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…Одна з перших та чи не найвідоміших сього-

Ці портрети збиралися в його майстерні роками,

дні скульптур Назара Білика називається «Дощ».

своєрідно фіксуючи непростий шлях осягнення ним

Оголена чоловіча постать, що стоїть на півкулі з під-

образу людини та відтворення її особистості у пор-

нятим до неба обличчям, на яке впала велика дощо-

треті. Тепер в «Уявних відстанях» автор ніби замис-

ва крапля, здається цілком традиційною і в той же

лився над самою можливістю створення портрету,

час — несподіваною. Ця несподіванка криється,

адже в ньому, на його думку, зазвичай залишаєть-

мабуть, не лише у контрастному поєднанні мате-

ся лише один момент з життя, який «не встигає»

ріалів — бронзи та скла, а й перш за все у самому

за змінами у людині. А тому портрет — скоріше

образі, точніше — його інтонації, де крізь виразний

оповита серпанком пам’ять, щодалі все більш роз-

вертикальний рух та внутрішню приховану напругу

мита та неявна…

ніби проглядають сконденсовані відчуття та праг-

Тоді ж, у 2010-му, з’явилися й інші «фігури Назара

нення, спрямовані на діалог з природою та всесві-

Білика»: розміром з натуру з густих, темних, зов-

том. Для самого ж автора ця робота стала чи не най-

ні наче «жорстко-металевих» полімерних матері-

більш ліричною і особистісною: «Вона виникла в той

алів. Одна з них, під назвою «Межі», вертикальна

період мого життя, — розповідає Назар, — коли пе-

із піднятою догори головою, нагадувала «Дощ», ін-

реді мною поставало багато проблем, творчих і сві-

ша — «Формотворення» — сиділа у застиглій не-

тоглядних. У зверненні до неба звучало запитання;

рухомій позі. Ніби складені із індустріальних форм,

у краплі, що впала, — відповідь…» Скульптура бу-

з’єднаних між собою рельєфними швами та мета-

ла створена у 2008 році. Вперше з’явилася на його

левими гвіздками, фігури перегукувалися із відо-

персональній виставці у київській галереї «Боттега»

мою скульптурою «Iron: Man (Залізо: Людина)» (1993)

у 2010-му і зразу ж викликала широке зацікавлення.

Ентоні Гормлі, присвяченою бірмінгемським робіт-

З того часу вона не раз експонувалася на виставках

никам. Творчість цього видатного митця глибоко

і «вийшла у реальний простір»: «Дощ» Назара Білика

цікавила молодого скульптора. Проте в даному ви-

стоїть тепер на Пейзажній алеї у Києві, у долині ве-

падку навряд чи можна говорити про цитування

личезного ландшафтного парку у Масачусетсі, Les

або наслідування, — скоріше про діалог, а ще точні-

Jardins d’Etretat у Франції, у приватних володіннях

ше — про близькість позицій. Тим більше, що й сама

з видом на Босфор біля Стамбула…

тема цих робіт молодого автора була іншою, ніж у ві-

Зі склом, а точніше прозорими полімерними

домого майстра: в них йшлося про пробудження жи-

матеріалами, він зробив ще кілька творів: «Межі»,

вого у неживому, про наповнення брутальної фор-

«Замкнений простір», «Туди», «Проявлення»… Їх на-

ми внутрішнім рухом та енергією.

