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Проект «Левітація» — це
активний рух і позбавлення
від пут земного тяжіння, відчуття невагомості і польоту.
Це і є остаточна версія мета
фори свободи. «Левітація»
асоціюється з польотом
духу, розкріпачує снами або
духовними практиками. І це
відбувається не на фізичному рівні; персонаж у кальсонах апелює до «нової тілесності», одним з принципів
якої є необхідність у процесі
пізнання, відштовхується
від власного розуміння своєї
тілесності. Усе це нагадує
про специфічний спіритуалізм барочного мистецтва,
до якого тяжіє в цілому
українське мистецтво.

Віктор Сидоренко
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ЛІВИЙ ТРАНСГ УМАНІЗМ
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Вихід за межі того, що більшість вважає людським, навряд чи принесе бажану волю. У сумніві нашої все ще антропоцентричної свідомості щодо перспектив прийдешньої досконалості
прочитується основне послання проекту
Сидоренка. У цьому плані він більше схильний
до скептично налаштованого, «лівого» напряму
ідеології трансгуманізму.
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Вікторія Бурлака
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ЛЮДИ В ЧАСІ
ЛЮДИ В ЧАСІ

Ця тема актуальна для всіх,
але, напевно більше, для нашої
країни, що знову переживає
драматичний період соціального й політичного зламу. Тепер
мені хотілося б дещо «відірвати» свого персонажа від суто
радянських конотацій. Для мене
сьогодні ці напіводягнені фігури
в умовному просторі — це люди
взагалі, «люди в часі». Я змінюю
зовнішні риси своїх персонажів, тепер пишу їх не тільки із
самого себе, а й з молоді нового
покоління, якій зараз так само
потрібно шукати себе в напрузі
сучасного життя, у невідомому
майбутньому. Події останніх
років знову показали нам, що,
попри попередні прогнози філософів, «історія ще не завершилася». Перед людиною постає
багато випробувань.
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Віктор Сидоренко
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ЛЮДИНА С ТАТИЧНА
Віктор Сидоренко осягає тему тоталітарного минулого як одного з трагічних періодів української історії. Апофеозом його мистецьких візій, посилених
сучасними технологіями, стає людина статична, замислена, хай навіть «загіпсована», але неодмінно людина як
центральний образ на полотні чи в інсталяційному виконанні. Людина статична — символ приреченості, буддійської
замисленості, ледь усміхнена, з кібергізованою фіксацією рук, що застерігають,
але й обережно прикликають до «обіймів». Акцентуючи на загрозі духовного клонування й уніфікації, митець говорить про трагічні речі сьогодення:
стандартизація людської суті є не лише
наслідком тоталітарних жахів, сучасне
буття демонструє її у ще більш загрозливих вимірах і йдеться не так про минуле, як про теперішнє й майбутнє.

Використовуючи старі сюжетні
або загальні місця, видозмінюючи їх, Сидоренко загострює
сприйняття: сприймати світ
минулого за його генеральною
олюдненою метафорою персонажеві стає набагато простіше,
оскільки йдеться не стільки про
емоційне сприйняття, скільки
про розумове, рефлективне.
Виникає не предмет, а людина-острів як тема географічної
відірваності, але у рамках колишнього перебування у середовищі. Вона провокує гру у просторове буття/небуття людини
і предметів.

Олександр Федорук

Андрій Пучков

Ми починаємо здогадуватись, чому
тріада «Людина-Образ-Постать»
хвилювала і збагачувала уяву Віктора
Сидоренка, і чому годинами-днями-тижнями він не виходив з робітні, полонений образами з минулого, і чому образи
героїв у кальсонах з перехідного не так
вже й віддаленого від нас часу не полишали уяву, не покидали його самого.
Маєстатні персонажі — noirs, rouges
couleurs спозирали з багатьох г алерей
світу, нагадуючи авторові пройдене
ним зачарування скульптурою і культивацію ним психологічної суті «Що
далі?», отого внутрішнього «Що далі?»,
яке у реальному просторі не могло
існувати «прискореним далі» через
процес його освоєння і врешті-решт
засвоєння.

