
Аудіо транскрипція «Мета перебування» Юрія Білея

1 - Свідоцтво про народження. Документ зеленого кольору. Єдиний документ,
який я маю із гербом Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Герб-
зображення золотого серпа і молота на фоні земної кулі в променях сонця, що
сходить, оточених колосками. Колоски оперезані червоними стрічками з
написом «Пролетарі всіх країн, єднайтеся», написаним державними мовами
усіх республік Союзу. У верхній частині герба розташована п'ятикутна червона
зірка. Зміст свідоцтва про народження: Білей Юрій Іванович народився 2 травня
1988 року, м. Ужгород Закарпатської області УРСР. Свідоцтво видано 9 червня
1988 року. Батько: Білей Іван Іванович, національність – українець, мати: Білей
Ганна Іванівна, національність - українка.

2 - акварельні фарби, які мені подарував батько в 2003 році. На той час я
готувався до навчання в художньому коледжі в Ужгороді. Пам'ятаю, я дуже
зрадів цьому подарунку, адже фарби були моєю мрією впродовж кількох років,
ще з часів навчання в художній школі.

3 - друкарська машинка мого батька. З часів його роботи в міліції. Пам'ятаю,
тоді ми жили в маленькій однокімнатній квартирі, в якій стояли два дивани, два
телевізори, шафа і письмовий стіл, на якому стояла друкарська машинка, за
якою працював батько після роботи. І весь час по хаті розходився стукіт клавіш.
[стук по клавішах друкарської машинки]

4 - два ідентифікатори з виставки Future Generation Art Prize з 2017 року.
Перший ідентифікатор - з Києва, другий - з Венеції. Раз на два роки у Києві
проходить виставка Future Generation Art Prize, організатор виставки -
PinchukArtCenter. Друга виставка фіналістів проходить у Венеції під час
Арт-бієнале. Як учасник Open Group я брав участь в обох цих виставках у 2017
році.

5 - 89 чорно-білих фотографій з мого проєкту «Дошка пошани». Фото 10х15 см.
Цей проєкт я реалізував у галереї Detenpyla у 2013 році. Це була друга річниця
галереї, яку я заснував разом з Павлом Ковачем, Антоном Варгою та
Станіславом Туріною у 2011 році. І де я жив до 2015 року. «Дошка пошани» - це
виставка, під час якої я 14 днів фотографував усіх глядачів, які приходили в
галерею. І я розмістив ці фото на найвиднішій стіні, на якій було написано
«Дошка пошани». Дошка пошани у перекладі на російську означає «Доска



почёта». За часів Радянського Союзу на кожному заводі були такі місця, де
розміщували фотографії кращих працівників і працівниць.

6 - чорний телефон Microsoft. Мій перший телефон з великим екраном, який я
купив у Львові в 2015 році. Тоді я повернувся з Венеціанської бієнале. Я
отримав свій перший справжній гонорар.

7 - Золота каблучка з червоним каменем і червоно-білий брелок із
намальованим найбільшим транспортним літаком Aн-225 «Мрія». Літак Aн-225
«Мрія» більше не існує. У лютому його знищили в аеропорту Гостомель під
Києвом на заводі «Антонов». Знищений російськими військовими під час
повномасштабного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого. Золота
каблучка - подарунок від батьків для моєї дружини Касі, яку вона отримала на
Різдво 2022 року, коли ми останній раз були в Україні та в Ужгороді. З того
моменту, як вона отримала цю каблучку, я ношу її, тому що вона підходить лише
для моїх пальців.

8 - «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» - Книга, яку я отримав у
подарунок на весілля від Євгена Никифорова та його дружини Лізавети Герман.
Ця книга є найбільшою колекцією фотографій мозаїк, які залишилися в Україні
після Радянського Союзу. Видана англійською мовою.

9 - модель літака, іграшка для дітей. Я отримав її у 2015 році, коли вперше
відвідав місто Дніпропетровськ, нинішнє місто Дніпро (кілька років тому, після
чергового етапу декомунізації, назву міста змінили). У 2015 році я брав участь у
виставці в Я галереї в Дніпрі. Проживав я тоді у своїх знайомих Катерини
Семенюк та її хлопця. Тоді мені подарували цю модель літака. Історія така: в
їхньому мікрорайоні відкрили старий склад, повний іграшок для дітей 1980-х
років. І ці іграшки продавались оптом.

10 - три брелоки, привезені в 2018 році з Києва. Брелоки з намальованим
найбільшим транспортним літаком у світі Ан-225 «Мрія». У 2019 році разом з
Open Group ми підготували проєкт для Українського павільйону у Венеції, в
якому головним героєм історії та оповіді став найбільший літак у світі Ан-225
«Мрія».

11 - печатка зі словом «ненависть». Зроблена в 2019 року у Львові. 13 січня
2019 року я дізнався про замах на президента Гданська Павла Адамовича під



час 27-го фіналу Оркестру Святкової Допомоги. Ця печатка є частиною мого
проєкту «Хуй», в якому за допомогою таких печаток зі словами і гаслами,
поняттями, з якими я не погоджуюсь, я пишу слово «хуй» кирилицею.

