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Перший фестиваль
NonStopMedia пройшов у 2003
році, і він був необхідний місту,
необхідний Україні, тому що
іншого такого конкурсу для
молодих художників не було. Це
було ще до появи премії Пінчука
або МУХі. Молоді художники
існували, а способу показати свої роботи у них не було.
Другий NonStopMedia відбувся
у 2004 році, і було прийнято
рішення зробити з нього бієнале.
У 2018 році пройшов вже дев’ятий NonStopMedia. Формат
фестивалю змінювався протягом
всієї його історії. Проте кожного
разу основою фестивалю була
виставка проектів лауреатів
конкурсу, яка проходила в різних
локаціях: від галерей до торгівельних центрів. Але частіше
за все це був один великий та
новий (фестиваль відкриває не
тільки художників, але й місця)
виставковий майданчик, до чого
ми й повернулися в цьому році.

Саме тому головною локацією
було обрано Палац студентів
НТУ «ХПІ» - одночасно історичне
та нововідкрите місце.
Ідея цьогорічного фестивалю створення зв’язків, створення
великої мережі художників і
кураторів, людей, які займаються
сучасним мистецтвом в Україні.
Тому крім програми відкритих заходів, які були доступні
для всіх, в межах фестивалю
проходила закрита програма
для лауреатів NonStopMedia. У
порівнянні з минулими роками,
ми нічого кардинально не змінювали, але намагалися якомога
більше підсилити спілкування
між учасниками, організаторами фестивалю та членами журі.
Тому що виставка та фінальний
проект NonStopMedia – це
здорово, але набагато важливіше дати зрозуміти молодому
художнику, що саме комунікація
та обмін інформацією між усіма

учасниками процесу і є найважливішим за будь-яку виставку
і будь-які гроші. Адже якщо ти
не знаходиш однодумців, то, на
превеликий жаль, тебе система
мистецтва випльовує. Важливо,
що цього року в лауреати фестивалю приїхали з різних кутков
країни: Київа, Львову, Кривого
Рогу, Харкова.
Крім того, що стосується створення зв’язків. Ще при підготовці
минулого фестивалю ми задумалися над тим, що може стати
мотивацією для наших лауреатів,
і прийшли до висновку, що для
молодих художників це, перш за
все, можливості в арт-середовищі. Тому ми заздалегідь домовилися з нашими друзями та
колегами-галеристами з різних
міст України, про виставки для
кожного з наших фіналістів

The first NonStopMedia festival
was held in 2003, and it was
needed for the city and for Ukraine
because there was no other
competition of that kind for young
artists. It was before the time the
Pinchuk Prize or MUH contest appeared. There were young artists,
but there were no means to show
their work. The second NonStopMedia festival took place in 2004,
and it was decided to make it
a biennial event. In 2018 it was
already the ninth edition that we
held. The format of the festival has
been changing throughout its history. However, each time the basis
of the festival is an exhibition of the
winners of the competition, held
at different venues: from galleries
to shopping centers. Most often it
was one large and new exhibition
area (the festival opens not only
new names, but also new places),
and we have decided to return to
this format this year as well. That is
why the main location was chosen

to be the Students’ Palace of the
National Technical University ‘KhPI’
-- both a historic and a newly
discovered place.
The idea of this year’s festival is
to create connections, to create
a large network of artists and
curators, people who are engaged
in contemporary art in Ukraine.
For this reason, in addition to the
program of open events accessible
to everyone, there was a closed
program for NonStopMedia laureates within the festival framework.
Compared to previous years, we
didn’t make any radical changes,
but tried to enhance as much as
possible the communication between the participants, organizers,
and members of the jury. Because
it’s great to have the exhibition and
the final project of NonStopMedia,
but it is much more important to
make it clear to young artist that
communication and exchange of
information among all the partici-

pants of the process are far more
important than any exhibition or
money. Because if you fail to find
like-minded people, the art system
will unfortunately spit you out.
It is important that this year the
laureates of the festival came from
different corners of the country:
Kiev, Lviv, Krivoy Rog, Kharkiv.
Also, as regards creating connections, when we were preparing the
previous festival we thought about
motivating our laureats and concluded that for young artists the
best motivation is an opportunity
in the artistic community. For this
reason, we reached agreements
beforehand with our colleagues
gallery dealers in various Ukrainian
cities on holding exhibitions of
every finalist of this festival.
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GRIGORY
GUDACHENKO

УРОБОРОС

UROBOROS

Цей проект про природне середовище в індустріальному місті.
Про його візуальне сприйняття
в контексті забрудненої екології.
Про боротьбу того, що дарує
повітря, і того, що його забирає.
Про циклічну взаємну деструкцію і відродження — що є подібно до Уробороса.

This project is about the natural
environment in an industrial city.
About its visual perception in the
context of ecological pollution.
About the struggle between what
gives the air and what takes it.
About cyclic mutual destruction
and rebirth — which is similar to
Uroboros.