ЛЮДИНА-ОСТРІВ /
ЛЕВІТАЦІЯ

Леся Смирна

ЛЮДИНА / ОБРА З /
ПОС ТАТЬ

Л

ЛЮДИНА-ОСТРІВ /
ЛЕВІТАЦІЯ
Використовуючи старі сюжетні
або загальні місця, видозмінюючи їх, С идоренко загострює
сприйняття: сприймати світ
минулого за його генеральною
олюдненою метафорою персонажеві стає набагато простіше,
оскільки йдеться не стільки про
емоційне сприйняття, скільки
про розумове, рефлективне.
Виникає не предмет, а людина-острів як тема географічної
відірваності, але у рамках колишнього перебування у середовищі. Вона провокує гру у просторове буття/небуття людини
і предметів.
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Віктор Сидоренко осягає тему тоталітарного минулого як одного з трагічних періодів української історії. Апофеозом його мистецьких візій, посилених
сучасними технологіями, стає людина статична, замислена, хай навіть «загіпсована», але неодмінно людина як
центральний образ на полотні чи в інсталяційному виконанні. Людина статична — символ приреченості, буддійської
замисленості, ледь усміхнена, з кібергізованою фіксацією рук, що застерігають,
але й обережно прикликають до «обіймів». Акцентуючи на загрозі духовного клонування й уніфікації, митець говорить про трагічні речі сьогодення:
стандартизація людської суті є не лише
наслідком тоталітарних жахів, сучасне
буття демонструє її у ще більш загрозливих вимірах і йдеться не так про минуле, як про теперішнє й майбутнє.
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ЛЮДИНА С ТАТИЧНА

МАГНІТНА ТОМОГРАФІЯ МИНУЛОГО

Олексій Босенко
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«Магнітна томографія минулого» (так можна розглядати цю спробу вступити в магнітний резонанс
з часом у цьому проекті Сидоренка) зрушує щось
у «стійкій нерівновазі», починається обвалення, що підкорюється теорії катастроф, і якщо її
немає, то її слід вигадати. Перехідні форми тому
й не схоплюються історією часу, що вони перехідні, але тут перехід відображено у своїй явності, не
обмежуючись технікою «перспективних побу-

дов» — реальність ірреальності як така. Погляд
впирається у погляд, і перемогти його погляд
неможливо. Художник не страждає на вуайєризм,
він дивиться, а не підглядає. Його роботи не для
продажу, не потурають сучасності і не лестять
їй у надії на комерційний успіх. Навіть вміщені
в мережу координат, вони вільні від дрібнопористої
мережі часу, через те що самі і є цією мережею,
яку вибирають, «коли йде безсмертя косяком».

«Персонаж у кальсонах» переживає
ситуацію власної астральності, ототожнення з космічними феноменами. Звідси — масштабна значущість
образів та їх холодна бездоганність:
бо ж вони особливі, безпрецедентні.
Понижується температура тіла
у глядача та відчувається космічний
холод під час зустрічі оком-душею
з довершеними, як у класицизмі,
напівоголеними постатями чоловіків. Їхні кальсони в даній ситуації
якісь дивні. Вони сприймаються
як фірмовий знак автора, певною
мірою логотип. Космонавти в кальсонах зависли у просторі, який
не має топографічних ознак, де
відсутні верх і низ. Магнітну стрілку
скомпрометовано у світах-видіннях
художника.

«Персонаж
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тожнення з
ми. Звідси —
образів та ї
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мірою логот
сонах завис
не має топо
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Ольга Петрова

МАГНІТНУ СТРІЛКУ
СКОМПРОМЕТОВАНО
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Тіла — це нерухомі об’єкти,
обплутані мережею безупинних рухів рук. Здається, що ці
руки не просто доторкаються,
але начебто препарують тіло
заживо — як руки філіппінських
цілителів, які розкривають нутрощі без допомоги хірургічних
інструментів. Вони проникають
не тільки в тіло, але й у свідомість, тому що маніпулювання
тілом і є маніпулювання свідомістю.
Так, текст відеоролика стає не просто звуковим
тлом, це — безупинний інформаційний потік,
у який сьогодні насильно занурюють кожного
з нас. Умовою успішної маніпуляції є руйнування
через проломи психологічного захисту людини.

Віктор Сидоренко

МАНІПУЛЯЦІЯ
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МАТЕРІА ЛІЗАЦІЯ МАЙБУ ТНЬОГО

Андрій Сидоренко
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Виконуючи ритуальні жести-дії, людина в кальсонах зберігає і утримує інший час, паралельний
і поновлюваний. Цей час може існувати в її свідомості лише завдяки цим практикам, і вона таким
чином утримує цей стан нескінченно довго. Поки
вона, прикладаючи зусилля, виконує ці незрозумілі
на сьогодні практики, цей паралельний час триває.

