
Transkrypcja audio „Cel pobytu” Yuriya Bileya

1 – akt urodzenia. Dokument koloru zielonego. Jedyny dokument, który posiadam z
godłem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Godło to wizerunek złotego
sierpa i młota na tle kuli ziemskiej w promieniach wschodzącego słońca, otoczonych
kłosami. Kłosy przepasane są czerwonymi wstęgami, zawierającymi hasło
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” napisane w językach urzędowych
wszystkich Republik Związkowych. U góry godła, znajduje się pięcioramienna
czerwona gwiazda. Treść aktu urodzenia: Biley Yuriy Ivanovych urodził się 2 maja
1988 roku, miasto Użhorod, województwo Zakarpackie, Republika USSR. Akt
wydany  9 czerwca 1988 roku. Ojciec: Biley Ivan Ivanovich, narodowość ukraińska,
matka: Biley Anna Ivanivna, narodowość ukraińska.

2 – farby akwarelowe, które dostałem od Ojca w 2003 roku. Byłem wtedy w trakcie
przygotowania do studiów w koledżu w Użgorodzie. Pamiętam, że bardzo cieszyłem
się z tego prezentu, bo farby były moim marzeniem od kilku lat, od czasu kiedy
jeszcze chodziłem do szkoły malarskiej.

3 – Maszyna do pisania mojego ojca. Z czasów, gdy pracował w policji. Pamiętam,
że wtedy mieszkaliśmy w małej kawalerce, w której w jednym pokoju były dwie
kanapy, dwa telewizory, szafa i biurko, na którym stała ta maszyna do pisania, za
którą ojciec pracował po pracy. I cały czas po domu rozchodził się dźwięk pisania.

[dźwięki wciskanych klawiszy na maszynie do pisania]

4 – dwa identyfikatory z wystawy Future Generation Art Prize z 2017 roku. Pierwszy
identyfikator z Kijowa, drugi identyfikator z Wenecji. Future Generation Art Prize
odbywa się co dwa lata w Kijowie, organizatorem tej nagrody jest PinchukArtCenter.
Druga edycja wystawy finalistów odbywa się w Wenecji w trakcie Biennale Sztuki.
Jako członek Open Group, w 2017 roku brałem udział w tych dwóch wystawach.

5 – 89 czarno białych zdjęć z mojego projektu „Ścianka honorowa”. Zdjęcia 10x15
cm. Ten projekt realizowałem w galerii Detenpyla w 2013 roku. Były to drugie
urodziny galerii, którą założyłem wspólnie z Pavlo Kovachem, Antonem Varga i
Stanislavem Turiną w 2011 roku.                        I w której mieszkałem do 2015 roku.
„Ścianka honorowa” to była wystawa, podczas której przez 14 dni robiłem zdjęcia



wszystkim widzom, którzy przychodzili do galerii. I umieszczałem te zdjęcia na
najbardziej widoczną, na które było napisane Ścianka honorowa. Ścianka honorowa
w tłumaczeniu na język rosyjski oznacza “Доска почота”. W czasach Związku
Radzieckiego w każdym zakładzie, były takie miejsca, w których przyklejano zdjęcia
najlepszych pracowników i pracowniczek.

6 – czarny telefon Microsoft. Mój pierwszy telefon z dużym ekranem, który kupiłem
sobie we Lwowie w 2015 roku.  Wróciłem wtedy z Biennale w Wenecji. Dostałem
pierwsze porządne honorarium.

7 – Złoty pierścionek z czerwonym kamieniem i czerwono-biały breloczek z
namalowanym największym transportowym samolotem AN 225 Marzenie. Samolot
AN 225 Marzenie już nie istnieje. W lutym został zniszczony na lotnisku Hostomel
pod Kijowem w fabryce Antonowa. Zniszczony przez wojsko rosyjskie podczas
inwazji na Ukrainę na pełną skalę, która zaczęła się 24 lutego. Złoty pierścionek, to
prezent od moich rodziców, dla mojej żony Kasi, który dostała na Boże Narodzenie
2022 roku, kiedy ostatni raz byliśmy w Ukrainie i w Użgorodzie.                      Od
momentu, kiedy dostała ten pierścionek, to ja go noszę, bo pasuje tylko na moje
palce.

8 – „Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics” - Książka, która dostałem jako
prezent na wesele od Yevgena Nikifora i jego żony Lizavety German. Ta książka to
największy zbiór fotografii mozaik, które zostały w Ukrainie po Związku radzieckim.
Wydana w angielskim języku.

9 – model samolotu, zabawka dla dzieci. Dostałem go w 2015 roku kiedy po raz
pierwszy byłem w mieście Dnipropetrovsk, teraz miasto Dnipro (kilka lat temu po
kolejnej fazie dekomunizacji, zmieniona została nazwa miasta). W 2015 brałem
udział w wystawie YA Galerii w Dnipro. I mieszkałem u swoich znajomych Katariny
Semenyuk oraz jej chłopaka. Wtedy dostałem od nich w prezencie ten model
samolotu. Historia jest taka, że u nich w dzielnicy, otworzyli stary magazyn, który cały
był wypełniony zabawkami dla dzieci lat 80.                    I sprzedawali to hurtowo.

10 – trzy breloczki, przywiezione w 2018 roku z Kijowa. Breloczki z namalowanym
największym transportowym samolotem na świecie AN 225 Mriya (w tłumaczeniu na
język polski “marzenie”).  W 2019 przygotowaliśmy razem z Open Group projekt do



Pawilonu ukraińskiego w Wenecji, w którym głównym bohaterem opowieści i narracji
był właśnie największy samolot na świecie AN 225 Marzenia.

11 – pieczątka ze słowem „nienawiść”. Wyprodukowana w 2019 roku we Lwowie. 13
stycznia 2019, dowiedziałem się o zamachu na prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza, podczas 27 finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta pieczątka to
część mojego projektu „Chuj”, w którym z pomocą takich pieczątek ze słowami i
hasłami, pojęciami z którymi się nie zgadzam, piszę słowo „chuj” cyrylicą.

12 – Książka „Punkt na mapie” w języku ruskim „Точка на карте”. Książka z
ilustracjami Ilji Kabakova, znanego artysty, przedstawiciela moskiewskiego
konceptualizmu. Dostałem tą książkę od Pavlo w 2018 roku. Ponieważ bardzo mnie
interesuje twórczość Ilji Kabakova,                      a ilustracje w tej książce
przypominają mi jego późniejsze prace, czyli instalacje, które później nazywał
Totalnymi Instalacjami.

13 – niebieska książka poezji „Pieśni dla O.”, w ukraińskim języku „Piesni dla O.”
Autor Ivan Niepokora. To pierwsza książka, którą złożyłem i zaprojektowałem, na
zaproszenie mojego kolegi, autora książki.

14 – Książka „Последний распад”, w języku polskim „Ostatni raz”. Książka o
katastrofie                       w Czarnobylu. Wydana z okazji 20 rocznicy katastrofy.
Napisana przez bezpośrednią uczestniczkę likwidacji katastrofy w Czarnobylu.
Dostałem tą książkę w 2019 roku od wnuczki autorki.

15 – tom poezji, autor Mirka Bodnara. „jesie jesie jesie, nie zwalniaj”, “Ще ще ще, не
зупиняйся„ - w języku ukraińskim. Dostalem tą książkę w 2013 roku we Lwowie, od
autora,                                                          z dedykacją „ Jurkowi, dziękuję, Mirek”.

16 – książka „Art Komuna, miejsce, wspólnota, zjawisko”, wydana w 2018 roku,
przez badaczy platformy badawczej PinchukArtCentre. Książka o grupie artystów,
którzy mieszkali na squacie, w dzielnicy paryskiej w kijowie w latach 90. Bardzo
ważna książka i badanie sztuki ukraińskiej lat 90.



17 – grafika ukraińskiej artystki Alevtyny Kakhidze. Grafika z projektu „Samyj
komercyjnyj projekt”. Kupiłem tę pracę od artystki we Lwowie w 2013 roku za 5 euro
25 eurocentów.                Na więcej mnie w tym czasie nie było stać. Projekt
Alevtyny, z którego pochodzi ta praca polega w tym, że artystka rysuje różne rzeczy,
i jej rysunki kosztują tyle samo ile                                 w rzeczywistości kosztują
narysowane przedmioty.