Обертання дерев навколо має
створити відчуття густого оточення природи. Вони проектуються на підлогу для враження
дотику до природного середовища серед металургійного пилу
і опадів.

The rotation of trees should create
a feeling of a dense natural environment. They are projected onto
the floor to feel the touch of
a natural environment among metallurgical dust and precipitation.

АНЯ
МАНАНКІНА

A N YA
MANANKINA

МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ
РЕЖИМ

M U LT I MODALITY
MODE

Коли людина говорить «я тебе
люблю» з виразом страждання
на обличчі, ми автоматично засумніваємося в правдивості слів.
Адже тіло не тільки відчуває,
воно ще є знаряддям для запису
простору і часу, навколишнього
середовища. Тіло — знаряддя
їх моделювання існує в часі
конструювання змісту, а не
просто візуально-експресивного
вираження.

When a person says “I love you”
with the expression of suffering on
their face, we automatically doubt
veracity of these words. After all,
the body not only feels, it is also an
instrument for recording space and
time, the environment. The body
is an instrument for creating their
simulation. Such a body exists in
the time of constructing meaning
and not just visual-expressive
information.

Тіло є інструментом, за допомогою якого людина виражає свої
думки. Мова тіла іноді передає
більш істотну інформацію, ніж та,
якою ми обмінюємося за допомогою слів.

The body is the instrument by
which a human expresses his/her
thoughts. Body language sometimes conveys more substantive
information than that which we
exchange through words.

Чи можливо штучним шляхом
створити конфлікт вербальної і
невербальної передачі інформації? Чи є принципова межа між
словами, інтонаціями, жестами,
виразами обличчя?

Is it possible to artificially create
a conflict between verbal and nonverbal transfer of information?
Is there a fundamental line
between words, intonations,
gestures, facial expressions?

ІРА
ВОДОЛАЖЧЕНКО

IRA
VODOLAZHCHENKO

NE YRO

NO YRO

Людський мозок — найскладніший об´єкт з відомих нам. Штучна нейронна мережа — яскравий
приклад комп´ютерної архітектури, що імітує мозок. Навчати її
можна чому завгодно.

The human brain is the most complicated object known to us. The
artificial neural network is a vivid
example of computer architecture
which simulates the brain. It can
be taught anything.

Проект є наочним прикладом
того, як естетичні речі можуть
бути спрограмовані за допомогою математичних моделей та
адитивних технологій. Проект
фокусується на точках дотику
мистецтва і науки, досліджуючи
точки перетину творчості людини
й машини. Програма сприймається не як засіб, а як повноцінний учасник творчого процесу,
«партнер».

The project is a vivid example
of how aesthetic things can be
programmed with the use of
mathematical models and additive
technologies. The project focuses
on points of contact between art
and science, exploring points of
intersection of human and machine
creativity. A program is perceived
not as a means but as a fully valid
participant in the creative process,
a “partner”.

Об´єкти, що реалізуються за
допомогою 3D-друку, дедалі
частіше проектуються з використанням інструментів генеративного дизайну. Генеративний
дизайн — підхід, в якому дизайнер безпосередньо не шукає
рішення поставленої задачі, а
описує її параметри і обмеження
програмі, після чого та створює
(генерує) варіанти рішення.

ТОМАШ
ГА Ж Л І Н С К І
ТА ВІКТОРІЯ
ДОРР
ВЧОРА ЩЕ
Х УД О Ж Н И К —
ЗАВТРА ВЖЕ
КУРАТОР
Переоповідь робіт створює
зовсім інше враження про
виставку. Враховуючи субєктивне сприйняття кожної особистості, версії переказувань можуть
бути безкінечними. Таким чином
можна говорити про різну реальність для кожного.
Чи опис робіт відвідувачами
експозиції може сформувати
“правдиву версію” виставки
в іншому просторі? Наскільки
можливо відтворити почуте,
яке було побачене?
Проект складається з трьох
частин. На першому етапі відвідувач потрапляє в неочікувану
ситуацію розмови-діалогу,
де йому пропонується одягнути
навушники та описати побачені
на виставці роботи. Діалоги з
описом виставки та враження
фіксуються. Другий етап полягає
в реконструкції виставки в іншому місті, з використанням усних
описів, зафіксованих під час
першого. Третій етап - розробка
каталогу після презентації обох
виставок: виставки-оригіналу
та виставки-реконструкції, що
складатимуться з фото, описів
та діалогів.

TOMAS
GAJLINSKI
AND VICTORIA
DORR
Y E S T E R D AY
STILL AN ARTIST
— TOMORROW
ALREADY
A C U R ATO R
Retelling of artworks creates a
completely different impression
about an exhibition. Given the
subjective perception of each
individual, there can be an endless
number of versions of retellings.
So we can speak about a different
reality for everyone.
Can a description of artworks by
the visitors of the exhibition form
its “true version” in another space?
How possible is it to reproduce
what was heard about what had
been seen?

