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Перша Всеукраїнська трієнале  
абстрактного мистецтва «АRT-AKT» 
відбулася в Чернівцях у жовтні 2010 року. 
Автором ідеї виставки став буковинський 
скульптор Святослав Вірста, куратором 
виставки та автором каталогу – мистецтво
знавець Ірина Міщенко.

Проект покликаний започаткувати про
ведення в Україні імпрез абстрактного 
мистецтва, адже усвідомлення процесів, 
які нині відбуваються в культурі держави, 
неможливе без створення об’єктивної кар
тини художнього життя сьогодення з при
сутнім у ньому розмаїттям напрямів і сти
лістичних відмінностей.

Метаморфози, які відбулися в мистецтві 
постпостмодерністської доби, не могли не 

позначитися й на розвиткові нефігуратив
ного мистецтва. Виявити подібні транс
формації, осмислити та проаналізувати їх 
і стало завданням даного проекту. Як і ба
жання об’єднати в єдиній експозиції митців 
різних поколінь і регіонів, що сповідують 
чистоту формальних елементів компози
ції та кольору, і в доробку яких абстрактне 
мистецтво посідає чільне місце.

Вагомою складовою проекту є заявле
не у назві поняття «акт» – як акт творення, 
що є найважливішою функцією мистецтва, 
як вияв творчої свободи, незалежності 
від суспільної думки, утвердження само
достатності мистецьких проявів тощо.

Започаткована 2010 року трієнале «ART
AKT» покликана репрезентувати сучасний 
стан існування в Україні абстрактного мис
тецтва, відмінного і від традиційної образо
творчості, вирішеної у формах впізнавано
прочитуваних, і від contemporary art, у 
яко му ідея подекуди є важливішою за її 
пластичне втілення. Абстракція, десяти
літтями таврована не тільки владою, але 
й часто небажанням глядача дозволити 
мистцеві бути вільним, виявилася неви
черпною в розмаїтті формальноплас
тичних прийомів, здатності трансформу
ватися, привабливості парадоксального 
поєднання інтелектуальної гри компози
ційних структур, вишуканості лінійних на
креслень, символічності чи спонтанності 
колірних сполучень. Прагнення віднайти 
найвиразніші форми, обриси, фактури і 
барви, розмірковуючи в процесі творення 
і насолоджуючись ним, звільняючись від 
будьяких звичнобуденних образів, і виріз
няло подані в експозиції роботи художни
ків – від нонконформістів 1960–1970х ро
ків до сьогоднішніх студентів. 

На розгляд журі було подано 293 твори 
97 художників, з яких відібрано для експо
нування 105 робіт 58 авторів.
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2007. Папір, цифровий друк

Василь Андріяшко.  
Панно «Сутінки». 2010. Повсть

Серед учасників трієнале – відомі укра
їнські мистці: Олександр Дубовик, Анатолій 
Фурдет, Олена Рижих (Київ); Андрій 
Ментух (Гданськ), Олександр Стовбур, 
Сергій Савченко, Василь Сад, Володимир 
Цюпко, Світлана Юсім, Ігор Божко, Микола 
Прокопенко (Одеса); Орест Криворучко 
(Чернівці); Любомир Якимчук, Ігор Янович 
(Львів). Чільне місце в експозиції посіли 
роботи художників одеського угруповання 
«Мамай», члени якого протягом багатьох 
десятиліть створюють композиції, у яких 
осягання світу відбувається через посутньо 
малярські прояви, що не потребують вер
бального витлумачення.  

Ганна Васькевич.  
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Лауреатами Першої Всеукраїнської 
тріє  нале абстрактного мистецтва «АRT
AKT» стали: Володимир Цюпко (Одеса), 
Олександр Стовбур (Одеса), Василь Сад 
(Одеса), Любомир Якимчук (Львів), Степан 
Рябченко (Одеса). Особливі відзнаки тріє
нале були вручені Володимирові Цюпку 
(«За вірність мистецьким принципам») 
і Сте панові  Рябченку («За візуалізацію 
обра зу»).

Зацікавлення проектом з боку мистців 
України дає змогу сподіватися на прове
дення подібних імпрез і в майбутньому.

Ірина Міщенко
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