18 – rozbity talerz. Rozbiłem ten talerz we Wrocławiu, w domu, w 2011 roku. A
przywiozłem go w 2005 roku, kiedy przeprowadzałem się do Wrocławia. W galerii
Detenpyla, w której mieszkałem, ten talerz długo mi towarzyszył. Ponieważ
studiowałem ceramikę i bardzo cenię dobrą ceramikę, jakościową, zachowałem
sobie ten rozbity kawałeczek, świetnego talerza,                z żółtym, niebieskim i
zielonym paskiem.

19 – saszetka cukru, 5 gram, z napisem Zakarpacie. Zakarpacie to województwo, z
którego pochodzę. Przywiozłem tą saszetkę cukru, w 2018 roku, zimą, chyba wtedy
wracałem ze świąt zimowych z Użgorodu do Wrocławia.

20 – 3 zestawy „magicznych sztuczek” mojej mamy – o co chodzi? – jeden zestaw to
dwie monety wartości 5 kopiejek ukraińskich, pomiędzy tymi monetami jest jakieś
ziele, nie wiem co, które zapakowane są w folię aluminiową. Zawsze dostaję na
Wielkanoc taki magiczny zestaw do portfela. Do teraz nie wiem o co chodzi, ale moja
mama wierzy, że to przynosi szczęście i że dzięki temu pieniądze będą się pojawiać
w portfelu. I jak się pytam, po co i dlaczego? - „lepiej nie pytaj, najważniejsze, żeby z
tego była jakaś korzyść”.

21 –  biała rzeźba - główna nagroda konkursu dla młodych ukraińskich artystów
Pinchuk Art Prize. Open Group dostało tę nagrodę w 2015 roku. Jestem członkiem
Open Group od 2012 roku. Ta nagroda odbywa się co dwa lata w Kijowie. Tym
razem to była już 5 edycja.

22 – 7 biletów do metra w Kijowie i karta do metra w Kijowie. W 2019 roku bilety
plastikowe, monety, które się nazywają w Kijowie „żetony” zostały wycofane i
wprowadzono karty.



23 – zeszyt do pisania, mój pierwszy zeszyt szkolny – na okładce podpisany Biley
Yuriy. Podpisała chyba moja mama, bo ja jeszcze wtedy pisać nie umiałem. Właśnie
do tego jest ten pierwszy zeszyt- żeby się uczyć w nim pisać. Kreski, znaczki i
później uczysz się literek i słów.

24 – szary kubik, rzeźba ukraińskiego artysty Ruslana Tremby. Dostałem ją w 2018
roku od autora nad rzeką w Użhorodzie.

25 – książka „Gdzie kuratorstwo”, w ukraińskim języku “Де кураторство”. Seria
wywiadów                z artystami, którzy zajmują się praktyką kuratorską. Wywiady
przeprowadzone z Open Group, Masoch Fund, Yuriy Leiderman, Arsen Savadov,
Lesia Zaiets, Mykola Ridnyi, Ksenia Hnylytska, Lada Nakonechna, Nikita Kadan,
Alevtina Kakhidze, Oleksander Roiburd, Tiberii Silvashi, Serhiy Bratkov, Yuriy
Sokolov, Vlodko Kaufman, Mykola Kolomiiets, Pavlo Makov. Autorki książki Kateryna
Nosko i Valeriia Lukianets.

26 – dyplom magistra sztuki. W 2011 roku skończyłem APS we Lwowie,
studiowałem na dziale ceramiki. Pamiętam śmieszną historię-  jak zdawałem
egzaminy w 2005 roku, żeby się dostać na studia, miałem strasznego kaca na
egzaminie z rysunku. I wyszedłem na korytarz, żeby się orzeźwić. Wtedy zlewy stały
na korytarzu w ASP. No i odkręciłem wodę w  kranie, wsadziłem pod nią głowę i tak
stałem. I ktoś z tyłu mnie dotyka i mówi „Czy Panu jest niedobrze?”. Obracam się i
mówię „Nie wszystko fajnie, mam tylko kaca.” No i w jakimś momencie pomyślałem
sobie, że coś tutaj jest nie tak, patrzę, a przede mną stoi jakiś taki poważny Pan   w
marynarce. Mówię „przepraszam” i uciekam do sali, w której był egzamin, w której
właśnie miałem siedzieć i rysować. Przychodzę, i pytam swojego kolegi Pawła.
Słuchaj no i opowiadam mu tą całą historię, mówię „jakiś taki gość, niziutki, łysy,
włosy z tyłu na przód zaczesane,                 w marynarce”. Paweł mówi „to nasz
przyszły dziekan”. Mówię „o Jezu, dawaj ołówek”. Rysuje szybko, szybko
narysowałem, na kacu. Dostałem wtedy dziesiątkę. Dostałem się na studia,
wszystko dobrze. Przychodzę do dziekanatu, wchodzę do gabinetu i pierwsze co mi
mówi ten pan, którego spotkałem na korytarzu podczas egzaminu „Czy już Panu
lepiej?”, mówię „Tak, oczywiście” i on pyta „no i po co Pan przyszedł?”- „Dostałem
się na studia, chciałbym mieszkać w akademiku” mówi „o wiem, w którym pokoju
mógłby pan mieszkać, tam gdzie wszyscy pijacy tacy jak pan mieszkają”. No i tak się
zaczęła nasza długa historia z Panem Dziekanem. Później na szóstym roku, okazało
się, że ten Pan dziekan, będzie moim kierownikiem dyplomu. Pan dziekan, był więc
pierwszą osobą, którą poznałem w ASP                           i ostatnią, którą widziałem
na koniec studiów, bo wręczał mi ten dyplom w Pałacu Sztuki.



27 – duża paczka zapałek. Na okładce namalowany Kozak, który trzyma w rękach
palącą się zapałkę, która przechodzi w słońce. Stały u mnie na słońcu długi czas i na
deszczu, dlatego rysunek z kolorowego, zrobił się czarno-biały i został tylko jeden
kolor – niebieski.

28 – telefon Nokia 105, niebieskiego koloru. Do teraz działa, dziwne, kupiłem go w
2013 roku. Telefon, który nie zawodzi. Ostatnio trzymam go tylko dlatego, bo
korzystam z niego, jako części mojej pracy. Jest to obiekt, w którym wypełniona
wodą szklanka, stoi przytulona do właśnie tej komórki. Do momentu, w którym ktoś
nie zadzwoni.

29 – zegarek na łańcuszku, który dostałem od swojej byłej dziewczyny Julii, jak
mieszkałem jeszcze we Lwowie. Razem mieszkaliśmy wtedy w galerii Detenpyla.

30 – dziurkacz. Ten dziurkacz pracownicy Ministerstwa Kultury przywieźli z Kijowa
do Wenecji 5 maja 2019 roku. Po to żebyśmy, my kuratorzy Pawilonu Ukraińskiego,
Open group, zrobili tymi dziurkaczami dziurki na tekście w katalogu Pawilonu
Ukraińskiego. Katalogu, który wyprodukowany i wydrukowany w Lublinie i
sfinansowany przez galerię Labirynt. Dlatego, że niektóre treści, przez Ministerstwo
nie były zaakceptowane.

31 – trzy opakowania czerwonej papryki słodkiej. Zazwyczaj dostaję tę paprykę od
mamy,kiedy jestem w Użgorodzie, w Zakarpaciu, Ukrainie. Ta paprykę dodają do
prawie każdego dania w kuchni zakarpackiej. Powiązane jest to z tradycją węgierską
i kuchnią węgierską.

32 – 2 szklanki o fasetowanych krawędziach. Szklanka ta, zaprojektowana przez
rzeźbiarkę Vierę Muchinę, po raz pierwszy została wyprodukowana w 1943 roku w
Związku Radzieckim. Przywiozłem te szklanki ze Lwowa, w 2015 roku jak
przeprowadzałem się do Wrocławia.                W jednej szklance jest 5 cukierków
Capri, firmy Roshen, które dostałem od mamy 2018 roku w  Użgorodzie. A w drugiej
szklance są dwa cukierki, jeden cukierek krówka firmy Roshen                    i drugi
cukierek czerwony mak, firmy Rochen, który przywiózł w sierpniu 2021 Waldemar



Tatarczuk ze Lwowa do Lublina. I zostawił w Galerii Labirynt, żeby częstowali się
wszyscy pracownicy i pracowniczki. I ja też sobie dwa zabrałem.

33 – 4 pocztówki, rozmiar 10 x 15 cm, autorstwa Lubomyra Tymkiva z Lwowa, który
zajmuje się „mail.artem” i otworzył w Ukrainie pierwsze muzeum mail artu u siebie w
garażu. Najbardziej lubiana pocztówka moja z tych czterech to jest pocztówka z
napisem „Плюй на Суспільство” w tłumaczeniu na język polski „pluj na
społeczeństwo” z 2009 roku.