The project consists of three
parts. At the first stage, a visitor
finds himself in an unexpected
situation of conversation-dialogue,
during which he is asked to put
on headphones and describe
the works seen at the exhibition.
Dialogues with descriptions of the
exhibition and personal impressions are recorded. The second
stage is a reconstruction of the
exhibition in another city, using
the oral descriptions recorded
at the first stage. The third stage
is the development of a catalog after presentations of both
exhibitions: the original exhibition
and the reconstructed exhibition,
containing photos, descriptions,
and dialogues

АНАСТАСІЯ
Х УД Я К О В А

A N A S TA S I A
K H U D YA K O VA

ПАЛИТИ
НЕ МОДНО,
МОДНО —
МАЛЮВАТИ!

SMOKING IS NOT
I N FAS H ION,
IT’S FAS H IONAB LE
TO DRAW!

Соціальний проект-експеримент. У десяти різних локаціях я
розвісила однакові чисті полотна
в місцях для паління і залишила
таблички з написом «Кидай палити, почни малювати». Ідея полягала в тому, щоб люди гасили
цигарки об полотно. Після чого
можна бачити, як в різних місцях
люди ставилися до проекту, і як
активно брали участь.

Social project-experiment. In ten
different locations I hung up the
same blank canvases in the places
for smoking and left signboards
with the words «Stop smoking,
start drawing.» The idea was
for people to put out cigarettes
leaving marks on the canvas. After
that one can see how people in
different places reacted to the
project and how active was their
participation.

ЛОКАЦІЇ,
ХАРКІВ:
Центр «Діабетична стопа»
Харківська міська клінічна
лікарня №2

LO CAT I O N S ,
KHARKIV:
Diabetic SoleCenter,
Kharkiv City Clinical Hospital №2

Кав’ярня
Sweeter

Sweeter
Coffee Shop

Майстерня по ремонту
швейного обладнання

Sewing equipment
repair workshop

Офіс компанії
«White BOX»

White BOX
office

Галерея
«VOVATANYA»

VOVATANYA
Gallery

Головне управління ДСНС
України в Харківській області

Main Directorate of the State
Emergency Service of Ukraine
in the Kharkiv region

Палац студентів
НТУ «ХПІ»
PORT Wine Bar

Palace of Students of the
National Technical University
«KhPI»

Арт-клуб
«Корова»

PORT
Wine Bar

Кафе
«Farsch»

KOROVA
Art Club
FARSCH
Cafe

ЄВГЕН
КОРШУНОВ
СЕРІЯ
РІК ПІВНЯ
Серія про естетичні смаки
українців, буденність та свята.
Прототипами для деяких робіт
слугували рисунки українських
художників-аматорів та фото простих людей, що розмірковували
про прекрасне в соцмережах.
Кожна робота ілюструє один
з місяців та один символ року.
Рисунки було стилізовано та
змінено.
«Я надихаюсь Україною та її
людьми, які тягнуться до прекрасного. Втім, естетичні пошуки
українця часто закінчуються
Андріївським узвозом. Сучасне
мистецтво викликає ворожість
та відторгнення. Недолуге
годування Кобзарем-Шевченком, педалювання патріотичних,
релігійних, сакрально-сільських
тем в нашій країні лише посилює
цю тенденцію» — пояснює автор.
Проект складається з тринадцяти живописних робіт, виконаних у 2017 році (папір, олія,
150х120см) та відео (окрім
авторських, було використано
одну роботу Олега Голосія).

YEVHEN
KORSHUNOV
YEAR
OF THE ROOSTER
SERIES
A series about the aesthetic tastes
of Ukrainians, their everyday life,
and holidays. Drawings by Ukrainian amateur artists and photos
by ordinary people who wrote
about beauty on social networks
were used as prototypes for some
works. Each work illustrates one of
the months and one symbol of the
year. The drawings were stylized
and changed.
“I am inspired by Ukraine and its
people who are drawn to beauty.
However, Ukrainians’ aesthetic
pursuits often stop at the Andriyivskyy Descent (picturesque
street near St Andrew’s church
in Kyiv where street vendors sell
pop art and souvenirs for tourists).
Modern art is met with hostility
and rejection. Being clumsily fed
with The Kobzar Shevchenko and
forcing patriotic, religious, sacredly

bucolic themes only adds to this
tendency in our country”, explains
the author.
The project consists of thirteen
paintings from 2017 (paper, oil,
150x120cm) and video (besides
author’s, one work by Oleg Holosiy
was used)

ВЕРОНІКА
ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Т А Б О ГД А Н А
ПАЦЮК

VERONIKA
CHEREDNICHENKO
AND BOGDANA
PAT SY U K

ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ

E X P I R AT I O N
DAT E

Згідно з теорією керування
страхом, базовий психологічний
конфлікт виникає, коли людина
прагне жити, але розуміє невідворотність смерті. Вирішенням
цього конфлікту стає унікальний феномен — культура, що
відрізняє і підносить людину над
іншими тваринами.