Можливо навіть вона перебуває в стані матеріалізації свого проекту майбутнього. І чим більше вона
незрозуміла тепер, тим більше її присутність розширює горизонт для створення видимості майбутнього.
Увесь травматичний досвід у результаті цих практик
перестає переживатися як особистий, а сприймається як такий, що його переживають мільйони.

МА ЯТНИК МЕНТА ЛІТЕТ У

Вікторія Бурлака

М

Крізь нашарування міфологічних
значень — Матір, Захисниця, Заступниця — перед нами постає конкретна
людина, жертва системи. Абсолютно
реалістично видається її спіднє. Це теж
знаковий для художника момент: він
викриває не людину, але рабський за
суттю лад, за якого «непристойна насолода» від приниження навколишніх
стає реалією життя. Спіднім військових
і табірних в’язнів Сидоренко маркував
у попередніх проектах соціальних
ізгоїв — а за радянських часів ізгоями
були майже всі члени суспільства, за
невеликим винятком. І в цьому випадку
статуя жінки, позбавленої одягу, незважаючи на значні розміри, сприймається досить безглуздо. Це не героїчна
оголеність, але позбавлення особистості її захисних покривів і почуття
власної значущості. Замикаючи ланцюг
часів, художник акцентує: найширша
амплітуда «радянської» свідомості не
є окремо існуючий історичний ексцес, —
вона міцно закріпилася всередині
нас. Маятник менталітету рабського
й героїчного, величного й низького
неможливо зупинити так швидко, як
хотілося б. Часом здається, що ми звільнилися від того вантажу, але це не так,
він продовжує існувати сьогодні і зараз,
і ця статуя несвободи — красномовне
підтвердження.

Заступниця

Захисниця
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Матір
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МЕЖІ ТЕМРЯВИ

У скульптурному об’єкті світло окреслює межі темряви, й це відбувається досить виразно, тому сприяють фізичні межі прозорого саркофага, відлитого зі
спеціальних матеріалів за космічними технологіями,
певною мірою дублюючи межі поширення світла.
<…> Картина справляє досить моторошне враження

Олеся Авраменко

й заворожує, заморожує почуття, думки, уповільнює
їхній лет, біг, хід… Рух уповільнених думок легше
простежити, а стежачи за ними, перейти до медитативного стану. Що ж, можливо, зійдуть осягнення,
осмислення, розуміння, про що сигналізує нам
художник влучно організованими таємницями.

МЕЖІ
СВОБОДИ

МЕТАФІЗИК А
ПРИСУ ТНОСТІ

«Здача крові» — це роздуми про межі
свободи особистості, про святість
людського життя і допустимості її
жертви. Потрапляючи в певний контекст історичних подій, крім авторської
інтенції, твір починає генерувати власні
додаткові смисли. Картина більше не
є однозначно критичним запереченням сучасної «біополітики». Творчість
Сидоренка спрямована на осмислення
й ліквідацію травми тоталітарного
минулого. Ключове питання у зв’язку
з цим: наскільки є актуальною категорія свободи для нашої пострадянської психології? З одного боку, цей
проект — один з найбільш невтішних
у своєму жорсткому діагнозі і видається
як пам’ятник жертвам системи. Дивлячись на нього, починаєш співчувати
тим, хто, здавалося б, не має права
вибору і заздалегідь приречений бути
«гарматним м’ясом» або «цеглинками»
стандартної конфігурації у витонченій архітектоніці державної будівлі.
З іншого боку, розумієш, що право
вибору залишається завжди. У нерів
ному поєдинку індивіда і системи,
індивіда і спекулятивної «політичної
необхідності» намічається третя ланка,
що зводить воєдино тезу і антитезу:
історична необхідність. Можливо, вища
міра свободи, як це не парадоксально,
полягає в тому, аби свідомо прийняти
героїчну смерть.