34 – ceramiczny kubek z namalowaną wiewiórką. Dostaliśmy go z Kasią od mamy w
2018 roku. Pamiętam go jeszcze z dzieciństwa. Zestaw takich kubków był od
zawsze u nas w domu                             i do teraz się z nich pije u rodziców. W
środku kubka są ukraińskie monety- kopiejki.

35 – myszka komputerowa, pierwsza myszka komputerowa bezprzewodowa, którą
kupiłem sobie we Lwowie w 2015 roku.

36 – maszyna do skręcania papierosów. Dostałem ją od Pavlo Kovacha mojego
kolegi,                       w Pradze w 2014 roku. Byliśmy wtedy z Pavlem na rezydencji
artystycznej.

37 -  2 książki z kijowskiego biennale z 2015 roku. Tytuł biennale „Kijowska szkoła”.
Pierwsza książka oprowadza nas po historycznych miejscach Kijowa i opowiada o
architekturze oraz przyszłych lokacjach biennale, w których odbędą się wystawy i
program biennale. Druga książka to „Przewodnik po biennale” z opisami, tekstami
artystów i kuratorów.

38 – niebieska skarpetka z napisem „erotyczne sny”, dostałem ją od Kasi, swojej
żony w 2019 roku. Kupiona we Lwowie. Wieszam tą skarpetę na książce „Точка на
карте” - „Punkt na mapie” nieprzypadkowo. Bo ta książka z 61 roku opowiada o
miastach przyszłości, które proponuje komunizm i narracja komunizmu. A erotyki jak
wiadomo, ogólnie to nawet nie erotyki, a tematu seksu to w Związku Radzieckim nie
było.



39 – żółte skarpety z napisem „No co ty”, po ukraińsku “Та ти Шо”.

40 – papierowa teczka, w środku są dwa bloczki papieru, jeden do rachunków i drugi
do projektów architektonicznych. Kupione w 2017 roku w Użgorodzie w mieście, z
którego pochodzę.

41 – granatowy sweterek z namalowanym Popeyem z bajki. Dostałem go we Lwowie
w 2013 roku od swojego kolegi Valery z Kijowa.

42 – 2 koszulki i szara bluza. Te trzy rzeczy to rzeczy z grafikami Danyla Kovacha,
ukraińskiego artysty, który pochodzi z Użgorodu. Dostałem te rzeczy od Danyla w
2019 roku, jak był na Gaude Polonii we Wrocławiu, przywiózł je z Ukrainy.

43 – sweterek i bluza. Zielona bluza kupiona we Lwowie w 2015 roku w sklepie na
ulicy Szota Rustaweli. Czerwony sweterek z różami, sweterek, na który wymieniłem
się za inny                             z dziewczyną, która przyszła na sylwestra do Galerii
Detenpyla w 2011/2012 roku. Zobaczyłem tą dziewczynę w pięknym czerwonym
sweterku z różami i pomyślałem, że muszę się z nią wymienić, bo ten sweter jest
fantastyczny.

44 – 4 bluzy, cienkie sweterki: jeden szary, drugi fioletowy, czarny i granatowy.
Przywiezione ze Lwowa z 2015 roku przy przeprowadzce do Wrocławia. Dostałem je
od swojej byłej dziewczyny Julii, we Lwowie między 2012 a 2014 rokiem, kiedy
byliśmy razem. W ciągu tych lat zawsze podkradałem jej rzeczy.

45 – brązowa kurtka. Rozmiar XL, kurtka mojego taty. Dostaliśmy tę kurtkę od wujka
taty, który mieszkał w Stanach. W latach 90 i na początku lat 2000, co miesiąc
dostawaliśmy od niego duże pudełko pocztą, z różnymi rzeczami: ubraniami,
jedzeniem, często też listami                          i pieniędzmi. Wujek taty wyjechał do
Stanów przed Drugą Wojną Światową i już nigdy na stałe nie wrócił do Ukrainy.
Pierwszy raz od czasu wyjazdu przyjechał do Ukrainy  po odzyskaniu niepodległości
w 1991 roku. Drugi raz przyjechał na początku lat 2000 i wtedy go po raz ostatni
widziałem.



46 – ikona napisana na drewnie, autor Volodymyr Topiy, artysta ze Lwowa.
Dostaliśmy tę pracę w 2017 roku z okazji ślubu. Na ikonie napisani są św. Jerzy i św.
Katarzyna.

47 – skarpetki, dostałem je od Kseni Malych w 2019 roku na urodziny, 2 maja,
podczas przygotowań do otwarcia Pawilonu Ukraińskiego na Biennale w Wenecji.
Pracowaliśmy razem z Ksenią i wtedy dostałem od niej dwie pary skarpetek. Jedną
w żółto-niebieskie paseczki,                  a druga para była z samolotami, której już nie
mam.

48 – praca Open Group „Wyłącznie dla użytku wewnętrznego”. 650 książek jako
trzeci gest projektu pod tym tytułem. Ten projekt to akcja-podróż ze Lwowa do
Kijowa, z domu artysty do instytucji, w której artysta będzie miał wystawę. Tę podróż
podzieliliśmy na trzy części. Każda część to jeden rodzaj transportu, którym
zazwyczaj wybieramy się ze Lwowa do Kijowa. Do Pinchuk Art Center. Tramwaj we
Lwowie, pociąg ze Lwowa do Kijowa i metro z dworca do Pinchuk Art Center. W
każdym transporcie, wykonaliśmy jeden gest, z którego później składała się praca.
Ta książka „650 sztuk” to zbiór informacji, które zebraliśmy w metrze                       w
czasie 3 minutowej przejażdżki przez 3 stacje. Za tą pracę w 2015 roku, dostaliśmy
główną nagrodę PinchukArtPrize. Nagrodę zobaczycie pod numerem dwadzieścia
jeden.

49 – malarstwo na płótnie, praca Andriya Sahaydakovskiego, słynnego ukraińskiego
malarza ze Lwowa, dostałem tę pracę jako część prezentu na wesele, od chłopaków
z Open Group. Chłopaki wymienili trzy swoje prace na jedną pracę jego. Praca z
początku lat 90, na płótnie namalowana ręka, która trzyma ciężar z tekstami z
książki medycznej po niemiecku.

50 – biała koszulka z rysunkiem Keitha Haringa, wymieniłem się po pijaku na tę
koszulkę                      z moim kolegą, muzykiem z Użgorodu, który mieszka w
Kijowie Antonem Dehtyarovem.

51 – koszulka z napisem Kama 11. Kama to prywatna akademia sztuki w Kijowie.
Dostałem tą koszulkę w 2019 roku. Z Open Group mieliśmy tam wykład dla
studentów.



52 – praca Open Group, “Klucze od galerii Tysa”. To projekt, który zaczyna się od
historii                    z 2012 roku. To jedna z pierwszych prac Open Group. W 2012
braliśmy udział w festiwalu “Kredens” w województwie Zakarpackim. Podczas
festiwalu w nieczynnej fabryce w górach, znaleźliśmy mały opuszczony domek
stróża fabryki. Wejść do niego można było tylko przez okna. Pavlo Kovach, jeden z
członków Open Group wyciągnął klucz z galerii Detenpyla we Lwowie, w której
mieszkaliśmy i którą prowadzimy do teraz. I tym kluczem otworzył drzwi od tego
domku. Weszliśmy do środka, zobaczyliśmy białe ściany, drewniany sufit, szare
kafelki na podłodze. Zrozumieliśmy, że to jest white cube, że możemy tutaj zrobić
wystawę. Tak zrobiliśmy. Pokazaliśmy sześć prac, po jednej pracy każdego z
członków Open Group (w tym czasie było nas 6) i nazwaliśmy ten domek “Galerią
Tysa”- od rzeki Tysa, która znajduje się tuż obok. Zrobiliśmy otwarcie, zamknęliśmy
drzwi i wyjechaliśmy. W końcu 2012 roku Alevtina Kakhidze- ukraińska artystka w Ya
galerii w Dniepropetrowsku (teraz miasto Dnipro) robiła targi sztuki, które nazywały
się „Christmas Art Fair” i zaprosiła nas, żebyśmy pokazali tam pracę, która by
kosztowała nie więcej niż 500 hrywien- w 2012 roku było to około 200 złotych.
Wymyśliliśmy, że zrobimy nową pracę, powiązaną z galeria Tysa. Chodziło nam
o podróż i o klucze od galerii. Zrobiliśmy sześć kopii kluczy i sześć pudełek. Każde
pudełko to jedna praca, która została w górach w tym domku w galerii Tysa. I na
„Christmas Art Fair” sprzedawaliśmy podróż z Dnipro ze wschodu Ukrainy do
Zakarpacia- na zachód, przez około tysiąc kilometrów. Osoba, która kupiła pudełko-
pracę, stawała się właścicielem jednej z prac w galerii i żeby ją zdobyć, musiała się
tam dostać. Sprzedaliśmy wtedy trzy pudełka, trzy prace i to były jedyne prace Open
Group, które sprzedaliśmy do teraz.