According to the theory of fear
management, a basic psychological conflict occurs when a person
yearns to live but understands the
inevitability of death. The solution
to this conflict is a unique phenomenon - culture, which distinguishes and elevates man over other
animals.

Культура — це система символів,
необхідних для того, щоб людина
відчувала цінність свого життя,
проживала його змістовно та
знаходила в ньому сенс. Культурні основи існують для опанування страху смерті, дозволяючи
людині жити осмислено.

Culture is a system of symbols
necessary for people to feel
the value of their life, to live life
meaningfully and to find sense
in it. Cultural foundations exist to
master the fear of death and to
allow a person to live intelligently
and mindfully.

ЄВГЕНІЯ
ЛАПТІЙ

EUGENE
LAPTII

ОКОЛОТОК

DISTRICT

Серія заснована на романі
французького письменника Тоні
Дювера «Околоток» про дивне
село, в якому живуть лише діти.

The series is based on the novel
by the French writer Tony Duvert»
District» about a strange village in
which only children live.

ДАР’Я
КОЛЬЦОВА

DARIA
K O LT S O VA

КВІТИ
І ПТАХИ

FLOWERS
AND BIRDS

Термін з китайського мистецтва:
«птахи і квіти» — жанр зображення дикої природи. Проте,
на виставці глядач не знайде
ані квітів, ані птахів. Замість них
— тривожні пастки, небезпечні
сильця та «спіймані» травмовані
тіла: світ після втрати невинності.
Це свідомий обман очікувань, що
посилює розчарування від втрати свободи та краси первинного
світу — драма постає з гострою
очевидністю.

The Chinese art term «birds and
flowers» means a genre of depicting wildlife. However, viewers will
not find either flowers or birds at
the exhibition. Instead, they will
see alarming traps, dangerous
fowling-nets and «caught» injured
bodies: the world after the loss
of innocence. This is a conscious
deception of expectations, which
enhances the frustration of the
loss of freedom and beauty of the
original world - the drama appears
with acute obviousness.

Проект резонує з темою обмежень та постійних намагань від
них звільнитися. Ці перманентні
спроби дистанціювання від
встановленої системи правил та
заборон втілені у виставковому
матеріалі: чорно-білих колажах,
створених з ксерокопій тіла художниці, керамічних скульптурах
та аудіо.
Птахи і квіти — це чисте споглядання, відмова від тактильного,
яка перетворює людину у погляд. Розставленні пастки вказують, що тактильність і все, що за
нею слідує — невідворотнє.

The project resonates with the
subject of restrictions and constant efforts to break free. These
permanent attempts to distance
oneself from the established
system of rules and prohibitions
are manifested in the exhibition
material: black and white collages
created with photocopies of the
artist’s body, ceramic sculptures,
and audio material.
Birds and flowers is pure contemplation, rejection of the tactile
which turns a person into a viewer.
Visible traps indicate that tactile
experience and everything that
follows it is inevitable.
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ПАРАЛЕЛЬНА
ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ОБ’ЄКТІВ
МІТАСОВА
Олег Мітасов (1953 — 1999)
прославився в Харкові в середині 1980-х років численними
написами із зв’язаних слів на
парканах і стінах будинків. Імовірно, страждав на шизофренію.
На виставці були представлені
його родинні меблі та фотографії.
P R E S E N TAT I O N
O F M I TA S O V ’ S
OBJECTS
Oleg Mitasov (1953-1999)
became famous in Kharkiv in the
mid-1980s by making numerous inscriptions of phrases on
fences and house walls. Probably
suffered from schizophrenia. At the
exhibition his family furniture and
photographs were presented.

ВИСТАВАКОНЦЕРТ ТЕАТРУ
АРАБЕСКИ
за текстами Мажени Садохи
(Вроцлав), Сергія Жадана
(Харків) та Юрія Андруховича
(Івано-Франківськ) у виконанні
Міська Барбари та Юрка Єфремова — автора музики —
у режисурі Світлани Олешко
з відеорядом від Андрія
Зеленого (Львів).
Надзвичайно актуальний,
гострий і водночас мобільний
проект. Це не просто вистава —
це відео-арт, це низка дискусій
та дебатів, аудіокнига, східноукраїнський тур у 2018 році
(Чугуїв, Слов’янськ, Краматорськ,Сіверськодонецьк, Лисичанськ).

PERFORMANCEC O N C E R T,
THE ARABESQUE
T H E AT E R
Based on texts by Mageny
Sadokhi (Wroclaw), Serhiy Zhadan
(Kharkiv), Yuri Andrukhovych (Ivano-Frankivsk); performed by Misko
Barbara and Yurko Efremov (music), directed by Svitlana Oleshko,
with a video background by Andriy
Zeleny (Lviv).
Extremely relevant, hard-hitting and
at the same time mobile project.
This is not simply a performance,
this is video art, together with a
series of discussions and debates,
an audiobook, and a 2018 tour in
Eastern Ukraine (covering Chuhuiv,
Slovyansk, Kramatorsk, Sievierodonetsk, Lysychansk).