скрізна тема — подолання внутрішнього та зовніш-

Очевидно, що, обираючи свої теми та коло об-

нього опору, де прозоре скло (полімери) править ба-

разів у мистецтві, кожний молодий художник шукає

гатозначною метафорою невідомого середовища,

певного творчого опертя, підґрунтя, від якого можна

в якому (чи крізь яке) рухаються людські постаті, та-

відштовхнутися для подальшого розвитку. Чи не єди-

нучи у мерехтінні світла й тіні. Роботи вирізняються

ний зі скульпторів ХХІ століття, котрий зберіг у своїй

вигадливим поєднанням реалістичної пластики фі-

творчості вірність людській фігурі, — Гормлі, — як ві-

гур і гострих, незвичних композицій, прагненням ніби

домо, у свій спосіб досліджує людське тіло та про-

поставити «під сумнів» традиційну скульптуру, пока-

стір навколо нього. Як каже він сам: «…мені цікаво

зати її в іншому просторовому контексті (скляному

зрозуміти природу простору, де мешкає людина. Те,

середовищі), де форми та об’єми стають плинними,

що я намагаюся показати, — це простір, в якому пе-

ніби розчиняючись серед світла та відображення.

ребуває тіло». Ця інтенція є загалом однією з голов-

По-іншому зазвучав цей матеріал у проекті «Уявні

них для скульптури як виду мистецтва, де саме про-

відстані» (2017). Тут під білим прозорим пластиком

стір найглибше впливає на зміст та обрану плас-

художник «сховав» етюди різних людських голів.

тичну мову. Але Назара Білика цікавить не лише

19 l
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простір навколо, а й простір «всередині людини»,

аркуші кольорового картону, ми розкладали його

всередині її тіла, взаємодія, взаємовплив та взає-

на підлозі, і я малював. Або він брав мене із собою

мопроникнення зовнішнього і внутрішнього та хи-

до майстерні, де я ліпив солдатиків чи щось інше.

сткі кордони між ними.

Така собі, напевно, звична для творчих сімей істо-

…Людська фігура у несподіваному ракурсі була

рія, де батьки люблять свою справу і хочуть, щоб усі

темою ще однієї його роботи — «Сон» (2009), вико-

навколо були художниками». Творчий шлях Н. Білика

наної зі сталі: на сторонах видовженого рівнобічного

складався успішно. У 1999 році він закінчив відділен-

трикутника сидить людина, чий силует майже пов-

ня обробки дерева у Київському художньо-промис-

торює гострі геометричні кути. Гра форм, варіюван-

ловому технікумі, у 2005-му — скульптурний факуль-

ня, побудовані на точних співставленнях пропорцій

тет Національної Академії мистецтва та архітекту-

та ритмів, контурних та об’ємних елементів, створю-

ри, його дипломна робота — композиція із піскови-

ють динамічний та несподіваний образ, в якому «аб-

ка «Адам та Єва» стоїть тепер у дворі Академії. Якщо

страктне» і «фігуративне» не конфліктують, а про-

навчання в училищі було для нього періодом оволо-

довжують і розвивають одне одного…

діння ремеслом, то в Академії — часом творчого ви-

Вже ці ранні роботи засвідчили: в українську

бору, пошуку свого місця у мистецтві, а ще — захо-

скульптуру прийшов новий цікавий художник,

пливого малювання і… мандрів. У студентські роки

що володіє особливими та надзвичайно важливи-

з друзями по Академії він за будь-якої нагоди ман-

ми для цього виду мистецтва якостями — пластич-

дрував Європою, відвідував музеї, виставки, бієна-

ним мисленням, фантазією та відчуттям просторово-

ле. Світ мистецтва розкривався поступово, демон-

го контексту, в якому (чи з якого) виростають та ма-

струючи своє різноманіття, складність, контровер-

ють жити створені ним образи. Однак сьогодні ран-

сійність, а головне — ставав все більше цікавим

ні роботи з людськими фігурами виглядають у його

та захоплюючим. Після закінчення Академії Назар

доробку найбільш традиційними, оскільки й справ-

Білик вступив до аспірантури, а потім кілька років

ді спираються на великий досвід скульптури, з її,

викладав малюнок на скульптурному факультеті

як писав Роден, «цілеспрямованим перебільшен-

в Академії. «Ще з років навчання я дуже любив ма-

ням» та цілком класичним вмінням «передати ру-

лювати, — розповідає він в одному з інтерв’ю, — ма-

хом м’язів внутрішнє почуття». Між тим Назар Білик

лював багато й по-різному. Малюнок — це дуже

рухається далі, використовує у своїй творчості нову

важлива вправа, яка допомагає навчитися бачити.