53 – obiekt graficzny autorstwa Stanisława Turiny. Dwustronny, z jednej strony napis
„Poświęcam tą pracę Lyubomyrowi Tymkivowi”. Rysunek z serii Zima 2013/2014.
Nieskończona martwa natura. Tą pracą wytarłem jedno okno. Dla Yuriy i Kasi od
Stasa. Kwiecień/maj 2017.

54 – 3 kolaże rozmiar A4, autorstwa Volodymyra Topiya, artysty ze Lwowa. Te
kolaże dostałem w 2014 roku od autora. Byłem u niego w pracowni, razem z moimi
znajomymi.                    I Volodymyr pokazywał wtedy swoje prace, swoje malarstwo
wielkoformatowe, swoje performance. I w jakimś momencie wyciągnął siedem kolaży
z Matką Boską. I powiedział,              że jeżeli nam się podobają, to możemy je sobie
zabrać. Podzieliliśmy się wtedy tymi kolażami, ja zabrałem trzy sztuki. Następne
cztery zabrali moi znajomi. Do teraz mam je w swojej kolekcji i uważam, że jest
jedna z najlepszych prac Volodymyra Topiya.



55 – ceramiczna rzeźba, miniaturowa kopia pomnika Artema, monumentalnej
rzeźby, zrobionej 1927 roku, autorem pomnika jest rzeźbiarz Ivan Kalaveridze.
Pomnik postawiony na cześć Federa Andrijovicha Siergiejeva- tak zwanego Artema,
bolszewika i działacza partii sowieckiej. W grudniu 2001 roku pomnik został wpisany
na listę zabytków sztuki monumentalnej Ukrainy. Jednak w 2018 roku, po kolejnej
fazie dekomunizacji w Ukrainie, pomnikowi groziło zburzenie i aktywiści z Kijowa z
grupy DeNeDe przeprowadzili akcje,                   w ramach której wyprodukowali
kopię ceramiczną tej rzeźby. Jedną z nich kupiłem sobie                   w Kijowie w
2018 roku.

56 – 60 ulotek z pawilonu ukraińskiego z 2019 roku na 58. Biennale Sztuki w
Wenecji.

57 – ksero mojego ukraińskiego dowodu osobistego. Na zdjęciu, które widzicie mam
16 lat.

58 – Macbook pro. Mój drugi komputer w życiu, który sobie sam kupiłem. Kupiłem go
w 2015 roku, podczas rezydencji w Amsterdamie w imigranckiej dzielnicy Bijlmer.
Komputer, z którym później wróciłem do Lwowa i ze Lwowa, podczas przeprowadzki
do Wrocławia, zabrałem go                   z sobą.

59 – zdjęcia autorstwa Yeugena Nikiforova, zdjęcia sowieckiej mozaiki, które jest
częścią książki „Ukrainian Soviet Mosaics”. Dostałem to zdjęcie od Yeugena
Nikiforova i Lizavety German na urodziny w 2017 roku w Kijowie. Na zdjęciu portret
Lenina i napis po rosyjsku „Будь достоин эпохи - ровесник” (“Bądź godny wieku -
rówieśniku”).

60 – “ZIN – krótka historia kuratorstwa w Ukrainie, tom 5. Nieformalne galerie
Zachodniej Ukrainy, Lwów, Użgorod 1993-2013”. W tym zinie, jest pokazane 10
galerii, które powstały od 93 do 2013 roku. Są tam też galerie, które założyłem.
Jedna z nich, galeria Detenpyla działa do teraz. Druga to Galeria Efremova 26, która
działała między 2013 a 2014 rokiem. W tamtym czasie była największą galerią
założoną i prowadzoną przez artystów, w sensie miała największą przestrzeń we
Lwowie. Okładką tego Zina jest praca Yuriya Sokolova. Okładka mojej kopii zina jest



podpisana przez autora w 2017 roku. Był to dla mnie bardzo ważny artysta, jeden z
niewielu przedstawicieli konceptualizmu ukraińskiego, który mieszkał we Lwowie.
Yuriy Ivanovych Sokolov.

61 – grafika A4, praca Antona Vargi, jednego z członków Open Group. Dostałem tą
pracę                 w 2014 roku, na jego pożegnalnej imprezie przed wyjazdem do
Stanów. Anton rozdawał swoje prace. W 2014, Anton dostał zieloną kartę i wyjechał
na stałe do Nowego Jorku.

62 – pudełko z kamieniami i wojskową koszulą. To dwa artefakty z mojej pracy video,
którą zrobiłem na rezydencji w Karpatach w 2014 roku. Kamienie znalazłem w
kopalni kamienia, która jest obok wioski, w której odbywała się rezydencja. Koszulę
kupiłem w lumpeksie we wsi Verchnie Syniovydne . 2014 rok to rok, w którym
zaczęła się wojna na wschodzie Ukrainy a ta praca video jest reakcją na te
wydarzenia- na początek wojny w kraju.

63 – fotografia autora Volodymyra Kuznetsova. Tytuł pracy „Jezu! Ja cię kocham!
Vova”.                  To zdjęcie jest dokumentacją akcji artystycznej, w trakcie której,
artysta na ulicy przed biblioteką Wiernadskiego w Kijowie zrobił gigantyczny napis
„Jezu! Ja cię kocham! Vova”. Dostałem tą pracę na urodziny w 2018 roku od Pavla
Kovacha. Pavlo kupił ją na akcji charytatywnej, celem której było wsparcie procesu
sądowego Volodymyra Kuznetsova przeciwko Arsenałowi Sztuki. Proces ciągnie się
już wiele lat. Artysta sądzi się z instytucją kultury, której była dyrektorka dokonała
aktu cenzury- kazała zamalować gigantyczną pracę artysty, przed otwarciem
wystawy w Arsenale Sztuki w Kijowie.

64 – magazyn Vogue z 2019 roku. W środku jest wywiad z Open Group na cztery
strony i sesja fotograficzna, którą mieliśmy dla Vogue w Kijowie.

65 – 3 t-shirty, 2 szare i 1 biała. Koszulki z kijowskiego biennale 2015 roku. Razem z
Open Group mieliśmy wystawę na Biennale w Kijowie. Po otwarciu wystawy, na
zapleczach galerii, znalazłem całą torbę z t-shirtami Biennale i ukradłem sobie kilka
sztuk. Byłem wkurzony, że nie dostałem ich od organizatorów.



66 – 3 wydruki, foto dokumentacja moich obiektów w przestrzeni miejskiej z projektu
Izolacja z lat 2009-2013. W tamtym czasie dużo działałem w przestrzeni i
interesował mnie land art.

67 – praca Open Group „Metr sześcienny”. To projekt, w którym prosimy instytucje
kultury                o oddanie nam metra sześciennego swojej przestrzeni, w którym
możemy robić cokolwiek. Na podstawie umowy (na czas nieokreślony lub określony)
dostajemy od instytucji kultury metr sześcienny.

68 – zdjęcie 10 x 15 cm, autor Aleksiey Salmanov, ukraiński artysta. Dostałem to
zdjęcie,                   w prezencie urodzinowym w 2015 roku w Kijowie.

69 – 450 pocztówek z projektu pawilonu ukraińskiego na 58. Biennale Sztuki w
Wenecji.                Na pocztówce zdjęcie z ogona największego transportowego
samolotu na świecie AN 225.   Na zdjęciu widać też  dysk zewnętrzny, na którym
zapisane są portfolia 1356 artystów, którzy brali udział w Pawilonie Ukraińskim w
2019 roku w Wenecji. Samolot AN225 Mriya został zbombardowany przez rosjan w
pierwszych tygodniach inwazji na Ukrainę na pełną skalę                w 2022 roku.

70 – rysunek - fizyczne obliczenia cienia największego samolotu transportowego na
świecie                z trzema potencjalnymi wysokościami lotu: 700 metrów, 300
metrów i 3000 metrów nad ziemią. Rysunek do projektu „The Shadow of Dream*
cast upon Giardini della Biennale”.