КУРАТОРСЬКИЙ
ПРОЕКТ
НАТАЛІ
ЧИЧАСОВОЇ
МІСТО БЕЗ ПРИЗНАЧЕННЯ
СПЕЦПРОЕКТ
В І Д ГА Л Е Р Е Ї
АРТСВІТ (ДНІПРО)
Роботи надані з колекції галереї
Артсвіт, створені сучасними
молодими українськими художниками, які репрезентують різне
відчуття себе та бачення майбутнього. Медіумом на виставці є
друкована графіка - одна з найбільш традиційних технік, що вже
давно стала не тільки засобом
декоративного оформлення, але
й набула специфічної та лаконічної візуальної мови. Сьогодні,
в контексті переосмислення
нашої ідентичності та вибудо-

вування стратегії подальшого
розвитку, звернення до аналізу
впливу радянського феномену
є надзвичайно важливим. Така
ситуація спонукає сучасних
художників
у своїх практиках звертатися до
теми радянської спадщини та
фіксувати її у ландшафті міста.
Їхні роботи фактично стають
індикатором змін у свідомості
нового покоління.

C U R ATO R I A L
PROJECT CITY
WITHOUT
PURPOSE,
N ATA L I A
C H I C H A S O VAYA
SPECIAL PROJECT
FROM ARTSVIT
GALLERY (DNIPRO)

The works have been provided
from the ArtSvit gallery collection, created by young modern
Ukrainian artists who represent a
different self-awareness and vision
of the future. The medium at the
exhibition is printed graphics - one
of the most traditional techniques,
which has long since become not
only a decoration means, but also
acquired its specific and laconic
visual language. Today, in the
context of redefining our identity
and building a strategy for further
development, analysing the influence of the Soviet phenomenon is
extremely important. This situation
prompts modern artists to address
in their practices the topic of the
Soviet heritage and document it in
the urban landscape. Their work
effectively becomes an indicator of
changes in the consciousness of
the new generation.

ЛЕКЦІЯ
ТЕТЯНИ
ТУМАСЯН
директорки Муніципальної галереї та засновниці NonStopMedia
про історію фестивалю.

ЛЕКЦІЯ
ОЛЬГИ СІМСОН
докторки юридичних наук,
директорки Інституту права,
технологій та інновацій (ILTI),
«Захист інтелектуальної власності в сучасному мистецтві»

ВИСТАВКА
З АРХІВІВ
ФЕСТИВАЛЮ,
В І З УА Л І З А ЦІЯ ІСТОРІЇ
NONSTOPMEDIA
Презентація каталогів, афіш та
програмок фестивалю за 15
років його існування від Тетяни
Борзунової та Ірини Оленіної.
EXHIBITION FROM
TH E FE STIVAL
ARCHIVES,
V I S UA L I Z AT I O N
OF NONSTOPMEDIA
HISTORY
Catalogs, posters and programs of
the festival from the 15 years of its
existence, presented by 3z Studio
and Iryna Olenina.

Мета лекції — продемонструвати, як нові тенденції та форми в
мистецтві впливають на охорону
інтелектуальної власності, дати
представникам креативної
індустрії інструменти захисту
авторських прав, показати грань
між інтелектуальною власністю
та апропріетарним мистецтвом.
LECTURE
BY OLGA SIMSON
Olga Simson, Doctor of Law,
Director of the Institute of Law,
Technology and Innovation (ILTI)
The purpose of the lecture is to
demonstrate how new trends and
forms in art affect protection of
intellectual property, provide representatives of creative industry with
tools for protection of copyright,
to show the distinction between
intellectual property and appropriating art.

Розповідь про те, як і чому
з’явився фестиваль, як змінився
склад учасників, яке майбутнє
чекає НонСтоп. У 2003 році
Тетяна Тумасян заснувала
фестиваль молодіжних проектів
NonStopMedia. За час існування
NonStopMedia утвердився як
важлива комунікативна платформа для молодого сучасного мистецтва, що зумовлено
різноманітністю паралельної
програми: кіно, театру, музики,
літератури — та посиленої ролі
теоретичної, освітньої та дискусійної платформ фестивалю.
LECTURE
B Y T E T YA N A
T U M A S YA N
Director of the Municipal Gallery
and founder of NonStopMedia
The story about how and why the
festival appeared, how the entry
list of its participants changed, and
what is in store for NonStopMedia. In 2003, Tetyana Tumasyan
founded the NonStopMedia Youth
Projects Festival. Since the time
of its appearance, NonStopMedia has established itself as an
important communication platform
for young contemporary art, thanks
to the diversity of its parallel
programs: cinema, theater, music,
literature - and the emphasis on
the theoretical, educational, and
discussion platforms of the festival.