мову, нові прийоми, нову образність, де скульптура

Погано малювати означає погано знати й розумі-

змінює свої виміри, входить у складний простір су-

ти об’єкт… Для мене малюнок є перш за все інстру-

часного мистецтва, в якому кордони між його ок-

ментом, яким має користуватися кожний художник».

ремими видами майже не існують… Одначе «досвід

…Ще в Академії Назару пощастило попрацю-

скульптури» не зникає, відгукуючись у вмінні пра-

вати разом з одним з найцікавіших та самобутні-

цювати з різними матеріалами, простором, устале-

ших українських скульпторів покоління шістдеся-

ними скульптурними категоріями — «ваги», «маси»,

тих — Миколою Малишком. У 2005 році вони разом

«об’єму», «силуету»…

стали авторами пам’ятника розстріляній українській

Назар Білик народився у 1979 році в родині ху-

інтелігенції та політв’язням у Карелії. Історія цього

дожників. Його дідусь — класик української скульпто-

пам’ятника — драматична і тривала. У 1997 році,

ри другої половини ХХ століття Валентин Назарович

коли вперше виникла можливість відзначити міс-

Борисенко (1929–1990), батько — відомий скульптор

це страти тисяч мучеників ГУЛАГу, вбитих в уро-

Микола Білик, мати та її сестра — майстри декора-

чищі Сандармох, М. Малишко вирізав з дерева ко-

тивного мистецтва. У такому оточенні, напевно, іншо-

зацький хрест, який відвіз до Карелії та встановив

го вибору, ніж стати художником, і не було. Як згадує

там колишній політв’язень — славетний літерату-

Назар: «В дитинстві батько купував мені величезні

рознавець, культуролог Євген Сверстюк… Потім
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у 2002 році Київський інститут декоративно-при-

споруди на березі, виникла його просторова інста-

кладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука і ре-

ляція «Невід»: аби металева конструкція стала ви-

дакція наукового вісника «Ант» за фінансової до-

твором мистецтва, достатньо було лише закріпити

помоги сина репресованого українського мово-

на ній жовті бочки від морських буйків. Фундаментом

знавця Миколи Трохименка — Веніаміна, який

недобудованої споруди скористався Білик при ство-

жив у США, оголосили конкурс, переможцями яко-

ренні «Випадковостей» (2015), де пофарбовані вер-

го були визнані Микола Малишко та Назар Білик,

хівки бетонних паль «склалися» у мозаїку розсипа-

що й об’єднали свої ідеї у спільному проекті. Тепер

них на землі гральних кубиків…

у Карелії серед темного північного лісу стоїть світ-

У 2015-му, коли за кілька сотень кілометрів

ло-сірий кам’яний козацький хрест «Убієнним си-

від «Бірючого» розпочалися військові дії, на березі

нам України». Його широкі боковини нерівні, пору-

з’явилися металеві «Лапки». Художник розповідає:

