисів-
на, — глибоко інтелігентна жінка. 
Вона продавала на ринку газети, 
а в часи перебудови разом із сином 
торгувала там шкарпетками та жі-
ночою білизною. Те, що Стас ходив 
до художньої школи, звісно, щось 
йому дало, але він ніколи не жив 
серед тих, кого ми називаємо ін-
телігенцією. В останні роки Воля-
злов ський спілкувався з різними 
людьми, у тому числі з колишніми 
засудженими. Він багато разів на-
магався кинути пити, але щоразу 
зривався і пив саме з ними. Це се-
редовище було таким брутальним, 
а він усе одно туди повертався, на-
віть коли став відомим.

Усе, що відбувалося з ним са-
мим і з нашим суспільством у 90-ті, 
стало для Стаса травмою, але він 
усвідомив цю травму і не хотів по-
збутися її. Йому було важко з цим 
жити — на його графічних роботах 
я бачила написи: «Боже, я більше 
не  можу малювати», «Я  більше 
не хочу це малювати». Йому тяж-
ко було працювати з цими темами, 
але з іншими він працювати про-
сто не міг. І, можливо, робота фото-
графа в газеті чи участь у наших 
проєктах була для нього своєрідною 
віддушиною.

Я завжди запрошувала Стаса, 
бо високо ставила його як худож-
ника, цінувала його композицій-
ну майстерність, що виявлялася 
і в його кераміці, і в текстильних 
роботах, і в фотографіях. Прито-
му він не дотримувався якихось 

Фото для проєкту «Україна багатодітна: небайдужий погляд». 2004. 
Grynyov Art Collection

Фото для проєкту «Україна багатодітна: небайдужий погляд». 2004. 
Grynyov Art Collection
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академічних правил — навпаки, прагнув їх зламати. 
Але перш ніж ламати, треба було зрозуміти — навіщо. 
І Стас розумів, точніше відчував, адже багато що він 
робив інтуїтивно. Побудувати гарну композицію 
й насолоджуватися — це релакс. А зробити її «зла-
маною» — такою, яким був він сам усередині, — це 
вже подвійна напруга. Йому все це справді непросто 
давалося…

Стас ретельно збирав свої фотографії та фотосесії, 
розкладав їх по папках. Тепер його величезний циф-
ровий архів зберігається на жорстких дисках. Певна 
річ, цей матеріал потребує всебічного дослідження, і 
добре, що воно вже почалося.

До фотографії Волязловський ставився надзви-
чайно серйозно і вважав її вагомою складовою своєї 
творчості. Якщо спробувати виразити це у цифрах, 
то, на мою думку, він на 10 % — художник-кераміст, 
на 20–30 % — графік і десь на 60 % — фотограф. Утім, 
за життя Стаса виставок, де б демонструвалися саме 
його фотографії, було зовсім мало. Може здатися, 
що фотографія залишалася для нього на другому 
плані, але це не так. Просто вона не була джерелом 
заробітку. І це теж зрозуміло, бо продати в Україні 
сучасне художнє фото досить важко. Але подобалися 
його роботи багатьом. Зокрема, Антіну Мухарському, 

теж хуліганові та панку від мистецтва, котрий якось 
замовив Стасу кліп.

Оскільки пісня була про херсонські кавуни, то ло-
гічно було знімати в Херсоні. Ми зробили перший 
анімаційний кліп, Антін був дуже задоволений, але 
він захотів чогось «пекучого», «без цензури». І тоді 
Стас прямо у себе вдома зробив серію фотографій 
(а з них — анімацію) з котиками-копилками, яких 
йому передали з Києва. Ці фотографії, здається, ви-
ставлялися окремо. Вони були такими радикальними, 
що навіть Антін сказав: «Це вже занадто». Серія нази-
валася «Cats проти китайської підерсії». Під підерсією 
розумілося засилля одноразових китайських това-
рів, усього того трешу, що знаходився тоді в Стасовій 
квартирі-майстерні. Здавалося, там не було й натяку 
на естетику, а він вибудовував свою естетику, естети-
ку Волязловського. І саме ця естетизація дозволила 
йому перетворити треш на маніфест проти трешу.