СПЕЦПРОЕКТ
КОНТРВЕРСІЯ
Б Е Л Л И Л О ГА Ч О В О Ї
ТА ОЛЕКСАНДРА
ПРИСЯЖНЕНКО
нові медіа, відео, фотографія,
тексти
Погляд на сучасну подачу
інформації в мінливій соціальній
ситуації та роздуми про те, де
правда, а де брехня, коли вибір
своєї версії реальності надається кожному окремо. Продовження досліджень одноденного відрядження у місто Дніпро та збір
інформації у вигляді фотографій
та розмов містян. Цього разу
об’єктом спостереження стали
напрямки Харків-Донецьк-Мюнхен. Що може об’єднати ці
міста? З`явившаяся відеоінформація, фотографії та враження
були зібрані у нову історію.

SPECIAL PROJECT
COUNTERVERSION
BY BELLA
LOGACH EVA
AND OLEKSANDR
P R Y S YA Z H N E N K O
new media, video, photo, texts
A look at modern presentation of information in the changing social situation and reflections on where the
truth or lies are when everyone is
given a choice of their own version
of reality. Follow-up on research
from a one-day trip to the city of
Dnipro and collection of information
in the form of photos and conversations of city dwellers. This time
Kharkiv-Donetsk-Munich became
the object of observation. What can
these cities have in common? The
resulting video information, photos
and impressions have been put
together into a new story.

VI SUAL PARTY #2

VI SUAL PARTY # 2

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ
ОСТРО УМИЕ

NOT BY BREAD
ALONE
SHARP WIT

Academy of Visual Arts Kharkоv
спільно з «Культура звука» продовжують серію visual party.
Організатори запрошують відкрити для себе харківського художника слова — Вагріча Бахчаняна. Visual party — це суміш
музики та візуального матеріалу
на певну тему. На вечірці будуть
продемонстровані зображення і
твори Вагріча, та розповідь про
харківського художника. Відеоматеріали підібрані Academy of
Visual Arts Kharkov. Світло — VJ
YNG (Олена Джуріна). Музика —
DJ Kurilo.

The Academy of Visual Arts
Kharkiv together with the “Culture
of Sound” continue the visual party
series. The organizers invite you
to discover the Kharkiv artist of
the word Vagrich Bakhchanyan.
Visual party is a mix of music and
visual material on a specific topic.
Images and works of Vagrych will
be shown at the party and his story
will be told . Video materials have
been selected by the Academy of
Visual Arts Kharkiv.
Light — VJ YNG (Olena Dzhurina).
Music — DJ Kurilo.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ИСКУССТВО —
ЭТО БОЛЬНО
ОЛЬГИ
ФЕДОРОВОЇ
Проект як частина довготривалого дослідження мистецьких
процесів, має на меті зібрати у
собі весь той біль, що його переживає молодий художник у своїй
діяльності. Все, «що болить»,
але зазвичай не виноситься за
межі «кола посвячених». Та біль
вщухає швидше, якщо дати йому
вихід. На презентації проекту
художниця представила арт-бук
та мерч-колекцію «Искусство
- это больно», також відбувся
артист-ток та дискусія про концептуальне мистецтво, вітчизняні
мистецькі процеси та арт-систему, а також місце в них молодого
українського художника.

P R E S E N TAT I O N
ART HURTS,
OLGA FE DOROVA
As a part of a long-term study of
artistic processes, the project aims
to collect all the pain a young artist
experiences in his work. Everything
that “hurts” but usually does not go
beyond the circle of his confidants.
Pain eases off faster if you find
it an exit. At the presentation the
artist will show an art book and the
merch collection “Art Hurts”, there
will be an artist talk and discussion
about conceptual art, domestic art
processes, art system, and a place
for the modern Ukrainian artist.

ЛЕКЦІЯ
ФІЛІПА
МОДЕРСОНА
про життя та працю молодого
художника в Німеччині
Філіп Модерсон — німецький
художник, скульптор. Живе та
працює в Берліні. Роботи Модерсона — відбиття геологічних
процесів, таких як ерозія та седиментація. Матеріальна основа
його скульптур (пісок, бетон,
метал або скло) — утворює, як
правило, камінь, що переходить
у різні агрегатні стани. Роботи
Модерсона можна розглядати
і як об’єкт, і як процес. Амбівалентні об’єкти стосуються, з одного боку, глобальних природних
явищ, а з іншого боку, говорять
про роль людини в їх створенні.
Проте, остаточне формування
самих об’єктів не визначається

художником. Воно виникає
в процесі створення.
PHILIP
MODERSON’S
LECTURE
on the Life and Work of a Young
Artist in Germany
Philip Moderson is a German artist
and sculptor. Lives and works
in Berlin. Moderson’s works are
reflections of geological processes
such as erosion and sedimentation. The material basis of his
sculptures are sand, concrete,
metal or glass which usually form a
stone capable of changing its aggregate states. Moderson’s works
can be viewed both as an object
and as a process. Ambivalent
objects, on the one hand, relate
to global natural phenomena, and
on the other hand speak about

the role of man in their creation.
However, the final formation of the
objects themselves is not determined by the artist. It arises in the
process of creation.