блені, «шрами» на камені нагадують сліди від куль

«Я несподівано відчув усю примарність нашого іс-

та колючого дроту…

нування тут, серед чудової природи. А тому просто

У 2020-му, тепер вже самостійно, Назар Білик

“поставив під сумнів” навколишню безтурботність,

став автором ще одного пам’ятника — вбитому

“взяв у лапки” навколишній спокій…» У 2019 році

у Києві у 2016 році журналісту Павлу Шеремету. Ідею

«Лапки» Назара Білика було відібрано до міжнарод-

меморіального знаку підказало художнику саме міс-

ного бієнале ленд-арту SMACH (Constellation of Art,

це — на перехресті київських вулиць, де й відбула-

Culture and History) в італійських Доломітах. Дві па-

ся трагічна подія. Біла стела з мармуру у людський

ри чорних велетенських «лапок» обрамлюють аль-

зріст зображує зім’ятий аркуш з блокноту, на ньо-

пійський краєвид на висоті біля 2000 м над рівнем

му — ім’я журналіста. Простий, лаконічний, образно

моря, запрошуючи подивитися на нього по-іншому,

місткий, пам’ятний знак увійшов у простір міста. Він

у свій спосіб відгукуючись на тему бієнале, що перед-

викликає роздуми, нагадує, запрошує зупинитися…

бачала художнє осмислення поняття Батьківщини.

Критики називають Білика «вдумливим спостері-

Пейзаж італійських гір, виділений «лапками», був

гачем та ловцем сутності речей», схильним до «ме-

представлений тут Назаром як образ рідного до-

дитативного занурення та й точності висловлюван-

му. «Те, що береться в лапки, — пояснює худож-

ня, чуттєвого та аналітичного водночас». Ці якості

ник, — ми переглядаємо, виділяємо; це те, на чому

відбилися у його «концептуальних об’єктах», «но-

ми наголошуємо. За допомогою свого твору я праг-

вій скульптурі», де чи не найважливішим стає кон-

нув змінити погляд на пейзаж, поглянути на нього

текст, оточення, середовище, що народжує творчу

як на частину рідного довкілля, що входить до об-

ідею і інтегрує художній твір.

разу Батьківщини». Отже, скульптура не лише стає

Перші подібні роботи з’явилися завдяки уча-

образним акцентом у середовищі, а й виявляє за-

сті Н. Білика у симпозіумі сучасного мистецтва

кладений в ньому історичний, емоційний, естетич-

«Бірючий». Місце, де проходив цей творчий форум,

ний зміст, окреслює у довкіллі особливий «марко-

виняткове: це унікальний природний заповідник

ваний простір», який і сам перетворюється на мис-

на піщаній косі в Азовському морі. Пустельні про-

тецтво, різновимірне та багатозначне…

стори степу, неба, моря створюють тут неповторне

Свою модель соціального простору розробив

природне середовище, де роботи сучасного мистец-

художник у проекті монументу «Конструктор пам’я-

тва складали своєрідну галерею у довкіллі.

ті» (2016). Поява проекту була спричинена військо-

У 2013-му, зачарований безмежжям зоряно-

вими діями на Сході України, їхніми трагічними на-

го неба над морським узбережжям, Назар Білик

слідками та контроверсійними дискусіями навколо

«поставив» серед пляжу металеве сузір’я Великої

подій. Відчуваючи себе не осторонь, а, так би мо-

Ведмедиці, що на кілька років стало однією з «візиті-

вити, всередині проблеми, автор вибудовує свій

вок» його творчості. Тоді ж, з каркасу недобудованої

проект як інтерактивний, що запрошує глядачів

Пам’ятний знак на місті загибелі журналіста Павла Шеремета,
штучний мармур,
h 200 cм, 2020, Київ

New-Ukr-Sulpture-2021new.indd 23

23 l

08.06.2021 21:51:00

до співучасті та взаємодії. В основу проекту по-

Одночасно, десь від 2009 року, серед скульптур

кладений принцип «дитячого конструктора» із ве-

Назара Білика почали виникати твори, які пізніше

ликим набором окремих деталей — військової тех-

він назве «контрформами», що переростуть посту-

ніки та людських фігурок, з яких «гравець» складає

пово у розгалужену тему і визначать важливі спря-

свою структуру — військо для захисту чи нападу.