Досить часто він робив фотографії, котрі потім ви-
користовував в інших роботах. Коли, скажімо, десять 
років тому Стас виграв премію Малевича і на нього 
як на переможця чекала резиденція у Варшаві, він 
раптом сказав, що сам туди не поїде, і замислив про-
єкт «Подарунки президенту Ющенку». Усі знали, 
що Ющенко колекціонує українську старовину, тож 

Фото із серії «Cats проти китайської підерсії». 2010. Архів Центру «Тотем»
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ідея була «передати в дар» прези-
дентові козацькі раритети. Він узяв 
пластмасові щит і шаблю, норко-
ву шапку з величезною брошкою 
і повіз це до Варшави, вигадавши 
про кожну річ цілу історію. Звіс-
но, це був стьоб. Там ми робили 
перформанс: Стас переодягався й 
розповідав полякам про те, що Уяз-
довський замок належить йому, бо 
серед його предків є і козаки, і по-
ляки. Перформанс було задокумен-
товано, і я бачила потім ці мате-
ріали в інших його творах. Тобто 
іноді фотографія слугувала тим ін-
струментом, що допомагав Стасові 
донести свою мистецьку думку. Він 
узагалі був універсальним, «комп-
лексним» автором.

Тут, у Херсоні, Волязловський 
багато спілкувався з В’ячеславом 
Поляковим і Оленою Субач — ві-
домими фотографами, близькими 
до нього за філософією сприйняття. 
Вони так само розуміють естетику 
трешу, але працюють з нею інакше. 
Зараз В’ячеслав живе у Львові, але 
ключ до роботи з «негламурним» 
буттям почав шукати ще в Херсоні.

Дуже цікавою виявилася спів-
праця з фотографом і дизайнером 
Семеном Храмцовим, відомим та-
кож як куратор. Разом зі Стасом 
вони готували виставку «Crash 
Mat rix». Вона про те, як у  Воля-
зловського «вмер» фотоапарат, але 
гинуча матриця зберегла остан-
ні кадри — те, що побачила перед 
смертю. Ці фотографії були роже-
вими, на них майже нічого не мож-
на розгледіти, проте зрозуміло, що 
Стас фотографував оголене тіло, пе-
редусім власне. Матриця, наче не 
витримавши цього, просто згоріла. 
Ідея виставки була дуже сильною…

Ставлення до  Стаса та  його 
творчості було і є дуже різним. 
Хтось його зовсім не сприймає, а, 
наприклад, Микита Кравцов на пи-
тання: «Кого з ваших сучасників 
можна назвати справжнім худож-
ником?» — відповідає: «Стаса Во-
лязловського». Це нормально. Але 
я вважаю, що ті, хто поспілкувався 
зі Стасом і зробив над собою зусил-
ля, щоб побачити в його роботах 
щось, крім епатажу, відтоді живуть 
в іншому культурному контексті.

Фото для арт-резиденції в Уяздовському замку. 2010. 
Архів Центру «Тотем»

На виставці «Crash Matrix». 2017
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“TRUTH OF LIFE” OR UNREAL HORIZONS?

Andrii Kotliarchuk

This article speaks about the evolution of Ukrainian art 
photography over the past 20 years and how attitudes 
towards it have changed in society. The works of our 
contemporaries are displayed at numerous exhibitions, 
replenish museum and private collections, and books are 
written about their authors. It’s hard to believe, but in the late 
1990s, art galleries did not include photographers in their 
plans, and the artists themselves were told that “photographs, 
especially black and white, have a place in the pages of a 
newspaper or in a wedding album.”

«Правда життя»  
чи ірреальні горизонти?

«Чим насправді є фотографія — мистецтвом чи ре-
меслом?» Друге запитання, яке й до сьогодні вносить 
розлад у професійну спільноту: «Чи має право фото-
граф вносити корективи у кадр або мусить знімати 

„чесно, як у житті“?» Отже, те, чому живописців і 
графіків навчали в художніх академіях, для більшості 
фотографів ставало серйозною проблемою.

З роками ці питання було щасливо розв’язано, 
і українське суспільство отримало цілу плеяду 
яскравих авторів. Принагідно зазначмо, що найві-
доміші «правдиві» знімки ХХ століття виявилися 

У той час серед фотографів була поширена дум-
ка, що художня фотографія має пройти якийсь свій, 
особливий шлях. Ніхто не знав який, але всі були 
в цьому певні. Зі звичайного хобі вона поступово 
перетворювалася на професійну справу і так само 
поступово входила в категорію мистецтва. Згодом 
суперечок довкола художньої фотографії стало менше, 
і вона «за законами жанру» підкорилася правилам 
арт-ринку.

Нові часи ставили запитання, дискусії з приводу 
яких точилися ще понад сто років тому. Перше з них: 

За останні 20 років українська художня фотографія зазнала 
певної еволюції. Змінилося і ставлення суспільства до неї: 
виникло розуміння, що вона може бути твором мистецтва. 
Дивно, але наприкінці 1990-х художні галереї взагалі 
не включали фотографів у свої плани. Мені так і казали: 
«Світлині, тим більше чорно-білій, місце на шпальтах газети 
або у весільному альбомі». Але іноземці навпаки охоче 
купували саме монохромні знімки, особливо коли натрапляли 
на сюжет із «місцевим колоритом».