ВІДКРИТТЯ
ПРОЕКТУ
ГА М Л Е Т А
ЗІНЬКІВСЬКОГО
СЬОМЕ ПРАВИЛО

OPENING OF THE
PROJECT THE
SEVENTH RULE,
GAMLET
ZINKIVSKY

Гамлет Зіньківський — український художник, відомий своїми
стріт-арт роботами в Харкові та
інших містах. Живе і працює переважно в Харкові, бере участь
у виставках в Україні та за кордоном, лауреат NonStopMedia
4 та 5. Стріт-арт Гамлета відрізняється графічною манерою
виконання і присутністю характерних авторських текстів.

Gamlet Zinkivsky is a Ukrainian
artist known for his street art work
in Kharkiv and other cities. Lives
and works in Kharkiv, takes part in
exhibitions in Ukraine and abroad,
laureate of NonStopMedia 4 and
5. Gamlet’s street art is recognizable due to its graphic method of
execution and peculiar texts by the
author.

ЛЕКЦІЯ ТА
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
МИКИТИ
ЛИСЬКОВА
ПРО АВТОРСЬКУ
АНІМАЦІЮ
Микита Лиськов створює авторську некомерційну анімацію,
займається цим вже більше
10 років, постійно бере участь
у кінофестивалях, проводить
лекції-кінопокази з історії
анімації, організовує і веде
заняття в «Школі авторської
анімації» в Дніпрі. Нещодавно
його анімаційний фільм «Я купив
велосипед» отримав гран-прі
фестивалю «Де кіно», а його
нова робота «The End» постійно
транслюється на кінофестивалях в усьому світі. Під час лекції
Микита показав свої анімаційні
фільми, детально розповів про їх
створення, звідки приходять ідеї

та навіщо в сучасній Україні
займатися авторською анімацією.
LECTURE AND
P R E S E N TAT I O N
ABOUT AUTHOR’S
A N I M AT I O N ,
N I K I TA LY S K O V
Nikita Lyskov creates author’s
non-commercial animation, has
been doing it for more than 10
years, constantly participates in
film festivals, holds lectures, film
shows on the history of animation,
organizes and conducts classes in
the «School of Author Animation»
in Dnipro. Recently his animated
film «I bought a bike» received the
Grand Prix of the «De Cinema»
festival, and his new work «The
End» is constantly broadcast at
film festivals all over the world.

ПОКАЗ
ВІДЕОАРТ
1990-Х І 2000-Х
В АРХІВАХ МУЗЕЮ
СУЧАСНОГО
МИСТЕЦТВА
ОДЕСИ

VIDEOART OF
THE 1990S AND
2000S IN THE
ARCHIVES OF
THE MUSEUM OF
CONTEMPORARY
ART OF ODESSA

Скринінг відеоробіт з архіву
Музею сучасного мистецтва
Одеси. Під час показу ми спробували прослідкувати розвиток
відеоарту 1990-х і 2000-х: твори
Мирослава Кульчицького та
Вадима Чекорського, Глеба
Катчука, Олександра Ройтбурда,
Миколи Карабіновича та інших.

Screening of the video works from
the archive of the Museum of Contemporary Art of Odessa. During
the show we followed the development of video art in the 1990s
and 2000s: works by Myroslav
Kulchytsky and Vadim Chekorsky,
Gleb Katchuk, Alexander Roitburd,
Nikolai Karabinovich, and others.

ВІДКРИТТЯ
ПРОЕКТІВ
ОЛЬГИ БАБАК
ВІДСТАНЬ
ТА ОЛЕКСАНДРА
КАПЛІ
МАО В ГОСТЯХ
У ТЕМНІЙ МАТЕРІЇ
ТА МИРОТОЧИВІ
ГРИБИ
у бібліотечному корпусі ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
Харківські художники презентували роботи в незвичному
середовищі університетської
бібліотеки, з’ясувавши, наскільки
контекст простору впливає
на сприйняття проекту.

OPENING OF
THE PROJECTS
D I S TA N C E
BY OLGA
BABAK
AND MAO
VISITING DARK
M AT T E R A N D
MYRRH-EXUDING
MUSHROOMS
in the library building
of the KhNEU
Kharkiv artists present works in
the unusual environment of the
university library, finding out how
the context of the space affects
the perception of the project.