Якщо обмежитися суто зоровими
компонентами, будь-яке тіло — це
і порожнеча, і об’єм: воно займає відведене місце у великій порожнечі світу
і входить до неї складовою частиною.
З тією різницею, що Сидоренко зображує не порожнечу, а простір як такий,
і відтворює реальну порожнечу світу,
що втратив душу. Тільки пише він як
композитор, який використовує акустичний простір. Мова його особлива
і тому може бути віднесена до будь-якої
епохи, немов універсальна мова музики. Суть її змінюється, але особливість
музики в тому, що вона сприймається
як ціле, творячи опір власній зміні
й часу. Тут немає стилізації, тут лише
позбавлення часу, що заповнене навіть
не тілесністю, а якимись істотами,
а вони спілкуються лише між собою,
стародавньою мовою, що викликає
тривогу. Фігури перебувають в стані
спокою, але в статиці напруги. Є щось
спінозівське, коли «фігури» — похідні
від атрибутів, а ті — від субстанції. Вони
«пам’ятають» про своє походження.
Та сама гайдеґґерівська «метафізика
присутності».

Вікторія Бурлака

Олексій Босенко

97

98

МЕТАФОРА ЧАС У

Олександр Соловйов

Особливість проекту «Жорна часу» (втім, вона
не містить розбіжностей із сучасними тенденціями) — його процесуальний характер. Жор 
на — не лише символ машини, що перемелює,
руйнівного механізму, хоча проект більшою
мірою спрямований на фіксацію деструктивного
стану часу і простору, хронотопу, тобто п евного

тимчасового апогею, у який ми всі сьогодні
занурені. Жорна, як і коло або круглий циферблат годинника, можна трактувати і як символ
вічного повернення (доречно згадати, що саме
такою є метафора часу у Ніцше). Основна колізія
проекту — тлінне і вічне, вмираюче і оживаюче,
видиме і уявне.
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МЕХ АНІЧНА ЖІНК А

М

Вікторія Бурлака
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Чотириметрова жінка у спідньому стоїть,
простягаючи руки вперед. Це схоже
на жест доведеного до автоматизму
стояння перед вищим началом: атрибут
релігійного культу, що перейшов у тоталітарні практики часів культу особи.
Побожне стояння (схиляння) перед
авторитетами закріпилося у свідомості
радянських людей. Жінка наче застигає
поза часом, нагадуючи сомнамбулу. У цій
скутості і незграбності прочитується нескінченна болісна спроба виживання радянського посттравматичного синдрому.
Він охоплює настільки
глибинні шари нашої
«Механічну жінку» здатне
особистості і психіки, що
оживити лише і винятково
невідомо, як довго ще
«ідеологічне трансцендентне»,
може тривати цей діалог
воно надихає і рухає нею, до
з минулим. «Механічну
певної міри заміщаючи функжінку» здатне оживити
цію духу.
лише і винятково «ідеологічне трансцендентне», воно надихає
і рухає нею, до певної міри заміщаючи
функцію духу. В. Сидоренко пропонує
репліку на радянську іконографічну
традицію, що відсилає до «Батьківщини-Матері», — її скульптура просякнута
важкою, гіпертрофованою, сковуючою
міццю і статикою, відвертим пафосом, —
апелює до давньої традиції Оранти,
«Непорушної стіни» — так замикається
зв’язок часів. Цей зв’язок лишається
завжди, через те «копати» вглиб можна
як завгодно довго і далеко: хоч би до
скіфсько-половецьких кам’яних баб,
відсилання до яких тут, безсумнівно, теж
присутнє. «Баби» — уособлення Великої,
або Фалічної Матері-прародительки —
архетипу, що живе у підсвідомості незалежно від соціального контексту.

Віктор Сидоренко
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МИ

Щоб зрозуміти, як нас сприймають інші,
мусимо з’ясувати для себе, хто такі
«МИ»? Чи є взагалі під цим «МИ» якась
цілісна ідентичність абсолютно типових
і характерних людей. Або таку ідентичність уже не знайти в сучасному світі —
все перемішалося: народи, культури,
традиції, звичаї. Але якщо навіть так, то
який тоді вихід? Тут лише два проторених шляхи: шукати подібних, тобто
об’єднуватися у групи, що борються
за все своє — проти всього чужого або,
навпаки, — шукати діалог з тими, у кого
інші корені, інші зовнішність, темперамент, характер. В обох випадках є свої
недоліки. У першому — повернення до
тоталітаризму і дискримінації, у другому — мультикультуралізм. Однак обидва
шляхи ведуть до деперсоналізації. Або
людина стає частиною натовпу «однакових своїх», або — частиною натовпу
«різних чужих».