Андрій Котлярчук, 
фотограф, мистецтвознавець
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постановочними. Тобто фотографи 
минулого знали, що режисирувати 
кадр набагато цікавіше, ніж чека-
ти, коли він сам з’явиться перед 
камерою. Крім того, у кожне фото 
можна було додати трохи власно-
го бачення й життєвого досвіду. 
З огляду на це, я радив би молодим 
фотохудожникам вивчати історію 
музики, архітектури, мандрувати, 
жити буремним життям, бо тільки 
коктейль з власних вражень може 
підштовхнути вас сказати власне 
слово в мистецтві. Обмежуватись 
дублюванням «правди життя», без-
думно подвоюючи її, немає сенсу. 
Місія художника — відкривати ір-
реальні горизонти.

Сьогодні, як і 150 років тому, 
художня світлина має показати 
задум автора, його світогляд, ідеї, 
ставлення до об’єкту зйомки. А фо-
тографи мають бачити головне 
та відкидати дрібниці, прагнути, 
щоб зображення викликало у гля-
дача асоціативні переживання. За-
вдяки майстерному розташуванню 
простих плям чи предметів худож-
ник може м’яко торкатися глибоко 

Андрій Жуков. Томати. 2011. Параболічний пінхол, кадр 6 × 9 см, плівка 1976 року, ручне проявлення в кафенолі

Юрій Санін. Катманду, Непал. Монастир. 2013. 36 × 36 см. 
Ч/б плівка, кадр 6 × 6 см. Ручний желатиново-срібний друк. 1/10
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Андрій Котлярчук. Мурава. 2017. Плівка 4 × 5 дюйма. Оптичний С-друк. 76 × 98 см. 1/12

Андрій Котлярчук. Три верши. 2017. Плівка 4 × 5 дюйма. Оптичний С-друк. 76 × 96 см. 1/12
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прихованих емоцій, життєвих травм, споминів, які 
прокидаються під час споглядання твору. Незважаю-
чи на те, що головним козирем фотографії вважається 
документальне відтворення реальності, у художній 
роботі це має другорядне значення. Згадується історія, 
коли в присутності Володимира Маяковського обго-
ворювали нову книгу і хтось захоплено сказав: «Жит-
тя як воно є», на що той миттю відреагував: «А кому 
вона така потрібна?». Утім, і сьогодні для багатьох 
основним маркером якісного твору є його «життє-
вість», хоча то вже не аксіома.

Свого часу видатний французький фотограф Анрі 
Карт’є-Брессон увів у фотографію термін «вдалий 

кадр». На його думку, навіть композиції вчитися 
не потрібно: головне — вчасно натиснути на спуск ка-
мери. Історія ставить під сумнів справедливість цього 
твердження: мати елементарне уявлення про побудо-
ву сюжету все-таки необхідно.

Давно вже помічено, що фотографи з творчим 
складом мислення повністю в творчість і занурюють-
ся. А люди з технічним складом сподіваються впійма-
ти «вдалий момент», при цьому про художність ані 
слова. Репортери покладаються винятково на техніч-
ні характеристики інструмента: чим більше кадрів 
за секунду ним можна зробити — тим краще; об’єктив, 
певна річ, має бути найрізкішим. Головне досягнення 

Олег Павлюченков. Без назви. 2015. Ч/б плівка, кадр 6 × 6 см. Ручний желатиново-срібний друк. 50 × 50 см. 1/10
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репортажної фотографії вони бачать у «замороже-
ній миті». Дивлячись на такі знімки, глядач розуміє, 
що реальність потрібна лише людям, яким у дитин-
стві не читали казок, і тим, кому бракує уяви. Фото-
мистецтво не повинно задовольнятися збереженням 
будь-якого явища, аби мати доказ, що таке явище 
існує. Його завдання — викликати переживання цьо-
го явища, хвилювати глядача, щоб він міг гостріше 
сприйняти сюжет світлини. Як казав колись Станіс-
лав Єжи Лец: «У дійсності все не так, як насправді». 
Знімок, що не хвилює та не будить уяву, — не зовсім 
правдивий твір, хоча його вміст може бути цілком 
документальним.

І ще одна суттєва відмінність між художнім і 
«моментально-документальним» фото. Автор, який 
ставить жанрову сцену, ясно уявляє собі результат і 
йде до нього, ретельно вивіряючи кожен крок. Репор-
тер цього позбавлений. Він має надію, що сьогодні 
зірки вдало розташуються й подарують йому шедевр.