ФІНАЛЬНИЙ
ПОКАЗ
ПЕРФОРМАНСІВ
УЧНІВ
МАЙСТЕРКЛАСУ
ВАЛЬДЕМАРА
ТАТАРЧУКА
MOLODYIE
PAR KOVE
PERFORMERKI
Метою майстер-класу було представити і випробувати обрані
основні елементи конструкцій
перформативних дій, спостережені у багатьох активних митців
від сімдесятих років до сучасності. Учасники майстер-класу
працювали в межах, визначених
ведучим, але водночас мали
можливість перейти їх, зламати,
діяти всупереч.

УЧАСТНИЦІ:
Аля Ластівка
Олеся Захарова
Ангеліна Солдатенко
Соня Авдеєва
Деніза Глезіна
Маша Виссарова
Алёна Алтуніна
THE FINAL
SHOW OF
PERFORMANCES
BY STUDENTS
OF WALDEMAR
TATA R C H U K ` S
MASTER CLASS
MOLODYIE
PAR KOVE
PERFORMERKI
The purpose of the master class is
to present and to test the selected
basic elements of the constructs of
performative actions, observed in

many active artists from the 1970s
to the present. Participants of the
master class work within the limits
defined by the presenter, but at the
same time they have the opportunity to transgress and break them
and act contrary.
PARTICI PANTS:
Ali Swallow
Olesya Zakharova
Angelina Soldatenko
Sonya Avdeyeva
Deniz Glesin
Masha Vyssarova
Alena Altunina

PERFORMANCE
NIGHT
У Молодіжному парку відбулася
Ніч перформансів від художників
з України, Польщі та Великобританії: Ani Zur / Київ, Наталля Лісова / Київ, Вальдемар Татурчук/
Польща, резидент SWAP: UK/
Ukraine Ріккардо Матлакас.
PERFORMANCE
NIGHT
Performances by artists from
Ukraine, Poland and the UK: Ani
Zur / Kyiv, Natalia Lisova / Kyiv,
Waldemar Tatarchuk / Poland,
resident of SWAP: UK / Ukraine
Riccardo Matlacas.

КОНЦЕРТ
ГУРТІВ
FEVER °
ТА
ALCOHOL
UKULELE
ЗАКРИТТЯ
ФЕСТИВАЛЮ
Fever ° — це indie-rock fusion
з класичним грувом і багатозначними словами. Проект існує з
2016 року. За цей час команда
випустила EP Salmon і зіграла
його на кількох сольних концертах в Харкові, фестивалях «Я
і Села Брук» (Харків) і Alfa-Jazz
Street Fest (Львів).
Алкоголь Укулеле — це харківський гуцульський блюз
та благерс бенд, що виконує
музику на основі американської
музики 1930-х та 1940-х років,
української естради 1970-х та

місцевих (глобальних?) соціальних проблем.

Sela Brook” (Kharkiv) and Alfa-Jazz
Street Fest (Lviv).

Вони грають музику для тих, хто
знає, що блюз переможе корупцію, незнання та нетерпимість.
Чотири укулелеса, баньйолін, бас
і флейта - адже Alcohol Ukulele
це музика для всіх.

Alcohol Ukulele is a Kharkiv based
ukulele blues and bluegrass band
who perform fusion musical acts
based on 1930’s and 1940’s
American music, Ukrainian pop of
1970’s and local (global?) social
problems.

FE STIVAL
CLOSING
CONCERT BY
FEVER °
AND ALCOHOL
UKULELE BAND
Fever ° is an indie-rock fusion with
a classic groove and ambiguous
words. The project has existed
since 2016. During this time, the
team released EP Salmon and
played it at several solo concerts
in Kharkiv, in the festivals “I and

They play music for those who
know that blues will overcome corruption, ignorance, and intolerance.
Four ukuleles, banjoline, washtub
bass and flute – after all, Alcohol
Ukulele is music for everyone.

СЕРГІЙ БРАТКОВ

S E R G E Y B R AT KOV

БАЛАКЛАВСЬКИЙ
КУРАЖ

BALAKLAVA
COURAGE

Після фестивалю на історичному
майданчику Палацу Судентiв
«ARTKhPI» був представлений
проект Сергія Браткова — члена
журі NonStopMedia та випускника ХПI.

After the festival at the historic
location «ARTKhPI» a project
by Sergei Bratkov, one of the
graduates of the university and
members of the NonStopMedia
jury, was presented.

Відеоінсталяція «Балаклавський
кураж» про безстрашну людську
молодість, життя «тут і зараз»,
в ім’я пригод і веселощів, хлоп’ячого презирства до небезпек і
ризиків — всього того, про що
ми згадуємо в зрілі роки.

Video installation «Balaklava
Courage» is about fearless human
youth, life «here and now», in the
name of adventure and fun, boyish
contempt for dangers and risks
— all that we recall later in our
adulthood.

NONSTOPMEDIA.ORG
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ХАРКІВСЬКА
М У Н І Ц И П А Л Ь Н А ГА Л Е Р Е Я
ХАРКІВ,
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