МИС ЛЯЧИЙ ДРАМАТИЗМ
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Віктор Сидоренко різний, складний, метафізичний. З мінімізованої, порівняно
з іншими, іронією до предмета уваги.
Він вважає, що яким би тотальним не
була криза гуманітарної традиції, духовне зусилля для чесного проживання
цієї ситуації ще можливе. Від спроб
її подолання до «повної загибелі, всерйоз». Мислячий драматизм його робіт
йде по наростаючій від античних мотивів, що розглядаються крізь призму
пізніших замуленостей, через сутінки
гармонії (Джотто) до антропологічної
катастрофи ХХ століття, з виходом
її колосальної енергії, в тому числі,
в мистецтві.

МІРА ЗА МІРУ

Дмитро Корсунь

Я вже говорив, що інколи здається,
ніби Сидоренко не любить людей, він
їх терпить, — але він не любить і свої
твори, і себе, позбавляючись від себе
у творчості. Тож усе честь по честі,
чесність за чесність, «міра за міру».
Його персонажів не можна любити, неможливо, як і героїв Достоєвського (вже
було, вже говорилося), і навіть співчувати їм дивно, адже вони не здатні
відчувати. Таке враження, що художник
не любить людей, він їх досліджує,
захопившись експериментом. Та чого
б це їх любити?

Олексій Босенко

МИСТЕЦТВО
ЯК ПРИК ЛА ДНА
СОЦІОЛОГІЯ
Виявляється, якщо колись мистецтво
мало характер розкоші й якоїсь функції
замінника громадського співчуття
(так само мало спів-відчуває і є співчутливим немов свічадо), то тепер
воно мимоволі перетворюється на
природничу науку, яку спричинили до
життя потреби суспільного виробництва, як колись необхідність у стійких
барвниках перетворилась на науку
хімію. Алхімія мистецтва завершилася.
І опиратися цьому безглуздо, про що
чудово розуміє Сидоренко. Справа не
в тому, що він використовує найсучасніші технології, а в тому, що сучасне
мистецтво взагалі уплетене в безпосередню тканину громадського простору,
і він навіть не приховує, що фантазії не
потребує. Мистецтво заявляє про себе
з науковою точністю і, окрім того, є не
розвагою, а зброєю, активно формуючи
психіку і препаруючи емоції, оскільки
будь-яка ідея нічого не означає, поки
вона не пропущена крізь сприйняття,
емоції, — без почуттів уже обходяться,
відбуваючись накладними імітаціями.
Мистецтво спрацьовує не лише як математика, фізика, хімія, а й як прикладна
соціологія (що, загалом, не є новиною,
досить згадати чудову працю Т. Адорно
«Вступ до соціології музики», від якої
досі музиканти зіщулюються і вкриваються рясними краплями поту).
При цьому мистецтво унеможливлює
критику смаку.

Олексій Босенко

Олена Аккаш

М ОЖ Л И В О С Т І Т РА Н СФ О Р М А Ц І Ї
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Просте ототожнення символічного
образу людини-в-спідньому з метаморфозами індивідуальної і суспільної свідомості нової епохи загрожує
примітивною схематизацією процесу
присвоєння культурного капіталу. <…>
Символ людини-в-спідньому з’єднує
означене і те, що означає (Дерріда),
перевіряє на міцність кордони
індивідуальної ідентичності й водночас досліджує можливості їхньої
трансформації. Вона (людина) проголошує відмінності й водночас єдність
сучасного глядача і власного образу
як індивідуалізації. Ці відмінності саме
і утворюють ядро її символічної сутності. Для людини-в-спідньому немає
необхідності що-небудь пояснювати
глядачам, тим більше повчати їх, так
само як і спонукати до власних інсинуацій, що призводить найчастіше до
наївних школярських вердиктів (що не
цілком вписується в популярну нині
на Заході естетику сприйняття). Цей
візуальний символ виконує функцію
створення нової реальності вже самим
фактом створення й існування. Символ
людини-в-спідньому як думка-дія (акт)
створює дійсність, описуючи і формуючи світ. У результаті знищується
відмінність між буттям і його репрезентацією, людина-в-спідньому стає
символом вчинку, що творить світ.