мування його творчості. На початку ж йшлося тут

За задумом художника, форма «конструктора» яв-

про авторське дослідження елементів пластики, се-

ляє собою чотириметровий куб з темного металу,

ред котрих, як відомо, значну роль відіграють не ли-

його стіни прозорі, у такий спосіб демонструючи

ше об’єми та маси, а й порожнечі, отвори, провалля,

умовність та хисткість кордонів між зовнішнім і вну-

відбитки… Саме як у музиці, де паузи не менш крас-

трішнім: «територія всередині» напряму пов’язана

номовні, аніж звуки… Одним з перших став «Ключ»

з простором навколо… Художник ніби ставить пи-

(2009) — дивна композиція з бронзи, що нагадує

тання: де ж проходить кордон «необхідної оборони»,

скоріше промислову деталь: вертикальну, прямо-

де закінчується «свій внутрішній простір» і почина-

кутну, верхня частина якої складається із перехре-

ється «чужий»?… Свого часу, аналізуючи мистецтво

стя площин, надрізів, виступів, западин… У 2012-му

новітньої доби, Розалінда Краус серед його моде-

в київській галереї «Боттега» він представив велику

люючих новацій назвала «решітку» як чи не найго-

виставку «Контрформи» з об’єктів, виконаних з бі-

ловнішу форму модернізму — «тим, чим стає мис-

лих полімерних матеріалів. Всередині великих (зав-

тецтво, коли відвертається від натури». Однак зміст

вишки до 170 см), складних за абрисами увігнутих

цієї форми, що стала символічною, набагато шир-

форм проступало людське обличчя або якісь його

ший. Її великі адепти — майстри світового авангарду

частини (вухо, око), поряд на стінах були розміще-

та модернізму Піт Мондріан, Казимир Малевич, Ель

ні білі плакетки із відбитими на них подряпинами

Лисицький та ін., котрі повністю перекодували есте-

та білі рельєфи з людською фігурою («Тінь). Як роз-

тичні та світоглядні виміри образотворчості, — у сво-

повідає художник: «Формальний принцип був спро-

їх пошуках вийшли далеко за межі реального жит-

вокований тут процесом, з яким зустрічається кож-

тя, зосередившись на засадах Світоустрою, на та-

ний скульптор багато разів. Наприклад, ліплення

ких категоріях як Вічність, Всесвіт, Розвиток первин-

форми, голови. Що потрібно, аби перевести її у ма-

них форм, Простір, серед яких «конкретна людина

теріал? Зняти форму. Для цього вона обкладаєть-

вже не має значення»… І хоча висунута ними нова

ся гіпсом, а коли об’єм готовий, гіпсові частини за-

естетика та художня мова вже давно увійшла у сві-

звичай викидають. Це технологічний процес, і скуль-

тове мистецтво, людство все частіше замислюєть-

птори його не люблять. А от мені він дуже цікавий.

ся над їхнім ідейним змістом, прагнучи повернути

Я бачу зміст у проміжних матеріалах і етапах, для ме-

та зберегти в культурі людський вимір, засади гу-

не цей процес роботи здається більш значущим,

манізму. «Конструктор пам’яті» Назара Білика «ста-

ніж завершений твір…» Проте, хоч яким захоплюю-

вить під сумнів» і цю естетичну модель. Його «ре-

чим не є для Білика процес творення, його резуль-

шітка», трансформована у куб, складається саме

татом стають цілком завершені, виразні, навіть під-

зі шматків реальності: людських фігурок та їх ча-

креслено естетизовані роботи.

стин — рук, ніг та зброї, яка може і захищати, і вби-

Зокрема нових імпульсів для розуміння скуль-

вати. Складати її структуру, обирати елементи він

птурного образу додали йому враження від участі

пропонує самим учасникам цієї «гри», від яких і за-

в археологічних розкопках в історичному заповідни-

лежить її зміст. «Конструктор пам’яті» можна роз-

ку Ольвія, де він провів кілька літніх місяців у 2013–

глядати як проект новаційного та інтерактивного

2014 рр. Тут, на розкопках, серед залишків анти-

монументу, що наголошує на багатошаровості іс-

чної культури, чия естетична гармонійність відчутна

торичних подій, цінності людського життя та нага-

у будь-якому її уламку, ідея «контрформ» наповни-

дування про них…

лася новими змістами. Відбиток у грунті вже давно
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не існуючих речей змінював оптику сприйняття об’є-