71 – malarstwo na płótnie, farba olejna, autor Danylo Kovach, tytuł pracy „Natura z
jeleniem” z 2007 roku. Rozmiar 70x50 cm. Dostałem tą pracę w prezencie na wesele
w Użgorodzie                   w 2017 roku.

72 – grafika Alevtiny Kakhidze, 2013 roku, edycja 57 z 88. Dostałem tę pracę za
udział                          w projekcie „Christmas art fair” w 2013 roku.

73 – żółta koszula. Kupiłem ją we Lwowie w lumpeksie w 2012 lub 2011 roku. W te
czasy większości rzeczy miałem z lumpeksu, nie było mnie stać na nowe rzeczy.

http://open-group.org.ua/en/


74 – biała koszula dwustronna w kwiaty. Dostałem ją w 2011 roku od swojego kolegi
Lyubomyra Sikacha artysty ze Lwowa.

75 – koszulka i bluza kupiona we Lwowie w 2018 roku od mojej znajomej i jej męża,
którzy prowadzą markę i są projektantami mody.

76 – żółte skarpety z czerwonymi detalami i z białym napisem „Сійся родися” w
języku ukraińskim, w polskim „Zasiej i naródź się”. To ludowe powiedzenie, życzenia,
które się składa na święta przed sylwestrem, kiedy przychodzi się do kogoś do
domu. Włożone w skarpety jest 30 hrywien ukraińskich, 2 banknoty po 10 hrywien i
dwia banknoty po 5 hrywien.                           Na banknocie 5-hrywnowym widzimy
Bohdana Chmielnickiego.

77 – szare skarpety z niebieskimi paskami i z białym napisem „sól”. Skarpetki z
obrazkiem opakowania soli, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Najbardziej
popularny i klasyczny wzór firmy, która sprzedaje sól. Skarpety kupione w
Użgorodzie w 2022 roku.

78 – jedna para skarpetek, zielonego kolory, z napisem “Бадьорий робот” (pol.
„Żwawy robot”), kupione we Lwowie w 2021 roku.

79 – dwa słoiki z herbatą. Słoiki są od mojej mamy. W pierwszym słoiku jest czarna
herbata,             a w drugim mieszanka różnych ziół, przywiezionych z Użgorodu w
2019 roku przed pandemią.

80 – 4 teczki z dokumentacją, szkicami, umowami do różnych projektów Open
Group z lat 2012- 2021.

81 – 2 katalogi z 2017 roku z wystawy „Future Generation Art Prize” w Wenecji. Na
tej wystawie po raz pierwszy pokazaliśmy pracę, która nazywa się „bez tytułu”.
Zaczęliśmy pracować nad nią jeszcze w 2015 roku. Jest zbiorem, archiwum naszych



nowych znajomych. Wszyscy członkowie Open Group zapisują w tym archiwum
każdą osobę którą poznają.                      W momencie kiedy pokazywaliśmy pracę w
2017 mieliśmy zebranych  wspólnie w czwórkę około 1000 nowych znajomych.
Liczba znajomych, do której chcemy dojść ma odzwierciedlać ilość ofiar wojny w
Ukrainie. Do 24 lutego 2022, liczba ofiar to około 15 tysięcy.

82 – katalog Triennale Sztuki Ukraińskiej, przekrój sztuki ukraińskiej z 2016 roku.
Triennale odbyło się w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w budynku
na rynku we Wrocławiu. To triennale zawsze odbywa się poza granicami Ukrainy. W
katalogu znajduje się jedna moja praca indywidualna i jedna praca Open Group.

83 – Katalog z festiwalu Dni Sztuki Performance we Lwowie 2008-2014. W festiwalu
brałem udział cztery razy, 3 razy jako performer, i raz jako student w szkole
performensu. W 2011 po raz pierwszy poznałem Janusza Bałdygę, artystę i
performera oraz Waldemara Tatarczuka, artystę i dyrektora Galerii Labirynt.

84 – katalog z wystawy „Permanentna rewolucja. Ukraina teraz”. Wystawa odbyła
się                       w Ludwig Museum w Budapeszcie w 2017 roku. To wystawa sztuki
ukraińskiej, odnosząca się do czasów rewolucji 2004 oraz rewolucji 2013-2014.

85 – katalog Nikity Kadana, „Wczoraj, dzisiaj, dzisiaj” wydany w Kijowie w 2015 roku.
Nikita Kadan to młody ukraiński artysta, jeden z najlepszych ukraińskich artystów,
który zajmuje się sztuką krytyczną, sztuką polityczną i sztuką socjalno-polityczną.

86 – pudełko z koszulą Stanislava Turiny. Koszula, w której Stanislav Turina mój
kolega i były członek Open Group, był na moim weselu i ślubie we Wrocławiu. Pod
koniec wesela, wszyscy podpisywali i malowali się markerami. Stasa koszula została
cała zapisana różnymi hasłami.  Tę koszulę dostałem w prezencie, podczas
drugiego mojego wesela, w tym samym roku w 2017, w Użgorodzie.

87 – album ze zdjęciami, mój album rodzinny. Na pierwszym zdjęciu ja w wieku 2 lub
3 lat, na drugim zdjęciu, też ja w pierwszej klasie. Przed sylwestrem mieliśmy w
szkole robione przez fotografa zdjęcia i oprawiona je w estetyczną, piękną, bajkową
ramkę.



88 – skarpety z flagą Ukrainy i godłem Ukrainy.

89 – praca Anatolija Tatarenko, ukraińskiego artysty, który podchodzi z województwa
donieckiego. Praca to seria zdjęć z jednego dnia w 2014 roku. Roku, w którym
w województwach donieckim i ułańsku zaczęła się wojna w Ukrainie.

90 – dwie karty stałego klienta. Pierwsza karta na zniżki w sieciówce knajp
Aromakawa, druga karta na zniżki w sieciówce knajp Lokal. Ta firma ma we Lwowie
około 30 knajp.

91 – kartki A4 ze szkicami z 2018 roku, zrobionych na festiwalu sztuki land artu, we
wsi Mogrytsya  w  Symskim województwie, na wschodzie Ukrainy, przy granicy z
Rosja. Szkice dla pracy muzeum Hedera Museums.

92 – 3 karty bankowe Privatbank, ukraiński bank. Ważne do 2023 roku. Karty,
których używam jak przyjeżdżam do Ukrainy. Na jednej z kart jest moje zdjęcie.

93 – 2 zdjęcia z 91 roku. Na jednym jestem ja w wieku 3 lat, mój ojciec w mundurze
policji                   i mój brat w wieku 1 roku. Na drugim zdjęciu ja i mój brat. 10 lat
temu znalazłem 4 takie zdjęcia, jeszcze były dwa, zrobione widocznie w ten sam
dzień, bo byliśmy z bratem ubrani tak samo i siedzieliśmy na tej samie kanapie. Z
tyłu wisiał  ten sam dywan, zdjęcia były                     w takich samych kolorach jak te
dwa. Na jednym zdjęciu ja siedziałem z tortem, na którym były 3 świeczki. Na drugim
zdjęciu siedzi mój brat, z tym samym tortem tak samo ubrany jak na tych dwóch
poprzednich zdjęciach i z jedną świeczka na torcie. Od tego czasu zauważyłem
niezwykłą  zdolność mojej mamy do kombinowania. Zacząłem analizować jak mama
przez całe życie kombinowała, żeby każdy z nas dostawał tak samo i po równo.

94 – dwie flagi autorki, artystki z Ukrainy Alevtyny Kakhidze. Pierwsza flaga polska z
napisem „biały, biały, biały, czerwony, czerwony, czerwony”. Słowa napisane
zielonym kolorem. Druga flaga ukraińska „niebieski, żółty”. Dostałem je od Alevtyny
Kakhidze w 2016 roku, kiedy robiliśmy wystawę kuratorską z Open Group we



Wrocławiu w BWA Awangardzie. Wystawa się nazywała „Stopień zależności -
Kolektywne praktyki młodych ukraińskich artystów 2000-2016”.