Легкість, з якою можна робити багато знімків 
за секунду, привела фотографів-репортерів до не-
дбалості у виборі композиції. Їм здається, що безліч 
відзнятих кадрів гарантує перехід кількості в якість. 
Але в даному разі цей закон не спрацьовує. Репортер, 
який сухо документує події за допомогою моторної 
камери, не має власного художнього почерку. Для до-
відки: 2005 року було надруковано на папері 80 млрд 
фотографій. З появою цифрових технологій щодня 

в соціальні мережі зливається 1 млрд знімків. Чи 
стало серед цього розмаїття більше шедеврів? Фахівці 
впевнено кажуть: «Ні».

Чимало фотографів, котрі шукають «докумен-
тальні світлини» в житті, намагаються вкрасти емо-
ції в людей, що їх оточують, і люблять поговорити 
про «вау-ефект». На сторінках газет подібні сюжети 
справді можуть ненадовго зупинити на собі погляд, 
але хіба це головна мета митця? Мабуть, кожний 
знає, що буває інакше: коли хочеться довго дивитися 
на твір і в ньому поступово проявляються нові неви-
падкові деталі, що несуть емоційне та інтелектуальне 
навантаження. І тоді починається внутрішній діалог, 
який не хочеться переривати. Навіть більше: ви готові 
купити цей твір, аби продовжити розмову в комфорт-
нішій обстановці.

Сучасна фотографія — це велике дерево з майже 
200-річною історією. Як і в кожного дерева, у нього є 
гілки, що ростуть у протилежних напрямках. Біль-
шість спрямована в бік художньої фотографії, навпро-
ти розташувалася фотографія репортажна. Автори, 
як і колись, теж розділені на два основні табори. Одні 
вважають найважливішою ремісничу складову про-
фесії та бачать запоруку успіху в нескінченних прак-
тичних заняттях і багаторічному досвіді. Інші рішуче 
відкидають теорію майстерності на «кінчиках паль-
ців» і зосереджуються на ідеї «після зап’ястя», коли 
вся увага приділяється свідомості та підсвідомості. 

Ярослав Голубчик. Про природу (триптих). 2019. Плівка 24 × 36 мм. Вінтажний срібло-желатиновий фотопапір, 
оптичний літ-друк, ручна розмальовка аніліновими фарбами. Панно 120 × 80 см; фото 30 × 40 см. 1/1

Денис Копилов, Ольга Копилова. Чарівний хлопчик з Амазонки. 2018. 
Мішана техніка: ціанотипія, акрил, гуаш. 70 × 90 см. 1/1 97№ 3 (117) 2020 | АНТИКВАР



Але істина, як завжди, посередині. Такий самий 
вибір між фотографією «до зап’ястя» та «після 
зап’ястя» роблять і колекціонери, хоча, звісно, 
це не єдиний критерій. Значну роль відіграє 
відомість автора.

Існує дві теорії підтримки художників — єв-
ропейська та американська. Європейці пев-
ні, що світогляд митця формується до сорока 
років. На цей час у нього вже й ремесло в ру-
ках, і власний стиль, і відповідальне ставлен-
ня до того, що відбувається довкола. Тож цей 
вік — найправильніший для розкрутки та вті-
лення великих проєктів. Натомість американ-
ці вважають, що треба брати молодих авторів 
гуртом, широко рекламувати їх і продавати 
відносно недорого. А далі дивитись, як піде. 
До фінішу дійдуть один-двоє учасників мара-
фону зі світоглядом, сформованим ринковими 
умовами. Тобто це буде вже не власний життє-
вий досвід, а правила поведінки, нав’язані ку-
раторами. В сучасній Україні використовуються 
обидві моделі розкрутки.

Частина наших фотографів хоче якнай-
скоріше монетизувати свої надбання. Інших Петро Погодін. Дуб у лісі. 2016. Кольорова плівка 6 × 6 см. 

Оптичний кольоровий друк. 76 × 76 cм. 1/12

Дарина Тищенко-Журавель. На ровері (з проєкту «Ефект хамелеона»). 2017. Фото на металі. 230 × 100 см. 1/5

98 АНТИКВАР  | № 3 (117) 2020



хвилюють творчі пошуки, відточення май-
стерності та напрацювання цікавого наративу. 
З останніми пов’язане повернення до ана-
логової фотографії, дослідження технологій 
сторічної давнини та вивчення тодішньої 
оптики. Річ у тому, що створювали цю оптику 
разом з провідними художниками, які коре-
гували хімічний склад скла та оптичні схеми 
для отримання саме художнього зображення. 
З появою масової поліграфії з’явилася потреба 
в найрізкішій оптиці, але тепер намітився зво-
ротний процес. Сьогоднішні пошуки худож-
ності не пов’язані ні з максимальним конт-
растом і різкістю розроблених на комп’ютерах 
лінз, ні з хімічно чистими кольорами.