форма — як видих. Це тіньовий синтез форми,

му, ракурс бачення форми, відкривав інші можли-

з якого народжується “тіньовий” аналітичний ряд,

вості не лише пластичні та формальні, а й симво-

непроявлений світ першопричин. (…) Моє мистец-

лічні та асоціативні — про пам’ять, минуле, залучав

тво — це мої особисті рефлексії та дослідження.

до традиційно статичної скульптури мотив зникнен-

А об’єктом для них часто стає людина. Воно про-

ня, розчинення у часі та просторі… Варто згадати

являється і функціонує на рівні форми, але пов’я-

міркування Ж. Діді-Юбермана про «об’єми, що зри-

зане з контекстом і структурою простору. Мої до-

ті пустотами» або про «об’єм — декоратор порож-

слідження набувають скульптурної форми, яка са-

нечі», які через суто художні засоби пов’язують су-

ма диктує і підказує. Та вона не є критикою, скорі-

часне мистецтво із прадавнім та середньовічним.

ше свідченням. Це питання до самого себе…. У серії

Недарма дослідник акцентує увагу на особливому

“Контрформи” я заглиблююся всередину об’єму,

значенні «глибини», що стає методом (чи прикме-

а не заповнюю ним, як зазвичай, навколишній про-

тою?) «відкритої форми»…

стір. Проблема збалансованості та гармонійності

У цьому «археологічному контексті» розгор-

є тут другорядною, першорядне — знання та пошук

тається датований 2013 роком цикл бронзових

відповідей на питання…» Так розмірковує молодий

«Ємностей» Назара Білика. Його головна тема — від-

художник над завданнями, які ставили перед скульп-

битки людських постатей та побутових предметів.

турою ще великі майстри ХХ століття. Можна згада-

На темних квадратних плакетках — легкі відбит-

ти хоча б Генрі Мура, який наголошував: «У скульп-

ки людської голови, тонких орнаментів, що пере-

тури має бути своє власне життя. Скульптура має

йшли із давньої кераміки. Вертикальні форми (110

не лише справляти враження маленького об’єкту,

см заввишки) нагадують фрагменти застиглої ла-

вирубаного з великого блоку, а й примусити гля-

ви, на яких назавжди залишилися «сліди» людської

дача відчути, що він бачить ту внутрішню органіч-

фігури, частин людського тіла, предметів та речей…

ну силу, котра міститься всередині нього, саме ту,

Бачення художника моделює тут архаїчне як сучас-

що він випромінює». Звісно, свої роботи Назар Білик

не, в пластиці переплітаються теми органіки жи-

не вирубує з камінної глиби, він працює зі штучни-

вого і застиглості мертвого… Скульптурні компо-

ми матеріалами, менш пружними й більш гнучки-

зиції — вертикальні та горизонтальні — підкрес-

ми, їхня енергія теж є іншою, має свою особливу ма-

люють важливість самої точки зору, особливостей

гію, більш ілюзорну та плинну. Але таїна «внутріш-

бачення — фронтально або зверху, що змінює умо-

нього життя скульптури» залишається, вона прича-

ви сприйняття, вибудовує «інші стосунки» глядача

ровує своєю зовнішньою простотою і прихованою

з художнім твором. Однак і «археологія» виявилася

містичністю, довершеністю виконання та багатови-

лише одним із етапів на шляху художника, увійшла

мірністю образного змісту.

складовою до подальших пошуків.