95 – teczka z dokumentacją i szkicami z projektu Open Group  „Biografia” i część
pracy z projektu „Biografia” -  “tatuaż na ciele, na własnym ciele”. Zdjęcia z tatuażem
biografii Yuria Shtaydy, tatuaż, który zrobiliśmy mu w ramach projektu. Projekt
„Biografia” zaczęliśmy                    w 2014 roku, pierwszy raz pokazaliśmy go w
PinchukArtCente. W ciągu trzech miesięcy zbieraliśmy biografie od wszystkich
widzów, który zgodzili się napisać swoje biografie                          i
przeprowadzaliśmy performance, czytaliśmy na żywo biografie i zapisywaliśmy
ręcznie na papierową taśmę, na którą spisaliśmy około dwóch kilometrów. Drugi raz
pokazywaliśmy ten projekt w Gdańsku w 2018 roku i trzeci raz pokazywaliśmy ten
projekt w Lublinie na osiedlu Słowackiego, na początku 2020 roku. Za każdym
razem, w  trakcie tego projektu odbywa się performance i proces zbierania biografii
od ludzi. Ten projekt w 2014 roku zaczynaliśmy robić z Yuriyem Sokolovym, artystą
konceptualistą ze Lwowa, który zmarł w 2018 roku.

96 – dwie kartki pocztowe, rozmiar A5 autorstwa Ksenii Gnylytskiej, artystki z Kijowa,
która jest członkinią grupy R.E.P.

97 – 2 pary kalesonów. Kalesony mojego ojca, białe i granatowe. Dostałem je od
mamy, zimą w 2017 roku, jak byłem w Użgorodzie na Święta zimowe. Było wtedy
strasznie zimno.

98 – 15 zeszytów szkolnych z abetką ukraińską, zielonego koloru. Za każdym razem
kiedy jestem w Ukrainie i gdzieś w sklepach znajdę zeszyty, które są podobne do
tych, które kiedyś miałem w szkole, to je kupuję.

99 – znaczek z ptakiem – czajką. Kupiony w Kijowie dla Kasi.

100 – scenariusz wydrukowany na kartkach A4. Scenariusz do filmu Open Group
pod tytułem „Diorama”. To film, który przygotowaliśmy do wystawy „Future
generation art Prize”, która odbyła się w Kijowie w 2017 roku. W filmie grupa
specjalistów siedzi za stołem i rozmawia                  o tworzeniu dioramy spokoju,
muzeum dioramy spokoju.



„- To nic złego, właśnie w tym jest cały sens, stworzyć poczucie pseudo
rzeczywistości, pracować z nie całkiem realnością, bo nikt z widzów nie będzie
zaprzeczać, że jest w sali a nie w lesie. Ten stan trzeźwości powinien być dla nas
najważniejszy od samego początku. Powinniśmy u widza zasiać wątpliwość i dać do
zrozumienia, że jego obecność w tej sali, jest tak samo zaplanowana, jak obecność
tych bidulków na trawie. Rozumiecie? Radziecka diorama propagandowa, działała
dosyć prymitywnie, mówiła o jakimś wydarzeniu. Dacie                     i godzinie
działania. Miała zachwycać i zachwycała. Co by nie mówić, ale tak było. Ale, po tym
wszystkim widz zostawał a tej sali przepełniony wiadomościami. Jakby to
powiedzieć,                       w pustej dokonaności.

- Nie rozumiem, uważasz, że opowieść jest prymitywna?”

101 – skórzany portfel, który dostałem na urodziny w Użgorodzie od swoich
przyjaciół, od Pavla, Stanislava i Miroslavy. W ten portfel włożone jest 10 dolarów,
które dostałem na Święta Wielkanocne i na Święta Bożego Narodzenia. Zawsze,
corocznie podczas rodzinnego świętowania pod obrusem, pod każdym talerzem
ukryte są pieniądze, które po kolacji świątecznej, czy po obiedzie świątecznym,
każdy sobie zabiera. I to jest 10 dolarów                               z ostatnich świąt, na
których byłem w Ukrainie.

102 – 2 koszulki z pawilonu ukraińskiego z Wenecji, z 2019 roku.

103 – 3 wizytówki. Pierwsza z Mironova gallery, z prywatnej, komercyjnej galerii w
Kijowie. Druga z Naked room z komercyjnej galerii w Kijowie i trzecia z Jam Factory
z prywatnej instytucji kultury we Lwowie, która miała otworzyć się w 2022 roku.

104 – dysk zewnętrzny, jeden Terabajt. Na tym dysku, znajdują się informacje z
projektu „1000 km View”- Część 2. W 2017 roku zrobiliśmy drugą część projektu
„1000 km View”. Przepłynęliśmy wtedy w siedem dni - 100 kilometrów od miasta
Kamieniec Podolski do granicy z Rumunią po rzece Dniestr.

Pierwszą część projektu „1000 km View” realizowaliśmy w 2015 roku. Projekt
zakłada podróż po rzece od miasta Stryj do morza Azowskiego. W 2012 roku
postawiliśmy na rzece Stryj, jeden znak drogowy z napisem „otwarta galeria”, a drugi
znak postawiliśmy na półwyspie Byriuczy na morzu Azowskim. I postanowiliśmy
kiedyś przepłynąć tą całą drogę,  całą nasza galerię, która ma tysiące kilometrów, z
zachodu Ukrainy na północ Ukrainy, do morza.



105 – fotografia znanej ukraińskiej fotografki Oleny Subach.

106 – ręcznie zrobiona książka, która ma 12 stron, autor Vitaliy Trypusznyi, Chersoń,
2016 rok. Z flagą Ukrainy z napisem „Lenin żyje, Lenin żyje, Lenin będzie żyć”. Tą
książeczkę, nosił taki pan w Chersoniu, kiedy byłem tam w 2016 roku. Na otwarciu
muzeum sztuki współczesnej przyszedł Pan, który założył swoje muzeum, muzeum
komunizmu u siebie                     w mieszkaniu i rozdawał takie książki, będące
reklamą partii komunistycznej i muzeum komunizmu u niego w mieszkaniu. Wtedy
pierwszy raz byłem w Chersoniu i poznałem świetnych artystów i środowisko
artystyczne Chersonia. Przede wszystkim pamiętam,                      że poznałem
grupę Rapany i ich muzykę, której wam teraz włączę.

[muzyka].

Cherson od 24 lutego 2022 jest pod okupacją Rosji.

107 – herbata gruzińska, czerwone pudełko, czarna herbata przywieziona ze Lwowa
w 2019 roku.

108 – pianka do golenia, firmy Nivea. Dostałem ją od mamy w 2021 roku w lutym jak
byłem    w domu w Użgorodzie.

109 – buty, które kupiłem sobie we Lwowie w 2015 roku w lumpeksie.

110 – 3 pary skarpet, które dostałem od mamy, chyba ostatnio, w 2022 roku w
Użgorodzie. Zawsze dostaję od mamy na święta skarpety. W 2012 roku zrobiłem
pracę, która nazywała się „dziewiętnaście wspomnień o 19 grudnia”, 19 par skarpet
przybitych gwoździem do ściany. 19 grudnia w Ukrainie to dzień świętego Mikołaja.

111 – list od Yegora Ansygina, wysłany z Kijowa do Wrocławia, list z dokumentami
do odzyskania podatku przygranicznego, za laptop, który Yegor kupił w Lublinie
2020.



112 – koperta z urzędu ze Lwowa, w którym wyrabiałem nowy ukraiński paszport
zagraniczny w lutym 2021 roku.

113 – praca w rozmiarze A5, grafika ukraińskiego artysty Pavlo Kovacha, ojca
mojego kumpla Pavlo Kovacha Młodszego.

114 – xero ulotki z wystawy „Let`s talk about modernity”, która odbyła się w Jam
Factory                  w 2018 roku we Lwowie. W wystawie brali udział artyści ze
Lwowa, Warszawy, Wrocławia                   i Berlina.

115 – stolik kawowy kupiony na olx we Lwowie w 2017 roku.

116 – buty zimowe, włochate, sztuczne. Kupione w lumpeksie we Lwowie w 2018
roku, wcześniej miałem takie same tylko czarne.

117 – 4 woreczki różnych ziół do herbaty, do picia. Kupione na targu w centrum
Użgoroda                w 2019 roku, latem, przed pandemią.

118 – katalog prac ukraińskiego artysty Aleksandra Melitskogo, świetnego
ukraińskiego malarza, który mieszkał i pracował w Kijowie.

119 – katalog prac z 2019 roku, młodego ukraińskiego artysty Nikolaya
Karabinovicha. Nikołaj Karabinowych to mój kolega, który pochodzi z Odessy. To
bardzo obiecujący młody artysta, jeden z niewielu artystów żydowskiego
pochodzenia, który pracuje z tematem Żydów                       w sztuce ukraińskiej.