Українські майстри вже давно опанува-
ли й полюбили амбротипію, олійний друк, 
ціанотипію. Є стійкий попит на  плівкові 
камери-гармошки великого формату, а сама 
плівка стала частиною сучасного мейнстріму. 
Знову пішла мода на «зерно», яке наближає 
фотографію до графічного твору, створює ілю-
зію тривимірності та «відриває» зображення 
від реальності.

Надзвичайно популярним стало також викорис-
тання саморобного фотопаперу, консервування над-
рукованих знімків у розчині солей золота або суміші 
дубової та вербової кори. Причому кожне досягнення 
стає творчим секретом. Вирізняються своєю красою 
зображення на склі (оротон), коли спочатку на по-
верхню наносять рідку емульсію, після цього експо-
нують на неї негатив, а потім підклеюються позаду 
скла листки сусального золота, що ніби висять у по-
вітрі. Ефект від подібного зображення важко описати. 
Ніхто не бачить годин важкої праці автора, бачать 
тільки дивовижні світлини, що викликають у пам’яті 
візантійські мозаїки та картини Ґустава Клімта.

До витоків фотографії повертає нас техніка ам-
бро типії, коли майстер одразу знімає на мокрий коло-
дій з солями срібла, що наноситься на скло. Ще далі 
йдуть художники, котрі взагалі обходяться без лінз, 
а знімають за допомогою камери-обскури. Такий 
спосіб дозволяє отримати фотографії з м’якими абри-
сами предметів, надає зображенню дещо примарного 
вигляду.

Технічний арсенал фотохудожника XXI століття 
включає всі напрацювання попередніх поколінь. Тво-
ри наших сучасників можна побачити на виставках і 
аукціонах у Європі та Америці, але цього недостатньо. 
Потрібен комплексний підхід до просування першої 
десятки українських митців на світовий олімп. Утім, 
без допомоги національної буржуазії та держави це 
неможливо. Закордонний досвід показує, що митці, 
в яких було вкладено сили та кошти, стають своєрід-
ними мистецькими брендами, і в появі таких брендів 
зацікавлена кожна країна.

Андрій Павлюк. Козак. 2019. 
Скло, желатиновий друк, оротон. 55 × 55 см. 1/1
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О. Мальований. Автопортрет. 1991. Срібно-желатиновий друк.
Із колекції Музею Харківської школи фотографії



WE WERE “TIME”…

To mark the 75th anniversary of Oleh Malovanyi, one 
of the founders of the Kharkiv School of Photography, 
the Grynyov Art Collection has prepared a book of his 
memoirs for publication. It consists of short stories 
about time, the relationship between creative people, 
the tricks they resorted to in order to break out of total 
ideological control and provide themselves with the 
necessary quality materials. Work on the book is not 
finished yet, but thanks to Grynyov Art Collection we 
have the opportunity to publish several excerpts from it.

Ми були групою «Час»…

Информации тогда вообще было очень мало. Какая 
фотография в мире, особенно в капиталистических 
странах, — бог его знает. Единственное, что удава-
лось, — выписывать журналы из социалистических 
стран: Чехословакии, Польши, Венгрии. Чехи изда-
вали роскошный ежеквартальный журнал «Revue 
Fotografie». Его главным редактором был известный 
фотограф Вацлав Йиру, а после его смерти редакто-
ром стала Даниэла Мразкова.

Воспоминание третье
В конце 60-х я познакомился с Геной Тубалевым. 

Это был потрясающе образованный молодой человек, 
который знал языки всех демократических стран, 
кроме венгерского. Поэтому с любым вопросом, ко-
торый у нас возникал, мы шли к нему. Тогда же я по-
знакомился с Сашей Ситниченко. К 1970 году нас 
было уже четверо, но о создании какой-либо группы 
речь не шла, и на это были разные причины. Пер-
вая — страх повторения сталинских времён, которые 
пережили мои родители и родители многих молодых 
людей вокруг. Он въелся в нас, передался через гены. 
Поэтому мы думали, что можно быть творческой 
группой, но не объявлять об этом на весь мир.

Мы не были Харьковской школой. 
Мы были группой «Время», а потом разбежались.

Воспоминание первое
Вначале нас было семеро. К 1971 году каждый 

из нас уже прошёл определённый путь в фотогра-
фии — кто больше, кто меньше… Первый, с кем я по-
знакомился, был Александр Супрун. Нам было 
тогда примерно по 20 лет, и мы учились в Поли-
техническом институте, но на разных факультетах. 
Я  — на  механико-металлургическом… Мы силь-
но сдружились, и я даже был свидетелем у него 
на свадьбе.