Білий чистий об’єм «Простору навколо» (ме-

«Діалог з формою» стає однією з головних тем

тал, полімерні матеріали, скловолокно, поліурета-

у творчості художника. Проте для митця він не об-

нова фарба) — композиція, що вперше з’явилася

межується суто просторовими побудовами та чи-

у 2016-му та у різних розмірах і варіаціях розробля-

стою пластикою. Чи не найважливішим стають тут

ється художником протягом останніх років, продов-

особисті рефлексії та власні дослідження, які так

жуючи тему контрформ. Сліпуча гладка куля, з од-

чи інакше розгортаються навколо людини. Як роз-

ного боку якої всередину вдавлений відбиток люд-

мірковує художник: «Контрформа — це “проти-фор-

ської голови, — образ умовний і конкретний водно-

ма”. Спочатку вона просто “поряд-форма”, “навпро-

час. Портрет не має індивідуальних рис, це скоріше

ти-форма”, “інша форма”. Потім — “само-форма”,

«модель людини», котру можна наповнити будь-яки-

і нарешті — проти-форма”. Синтетична велика

ми якостями та можливостями. Це — прибулець

контрформа — це як вдих, а аналітична множинна

чи землянин, «людина взагалі» або те, що від неї
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залишилося після карколомних цивілізаційних змін…

Сьогодні на рахунку художника — участь у більш

«Зворотній бік зображення», як розповідає Назар

ніж тридцяти виставках — в Україні, Чехії, Італії,

Білик, виникає із зіткнення матеріалу та порожнечі:

Угорщині, США, Франції, Швейцарії, Німеччині,

«Я ніби кидаю рідку масу білого гіпсу у середовище,

Нідерландах; перша премія на всеукраїнському кон-

і вона оточує порожнечу та виявляє присутність лю-

курсі молодих митців «МУХі» 2010-го року; Творчий

дини», не справжньої, а ніби зниклої, що залишила

грант на підтримку молодих митців від президента

по собі слід… В епоху генної інженерії та клонуван-

України (2013); державний орден «За заслуги» (2020),

ня дедалі проблематичнішими стають не лише ос-

яким відзначається особистий внесок у культур-

нови людського буття, а й сам феномен Життя у йо-

ний розвиток України, творчі здобутки та високий

го традиційному розумінні. Людське тіло втрачає ці-

професіоналізм…

лісність і суверенність, опиняючись в центрі нових
технологічних дослідів, стає об’єктом маніпуляції,
проте за будь-яких обставин саме воно залишається чи не останнім притулком людяності — здатності страждати, відчувати біль. Адже людина не просто «має тіло», ніби якийсь предмет, що ним можна володіти і якого можна позбутися, але і є цим тілом, яке позначає її зовнішню і внутрішню сутність.
Все більш актуально звучать сьогодні відомі слова Поля Віліріо про прогрес, котрий «поводиться
з нами як судовий медик, здатний проникати в кожен отвір досліджуваного тіла. Він не лише не відпускає людину, а проходить крізь неї, викликаючи
травми — візуальні, соціальні, афективні, інтелектуальні…», тому «кожен винахід приносить із собою
безліч нових руйнувань…» Крізь холоднувато-відсторонену естетику творів Назара Білика проглядають
роздуми не лише про скульптуру та її нові виміри,
а й про простір, що їй передує і її оточує, відображує та визначає місце, в якому знаходить себе людина… А тому, як писав Діді-Юберман, «…коли будьяку видиму річ, якою б спокійною вона не була
зовні, підкріплює втрата <…> — вона стає незаперечною і через це дивиться на нас, чіпляє нас, переслідує нас»… «Контрформи» Назара Білика не лише окреслюють простір навколо, а й ведуть за собою вглиб, всередину, куди так цікаво і так страшнувато заглядати…
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«Портрет»,
полімерні смоли, штучний камінь,
h 56 cм, 2018
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«Уявні відстані» (серія скульптур),
полімерні смоли, штучний мармур,
h 45 cм, 2019, фрагмент виставки «Уявні відстані», галерея Артсвіт, Дніпро, Україна
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