120 – malarstwo autorstwa Petro Riaski. Tytuł pracy “Werchowyna w rytmie” z 2012
roku, 80x60 centymetrów, akryl na płótnie. Dostałem tę pracę w 2017 roku, podczas
drugiego wesela w Użgorodzie. Pamiętam, że wtedy wracaliśmy do Wrocławia z
Użgorodu samochodem przez Słowację. I za pierwszym razem, nie mogliśmy
wyjechać bo ta praca,             była naciągnięta na drewnianą ramę i nie chcieli nas
puścić, bo nie mieliśmy na nią żadnych dokumentów. I jeden ze strażników
powiedział, że jeżeli ściągniemy płótno i je skręcimy, to wtedy będziemy mogli



wjechać do Unii Europejskie, bez dokumentu na tę pracę. No więc musieliśmy
zawrócić, ściągnąć pracę z ramy i wjechaliśmy spokojnie do Słowacji.

121 – kurtka, którą kupiłem we Lwowie w 2015 roku, przy przeprowadzce do
Wrocławia                    w 2015 roku, zabrałem ja ze sobą.

122 – szalik zimowy w róże, dostałem ten szalik od swojej dziewczyny we Lwowie w
2013 roku.

123 – książka „Opowieści o ukraińskiej wsi” Mikołaja Gogola. Ilustrowana przez
ukraińskiego, współczesnego artystę Ilii Isypova, świetnego malarza i grafika.

124 – rzeźba, niemieckiego artysty Markusa Hoffmana, dostałem tę rzeźbę w 2017
roku, jak byliśmy razem z Markusem na rezydencji w Mironova Gallery w Kijowie.

125 – grafika Danyło Kovacha z 2019 roku. Grafika jest poświęcona projektowi Open
Group             w pawilonie ukraińskim w 2019 roku. Na grafice pokazany jest przelot
największego samolotu nad Wenecją AN-225 Marzenie.

126 – notes, który dostałem od mamy z 2016 roku, nigdy w nim nic nie zapisałem.
Cały czas się dziwię jak na niego patrzę, czy naprawdę mama myśli, że mam taki
gust.

127 –  paczka papierosów Camel niebieskich w twardej paczce. Dostałem ją od
Filipa 1Kijowskiego, 16 sierpnia 2021 roku, przywiózł mi ją ze Lwowa.

128 – balsam „Dnister”, 200 ml. Balsam, to taka nalewka, którą sprzedawało się
kiedyś                    w aptekach. Dostałem tą nalewkę od Waldemara Tatarczuka, 16
sierpnia w 2021 roku. Przywiózł mi ją ze Lwowa.



129 – biały korkociąg. Złota amfora. Золота амфора. Z jednej strony napis “ Wina z
Krymskich dolin”- “ Вина Кримських долин”.  Сhyba kupiony we Lwowie, w jakim
roku nie pamiętam.

130 - 50 ukraińskich hrywien z portretem Mychaila Gryszevskoho, pierwszego
prezydenta Ukrainy. Właściwie Ukraińskiej Narodowej republiki, w czasie I wojny
światowej.

131 - „Informacyjny obiekt” praca Antona Vargi. W plastikowym pudełku jest
zapakowane malarstwo rozmiaru A0 złożone w A4. Anton Varga to mój kolega, z
którym razem pracujemy w Open Group. Anton indywidualnie zajmuje się
malarstwem, które nie do końca jest malarstwem, on nazywa to „informacyjnymi
obiektami”.

132 – opakowanie herbaty RTD. Herbata z kwiatów sudańskiej róży. Kupiona we
Lwowie                     w 2021 roku.

133 – grafika Anatoliya Bielova z 2012 roku. Dostałem ją od  Marii i  Andriya Lanko
w 2017 roku jako prezent na wesele w Użgorodzie. Anatoliy Bielov to świetny
ukraiński artysta, jeden z pierwszych ukraińskich artystów, który zawsze otwarto
mówił o swojej orientacji seksualnej. Anatoliy oprócz tego, że jest artystą wizualnym,
jeszcze jest muzykiem i gra w grupie „Lyudska Podoba”.

134 – paczka zakładek do katalogu z pawilonu ukraińskiego z 58. Biennale w
Wenecji. Na każdej zakładce jest tekst w trzech punktach. Trzy punkty to instrukcja,
skrócona koncepcja projektu pawilonu kuratorowanego przez Open Group. Zapis
dźwiękowy koncepcji, którą czytali performerzy na performansie w pawilonie
ukraińskim (puszczona ścieżka dźwiękowa).

135 – dysk zewnętrzny 8TB, kupiony w 2019 roku, w trakcie przygotowania do
projektu                       w pawilonie ukraińskim w Wenecji 2019 roku.



136 – katalog z projektu grupy R.E.P „Great Surprise”, projektu, który grupa R.E.P
realizowała w Muzeum Narodowym w Kijowie, kuratorką projektu była Olesia
Ostrovska Lyta. Projekt realizowany w 2010 roku.

137 – moja praca namalowana razem z Yevgenem Samborskim w 2012 roku.  Praca
rozmiaru A0 złożona do A4. Papier, farba akrylowa. W 2012 roku miałem taki dziwny
projekt- malowałem pijane malarstwo, w sensie mieszkałem wtedy już od roku w
Galerii Detenpyla we Lwowie i w piwnicy niżej pod galerią, mieliśmy z Pavlom
jeszcze pracownie. No i często imprezowaliśmy w galerii, bo zawsze, ktoś
przychodził na wystawę, co dwa tygodnie były otwarcia wystaw no i dużo piliśmy. I w
jakimś momencie zrozumiałem, że za dużo piję i nic nie robię, no i pomyślałem
sobie, że trzeba wykorzystać ten stan, stan tego jak jestem upity,                     i w
tym czasie też coś robić. Zacząłem więc, w stanie w którym już byłem bardzo pijany,
malować. Czasami zapraszałem kogoś z gości, z którymi piłem, swoich kolegów,
znajomych, gości galerii, artystów, albo nie tylko artystów. Zapraszałem, żeby razem
ze mną zejść do piwnicy, gdzie już na desce, albo na ścianie był przygotowany
papier, farby otwarte i wszystko było przygotowane do tego, żeby przyjść pijanemu i
tylko malować.

138 – książka o fotografii Aleksandra Burlaki - dokumentacje kijowskich balkonów.
Wydana             w 2019 roku w Kijowie.

139 – szkicownik, który zacząłem prowadzić w 2012 roku i skończyłem w 2014 roku.
Są tam różne zapisy, szkice do projektów, zapisy pomysłów.

140 – książka, podręcznik dla kuratora. Zbiór praktycznych historii od kuratorek i
kuratorów, którzy pracują w Ukrainie. W tej książce, wydanej w 2020 roku, jest
wywiad Open Grup                      o projekcie „Otwarta galeria” i o galerii Detenpyla
we Lwowie.

141 – siatka, czarno-biało-niebieska w kratkę, kupiłem tę siatkę w 2018 roku we wsi
Mohrytsia, na wschodzie Ukrainy, przy granicy z Rosją. Od 20 lat w tej wsi odbywa
się festiwal Land artu i jest to najstarszy festiwal Land artu w Ukrainie. W Tym roku z
powodu wojny nie odbył się.



142 – szalik zimowy z pawilonu ukraińskiego z 2017 roku. Kuratorką tego pawilonu
była wtedy Lilia Kydelia, kuratorka z Dallas art Contemporary. Artystą, który
pokazywał swoje pracy, był słynny ukraiński fotograf Boris Michailov. Najbardziej
popularny ukraiński artysta starszego pokolenia, najbardziej znany ukraiński artysta
na świecie. Ten szalik dostałem w 2019 roku                 w Ministerstwie Kultury
Ukrainy w Kijowie.

143 – torba z kijowskiego biennale z 2015 roku. Braliśmy udział z Open Group w tym
biennale, realizowaliśmy wtedy pierwszą część projektu „1000 km View”. Ten projekt
polega na tym, że w 2012 roku postawiliśmy dwa znaki drogowe z napisem „otwarta
galeria”, jeden znak w mieście na rzece Stryj, a drugi znak na wyspie, na półwyspie
Byriuczyj  na azowskim morzu. Chodziło nam o to żeby dopłynąć dokładnie rzekami
z zachodu Ukrainy na północ do morza Azowskiego. W 2015 roku, popłynęliśmy
łódką przez tą galerię, przez 15 dni w 11 osób, na samodzielnej łodzi, katamaranie.
Przepłynęliśmy około 300 km w rzece Stryj i Dnister. Później efekty tej wycieczki,
pokazaliśmy w ramach kijowskiego biennale w galerii Closer                      w Kijowie.