Саша тогда занимался своей «раскраской» — тон-
чайшим многослойным вирированием разными ви-
ражами. В тех местах, где фотография не должна 
была краситься, она покрывалась спиртовым лаком, 
а остальная часть вирировалась, то есть тонировалась. 
Потом лак смывался и места, которые были закрыты, 
вирировались в другой цвет. Так могло наносить-
ся два или три цвета. Супрун делал такие фотогра-
фии ещё в 60-е годы. В основном это были пейзажи. 
А я больше тяготел к тому, что сегодня называют 
стрит-фото, но в то время мы этого термина не знали… 

До 75-річчя Олега Мальованого, одного з засновників Харківської школи фотографії, фонд 
Grynyov Art Collection підготував до видання книгу його спогадів. Вона складається з коротких опо-
відань про час, стосунки між творчими людьми, про хитрування, до яких вони мусили вдаватися, 
аби вирватися з-під тотального ідеологічного контролю та забезпечити себе необхідними для ро-
боти якісними матеріалами. По суті, це розшифровки бесід з фотохудожником, що дозволяють від-
творити історію становлення Харківської школи та окремі епізоди його власної біографії. Роботу 
над книгою ще не закінчено, але завдяки Grynyov Art Collection ми маємо можливість опублікувати 
декілька фрагментів з неї.
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Когда мы пришли в фотоклуб, 
там были Юра Рупин и Евгений 
Павлов. Ездили они из  райо-
на ХТЗ, а поскольку метро в ту 
пору не было, имели массу вре-
мени на беседы в дороге. Рупин 
был умный, нахальный и очень 
прямой… Идея создания группы 
появилась у них в 1971 году, до 
конца 1973-го группа оставалась 
безымянной.

Мы часто встречались дома 
у  Гены Тубалева, и  все наши 
встречи были связаны с показом 
работ. Говорили о жизни, о том, 
какая фотография нам интерес-
на, и  о  возможности сдвинуть 
что-то с её помощью в сознании 
людей. Рупин тут же выдвинул 
идею удара по  всем фронтам. 
И так как у всех нас фотография 
была абсолютно разная, каждый 
выбирал свой путь…

Воспоминание 
четвёртое
Название группы приду-

мал Юра Рупин по  названию 
программы «Время» — поче-
му бы не взять с самой верши-
ны?! Сначала я  хотел предло-
жить что-то другое. После того, 
как в 1970 году ко мне попала 
коллекция работ Витаса Луцку-
са, я отправился к нему в гости 
и благодаря ему познакомился 
с другими литовскими и эстон-
скими фотографами. Был в Кау-
насе, Риге и Таллине… В Таллине 
позвонил одному из фотографов 
группы STODOM, название ко-
торой было составлено из первых 
слогов и букв их имён и фамилий. 
Я пытался сложить что-то инте-
ресное из наших фамилий, но ни-
чего дельного не получилось.

В 1974-м я снова поехал к Луц-
кусу и заказал всем печати, ведь 
у нас сделать печать было невоз-
можно — это сразу КГБ. А там всё 
очень просто: главное, чтобы она 
не была круглая. Мы сделали об-
щий для всех штамп с совой (сову 
тоже предложил Рупин), но у каж-
дого была ещё и личная печать…

Воспоминание 
пятое
Во  времена группы «Время» 

понятия «Харьковская школа» 
ещё не было. Было только пони-
мание того, что мы делаем очень 
радикальную и даже модную фо-
тографию. Но  все очень разную. 
Каждый из нас и мы все вместе 
сильно влияли друг на друга, даже 
не осознавая этого. Допустим, на-
ложения, которые мы называли 
тогда просто «бутербродами». Боб 
ведь не первый, кто их придумал, 
я тоже экспериментировал с этим 
ещё в 60-е… Однажды мне захоте-
лось сделать чёрно-белую фотогра-
фию со смешным текстом, который 
я сфотографировал на стене. Два 
негатива с этим текстом я «запу-
стил» на лицо девочки и напечатал 
это. Получилась жуть совершен-
нейшая… Потом попробовал на-
ложение двух слайдов. Когда один 
позитив складывался с другим, воз-
никало не только новое качество, 
но и другая мысль, другое ощуще-
ние — ощущение недосказанности.

До этого мы через линзу рас-
сматривали слайды в маленьких 
коробочках. Слайд на слайд плюс 
музыка «Pink Floyd» (песня «Wish 
You Were Here») — это изобретение 
Боба. Вслед за ним и Гена Тубалев 
начал делать наложения. Я сказал 
Борису, что тоже хочу показывать 
свои слайды под эту музыку. Он 
говорит: «Ради Бога, я же не ком-
позитор»… Но у Боба показ всег-
да был более остросоциальный, 
а у меня — «странная красота».

Воспоминание 
седьмое

…Совсем не помню, кто первым 
стал раскрашивать фотографии, О. Мальований. Акт-Тріо. 1973. Grynyov Art Collection

102 АНТИКВАР  | № 3 (117) 2020



О. Мальований. Борис 1. 1973. Срібно-желатиновий друк. Grynyov Art Collection
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выставками художественной фото-
графии), и потому в них мог уча-
ствовать кто угодно. И мы в них 
участвовали, отправляя работы, 
несмотря на  железный занавес. 
Правда, из-за фотографий с обна-
жённой натурой меня очень скоро 
перестали пропускать.

После нескольких таких от-
правок за рубеж у нас с Борисом 
начались проблемы с  КГБ, хотя 
до того никаких проблем не было. 
В 1976 году, когда я уже получил 
кучу наград за серию «Гравитация» 
и другие коллажи, почта вдруг ста-
ла возвращать мои работы. Кон-
верты приходили в очень плохом 
состоянии, с  наклейкой о  необ-
ходимости получить разрешение, 
хотя по закону разрешение для от-
правки визуальных материалов 
требовалось только организациям, 
а не частным лицам. Я долго выяс-
нял, каким должен быть этот доку-
мент и кто его может дать, но никто 
ничего не знал. Высокий чиновник 
на киевском главпочтамте сказал, 
что если ещё раз услышит от меня 
хоть слово на эту тему, то вызовет 
милицию и меня арестуют. Спи-
сок мест, где я побывал в надежде 
получить разрешение, — таможня, 
милиция, пограничная служба 
и даже Министерство культуры, за-
нял две страницы, но ничего не по-
могло. После этого работы стали 
просто пропадать…

Но  вот что  я  придумал: со-
бирал две-три посылки и  про-
сил отправить их  по  нужным 
адресам из  Польши (я  дружил 
со  студентами-поляками, а  они 
были коммерческими ребятами, 
и потому два раза в месяц туда мо-
тались, что-то возили). И я вновь 
стал получать награды, а работы 
возвращались уже из-за границы.

Параллельно я отправлял та-
кие  же посылки из  Харькова, 
и  поскольку у  меня имелись со-
ответствующие квитанции, через 
какое-то время подал с  главпоч-
тамта бумагу с просьбой прояснить 
их судьбу. И вот из Москвы на офи-
циальном бланке приходит письмо, 
где сообщается, что мои почтовые 
отправления номера такие-то пере-
секли границу Советского Союза.

но красили все по-разному. На-
пример, у меня есть серия «Сго-
ревшее время». Это слайды 
и  негативы, которые так силь-
но пострадали при пожаре, что 
слиплись с папиросной бумагой, 
которой были обёрнуты. Но по-
страдали они не только от воды, 
которой пожарники тушили 
огонь, а ещё и оттого, что были 
сложены потом в большой мешок, 
где пролежали года два, покрыв-
шись разноцветными «водорос-
лями». Оригиналы были чёрно-
белые, но я увидел их уже в цвете 
и дальше стал микрокисточкой 
раскрашивать анилиновыми 

красками в  обратных цветах 
(потому что это были негативы). 
А потом ещё достал импортные 
фломастеры каких-то ядовитых 
цветов и часть покрасил ими.

Воспоминание 
одиннадцатое
Мы не подозревали, что су-

ществуют галереи профессио-
нальной фотографии, поэтому 
всеми правдами и неправдами 
добывали через прибалтийских 
фотографов адреса заграничных 
выставок, которые считались лю-
бительскими (хотя назывались 

О. Мальований. Сходи ІІ. 1973. Срібно-желатиновий друк. 
Grynyov Art Collection
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После этого меня очень хитрым способом вызвал 
гэбэшник. Хитрым, потому что вызвал в военкомат 
в сержантский отдел, хотя я офицер. Вхожу, он здо-
ровается, закрывает за мной дверь, а у самого глаза 
серо-стальные. Некоторое время беседуем, и потом 
он задаёт главный вопрос: «Каким образом ваши 
фотографии попадают за рубеж?» Я ему и говорю: 
«По почте»… А потом поляки перестали ездить и всё 
закончилось. После 1979 года я долго не участвовал 
в зарубежных выставках.