144 – statyw fotograficzny. Kupiłem go w Warszawie w 2012 roku, pierwszy raz jak
byłem na  Gaude Polonii. Wtedy moim kuratorem był Janusz Bałdyga, polski artysta i
performer, członek s grupy performerów Akademia Ruchu. Byłem pół roku na
stypendium, wróciłem do Lwowa, razem z tym statywem. Bardzo dużo z nim
pracowałem i do teraz pracuje na nim.  Przy przeprowadzce do Wrocławia w 2015
roku, zabrałem go ze sobą.

145 – lniana torba, dostałem ją od Stanislava Turiny w 2018 roku. W 2018 roku
Stanislav jeździł razem z grupą badaczy na wschód Ukrainy, do województwa
Donieckiego po małych muzeach regionalnych i kupił tam tę torbę na targu przy
granicy od babci, która szyła te torby sama.

146 – katalog Pawilonu ukraińskiego z 58. Biennale Sztuki w Wenecji. Drugie
wydanie katalogu w nakładzie 5000 sztuk w języku ukraińskim i polskim,
sfinansowane przez Fundusz Ukraiński, można powiedzieć nową instytucję, która
działa od kilku lat i finansuje większość projektów kulturalnych na terytorium Ukrainy
i poza jej granicami. W katalogu znajdziecie dwa teksty Open Group. Pierwszy tekst
nazywa się „Jak można marzyć, kiedy można marzyć                i kto może marzyć.
Ogrody potrzebują opieki”. I drugi tekst „Popołudniu”. Są tam też teksty Artura
Żmijewskiego, Tiberia Silvashi i Nikity Kadana. Część katalogu to książka
telefoniczna,  w której znajdują się kontakty do wszystkich artystów, którzy wzięli



udział w wystawie                     w pawilonie ukraińskim, a dokładnie którzy wysłali
swoje portfolio. Te portfolia były zapisane na dysk zewnętrzny, który był umieszczony
w największym samolocie transportowym AN 225 Marzenia, który 9 maja 2019 roku
o południu miał przelecieć na Wenecją, rzucić cień na Giardini i wrócić od Kijowa.

147 – torba z pawilonu ukraińskiego z 2019 roku z Biennale w Wenecji.

148 – czerwona czapka kupiona w lumpeksie na wsi w Karpatach, w górach. Kupił
mi ją Pavlo Kovach. Kupił wtedy dwie takie czapki. Kupił mi ją dlatego, że ja w 2016
roku, jak byłem na wycieczce na Bałkanach, byłem pod bardzo dużym wrażeniem
architektury, która została po olimpiadzie zimowej w Sarajewie w 1984 roku i która
została zburzona w latach dziewięćdziesiątych podczas wojny na Bałkanach i
zostały po niej tylko części, jakieś ślady.                    I cały czas mu opowiadałem o
tym Sarajewie i o tej olimpiadzie w 1984 roku. I jak Pavlo zobaczył tą czapkę w
lumpeksie to mi kupił.

149 – paszport, wewnętrzny paszport ukraiński  Biley Yuriy, urodzony 2 maja 1988
roku, miasto Użhorod, województwo Zakarpackie, Ukraina. Na pierwszej stronie
zdjęcie jak miałem 16 lat i na 3 stronie zdjęcie wklejone jak miałem 30 lat. Też
następnie wkleja się zdjęcia na pięćdziesiątkę.

150 – marynarka. Kupiłem tą marynarkę we Lwowie, w lumpeksie, w 2013 roku. Od
2012 roku, jak poznałem twórczość Oskara Dawickiego byłem pod wrażeniem jego
twórczości                      i jego performensu. Szczególnie podobało mi się, że na
każdy performens ubiera swoją marynarkę. Od czasu, kiedy kupiłem swoją
marynarkę to często ubierałem ją na otwarcie wystaw galerii Detenpyla.

151 – mój pierwszy zagraniczny paszport, który dostałem w 2011 roku, jak
skończyłem studia. Jego ważność upłynęła 1 marca 2021 roku. W 2011 roku jeszcze
miałem długie włosy. Pamiętam historię z tym paszportem. W tym samym miesiącu
co skończyłem ASP miałem odebrać gotowy paszport z urzędu. Przyszedłem wtedy
do urzędu i okazało się, że muszę pokazać jeszcze jeden dokument, który zwalnia
mnie z wojska. Ale już skończyłem ASP, więc ten dokument w tym momencie, kiedy
go przyniosłem był już dzień nieważny. I paszport leżał na biurku, pani siedziała,
patrzyła na mnie, patrzyła na ten dokument, który już jeden dzień jest nieważny.
Jeżeli bym przyszedł dzień wcześniej, czyli jeżeli by zrobili paszport wcześniej to mój



dokument byłby jeszcze ważny. I pani mówi: „Musi pan zrobić nowy dokument.”
Mówię: „Nie mogę go zrobić, bo mi go nikt nie da. Skończyłem ASP. Jeżeli pójdę po
ten dokument to zabiorą mnie do wojska.” No i pani wtedy zlitowała się i dała mi ten
paszport.

152 – szary, metalowy znaczek z hotelem Lybid. Hotel Lybid zbudowano w 1970
roku                        w Kijowie. Nazwano na cześć siostry trzech założycieli Kijowa.
Siostry, która nazywała się Lybid.

153 – okrągły znaczek żółto-złoto-niebieski z łodzią z napisem „Chersoń” kupiony w
Kijowie             w 2015. Chersoń to miasto przy granicy z Krymem. Miasto, które z
marca 2022 jest okupowane przez wojska rosyjskie. Wciąż toczą się ciężkie walki o
Chersoń w wojnie Ukrainy przeciwko Rosji.

154 – bilet tramwajowy i trolejbusowy za 10 hrywien ze Lwowa z mojej ostatniej
wizyty przed wojna w styczniu 2022.

155 – dwie puszki, szampon i żel pod prysznic, niebieskiego koloru, firmy Gitton.
Dostałem od mamy i taty pod choinkę na Boże Narodzenie, w Użgorodzie, w 2022
roku.

156 – moneta, jedna ukraińska hrywna. Z drugiej strony na monecie portret
Volodymera Wielkiego, jednego z kniazi kijowskiej Rusi.

157 – czarny powerbank. Mój pierwszy powerbank, który kupiłem sobie w ogóle w
życiu. Kupiłem go we Lwowie, zabrałem go ze sobą, jak przeprowadzałem się z
Ukrainy do Polski.              Ze Lwowa do Wrocławia.

158 – cztery tabliczki plastikowe. Tabliczki do roślin, które przywiozłem z sumskiego
województwa, jak byłem na Landart Festiwalu „Przestrzeń przygraniczna”. Festiwal
odbywa się od 20 lat przy granicy z Rosją w sumskim województwie, w którym w
2022 roku,                    od 24 lutego też toczy się wojna.



159 – komiks czarno biały, rozmiar A4. Autor Anatoliy Belov i autorka Oksana
Kasmina. „Praktyki ciała” – tytuł komiksu, 2018 rok. Prezentacja tego komiksu odbyła
się w Kijowie,             we Lwowie i w Mariupolu.  Mariupol to najbardziej zniszczone
Ukraińskie miasto w wojnie                         z Rosją.

160 – dwie pary skarpet. Niebieskie z trzema kolorowymi paseczkami i czerwone z
dwoma szarymi paseczkami. Kupione w 2020 roku we Lwowie.

161 – zielone skarpety z napisem „Niesamowity atleta”- “Несамовитий Атлет”.
Kupione we Lwowie w 2021 roku.

162 – buty sportowe Nike, czarnego koloru, różowe sznurówki. Kupione we Lwowie
w 2015 roku. Zabrałem je ze sobą, jak przeprowadzałem się do Wrocławia.

163 –  Mój bilet z Kijowa do Wrocławia z dnia 30 stycznia 2019 roku.

164 – Dwa kubki termiczne (niebieski i różowy), które dostaliśmy z Kasią od mojego
brata                          i jego narzeczonej Larysy w prezencie na boże narodzenie w
styczniu 2022. Kubki wypełnione były po brzegi cukierkami podobnymi do m&ms.
Jedliśmy je przez całą drogę powrotną do Wrocławia. Wtedy też ostatni raz
widziałem brata zanim w kwietniu 2022 poszedł walczyć na wojnie. Codziennie
czekam na wiadomości od niego. Kiedy je dostaję to wiem, że żyje.