Воспоминание двенадцатое
Был период, когда журнал «Советское фото» 

перестал издаваться, но в 1956 году вновь стал вы-
ходить. Поскольку у меня не было учителя, то по не-
ведению я считал, что всё, что в нём печатается, — это 
хорошо. А в 1965 году в магазине «Планета» я ку-
пил книгу «Фототрюки» на немецком языке. Гена 
Тубалев её перевёл, и я начал осваивать эту тех-
нологию. Нужны были специальный проявитель 

О. Мальований. Стіна. 1979–1980. Матовий фотопапір FujicolorCrystalArchive, фотодрук. 
Grynyov Art Collection

105№ 3 (117) 2020 | АНТИКВАР



О. Мальований. Із серії «Спалений час» 2. 1977–1979. 
Grynyov Art Collection
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и специальные плёнки. В магазине 
их не продавали, но мы добывали 
всё это у профессиональных фото-
графов в научно-исследовательских 
и проектных институтах. Изобра-
жение собирали по кусочкам, на-
ходясь по многу часов практически 
в темноте, только с красным све-
том. Особенно тяжело было зимой: 
приходишь на работу в темноте, 
уходишь в темноте, и в лаборато-
рии темнота — сплошная поляр-
ная ночь. Отечественные бумага 
и реактивы были далеки от идеала, 
а  на  зарубежных выставках тре-
бовалось качество. Иногда удава-
лось по каким-то каналам достать 
неплохие материалы в  Москве. 
Например, найти подход к лабо-
рантам АПН или ТАСС и купить 
у  них втихаря импортную фото-
бумагу. Лучшим, что  удавалось 
в  то  время добыть (именно «до-
быть»), была чёрно-белая венгер-
ская бумага. Но один раз благодаря 
Луцкусу я купил бумагу бельгий-
ской фирмы «Agfa-Gevaert». Ка-
ким же было счастьем тащить её  
из Москвы!

Воспоминание 
тринадцатое
Моя позиция никогда не была 

выражена в форме словесного про-
теста. Я просто старался делать фо-
тографию, не похожую ни на жур-
нализм, ни  на  что-то  другое. 
Никогда не  было в  ней и  поли-
тического мотива, хотя мы мно-
го говорили об этом. Мы считали, 
что наша фотография должна стать 
тем языком, который будет гово-
рить за нас, но так, чтобы из-за это-
го нас нельзя было схватить за зад-
ницу… Ведь если ты писатель или 
поэт, то даже в тюрьме, как бы пло-
хо там ни было, в голове всё равно 
будет что-то вариться и потом это 
во что-то выльется. А что делать 
в тюрьме фотографу?

Поэтому, если мы хотели по-
казать что-то особенное, то долж-
ны были это маскировать. Я, Боря 
Михайлов и Гена Тубалев маски-
ровали наложениями. Мы виде-
ли отношение властей к «другому 
искусству» и понимали, что наша 

фотография не может изменить 
окружающий мир, потому что мы 
живём в тоталитарном обществе.

Воспоминание 
семнадцатое
Группа «Время» не  рас-

палась, а как-то сама собой са-
моустранилась. В 1979-м её уже 
практически не было. В тот год 
в моей студии случился пожар, 
после которого у меня не осталось 
ничего — ни бумаги, ни плёнки, 
ни фотоаппарата. Никто из семи 
членов группы «Время» мне 
не  помог, этим занимались со-
всем другие люди. Мы и до того 
уже редко встречались, но после 
пожара я совсем изолировался. 

Ещё  некоторое время общал-
ся с Геной Тубалевым, а потом 
Боб умудрился со  всеми поца-
паться — со всеми, кроме меня. 
В  2006  году не  стало Гены, 
в 2010-м ушёл Юра Рупин.

Мы начали отдаляться друг 
от  друга как-то  постепенно. 
Правда, в 1975-м нас с Ситни-
ченко выбрали в правление харь-
ковского фотоклуба: Саша стал 
его председателем, а я председа-
телем художественного совета. 
Но наш радикализм в фотогра-
фии плюс постоянное изобра-
жение обнажённых женских тел 
сыграли свою отрицательную 
роль и  в  конце года фотоклуб 
закрыли. Закрыли из-за наших 
фотографий…

О. Мальований. Вихід (із серії «Гравітація»). 1976. Срібно-желатиновий друк. 
Grynyov Art Collection
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Журнал «Антиквар» — єдине в Україні науково-популярне періодичне видання про мистецтво та колекціо-
нування.

Тематичні випуски журналу — це самодостатні видавничі проєкти, які представляють державні, приват-
ні та корпоративні зібрання в широкому культурно-історичному контексті. Редакція пишається багаторічним 
співробітництвом з провідними українськими колекціонерами, музейниками, експертами арт-ринку, історика-
ми, культурологами, мистецтвознавцями.

З листопада 2006 року побачило світ понад 100 випусків «Антиквара». Численні передплатники отриму-
ють журнал у всіх регіонах України, а також у більшості країн Східної та Західної Європи, в Ізраїлі, США, Ка-
наді, Австралії. З метою популяризації українського культурно-історичного та мистецького надбання частина 
текстів та окремі випуски публікуються англійською й російською мовами. Видавничий дім «Антик вар» надає 
без кош товну редакційну передплату на журнал усім художнім та історичним музеям, науковим і спеціалізова-
ним бібліотекам України.
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