12 - Книга «Пункт на мапі» російською мовою «Точка на карте». Книга з
ілюстраціями Іллі Кабакова, відомого художника, представника московського
концептуалізму. Я отримав цю книгу від Павла в 2018 році. Тому що я дуже
цікавлюся творчістю Іллі Кабакова, і ілюстрації в цій книзі нагадують мені його
пізніші роботи, тобто інсталяції, які він пізніше назвав Тотальними інсталяціями.

13 - голуба книга поезії «Пісні для О». Автор Іван Непокора. Це перша книга, яку
я зібрав і оформив на запрошення мого колеги, автора книги.

14 - Книга «Последний распад». Книга про Чорнобильську катастрофу. Видана з
нагоди 20-ї річниці катастрофи. Написана безпосередньою учасницею ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи. Цю книгу я отримав в 2019 році від онуки
авторки.

15 - том поезії, автор Мірек Боднар «Ще, ще, ще, не зупиняйся». Цю книгу я
отримав у 2013 році у Львові, від автора, з присвятою «Юркові, дякую, Мірек».

16 - книга «Паркомуна. Місце, Спільнота, Явище», видана у 2018 році
дослідниками дослідницької платформи PinchukArtCentre. Книга присвячена
діяльності сквоту художників, який існував у Києві на вулиці Паризької Комуни в
1990-х роках. Дуже важлива книга і дослідження українського мистецтва 1990-х.

17 - графіка української художниці Алевтини Кахідзе. Графіка з проєкту «Самий
комерційний проєкт». Цю роботу я придбав у художниці у Львові в 2013 році за
5 євро 25 центів. У той час я не міг собі дозволити більше. Проєкт Алевтини, з
якого походить ця робота, полягає у тому, що художниця малює різні речі, і її
малюнки коштують стільки ж, скільки насправді коштують намальовані
предмети.

18 - розбита тарілка. Я розбив цю тарілку у Вроцлаві, вдома, у 2021 році. А
привіз її у 2015 році, коли переїхав до Вроцлава. У галереї Detenpyla, де я жив,
ця тарілка довго була зі мною. Оскільки я вивчав кераміку і дуже ціную якісну
кераміку, я зберіг цей шматок чудової тарілки з жовтою, синьою та зеленою
смугами.



19 - пакетик цукру 5 грамів з написом Закарпаття. Закарпаття – це моя
батьківщина. Цей пакетик цукру я привіз у 2018 році, взимку, мабуть тоді я
повертався з Ужгорода до Вроцлава після зимових свят.

20 - 3 набори «чарівних штучок» моєї мами - що це? - один набір - це дві монети
по 5 українських копійок, між цими монетами є якась трава, не знаю яка, яка
упакована в алюмінієву фольгу. Я завжди отримую такий чарівний набір до
гаманця на Великдень. До нині не знаю, про що йдеться, але мама вірить, що
це приносить удачу і гроші в гаманець. Тому,коли я запитую, для чого і навіщо?,
то чую у відповідь - «краще не питай, головне, щоб від цього була якась
користь».

21 - біла скульптура - головний приз конкурсу для молодих українських митців
PinchukArtPrize. Open Group отримала цю нагороду в 2015 році. Я член Open
Group з 2012 року. Цей конкурс проводиться кожні два роки у Києві. Цього разу
це був 5-й випуск.

22 - 7 квитків на київське метро та картка на київське метро. У 2019 році
вилучили пластикові квитки і монети, які в Києві називали «жетонами» і
запровадили картки.

23 - зошит, мій перший шкільний зошит - на обкладинці підписаний Білей Юрій.
Мабуть, підписала моя мама, бо я тоді ще не вмів писати. Власне для цього цей
перший зошит – щоб навчитися в ньому писати. Палочки, загогулинки, а потім
вчишся писати літери та слова.

24 - сірий кубик, скульптура українського художника Руслана Тремби. Отримав у
2018 році від автора на березі ріки в Ужгороді.

25 - книга українською мовою «Де кураторство». Серія інтерв’ю з митцями, які
займаються кураторською практикою. Інтерв’ю з Open Group, Masoch Fund,
Юрієм Лейдерманом, Арсеном Савадовим, Лесею Заєць, Миколою Рідним,
Ксенією Гнилицькою, Ладою Наконечною, Микитою Каданом, Алевтіною
Кахідзе, Олександром Ройбурдом, Тіберієм Сільваші, Сергієм Братковим,
Юрієм Соколовим, Влодком Кауфманом. Миколою Коломійцем, Павлом
Маковим. Автори книги Катерина Носко та Валерія Лук'янець.



26 - диплом магістра мистецтва. У 2011 році я закінчив Львівську національну
академію мистецтв, відділення кераміки. Пам'ятаю кумедну історію – коли я
складав вступні іспити в 2005 році, у мене було жахливе похмілля на іспиті з
рисунку. І я вийшов у коридор відсвіжитися. Тоді в Академії мистецтв раковини
стояли в коридорі. Тож я відкрив воду в крані, підсунув під струмінь води голову
і стою. А хтось ззаду торкається мене і питає: «Чи все в порядку і чи добре я
себе почуваю?» Я обертаюся і кажу: «Все добре, у мене просто похмілля». Ну в
якийсь момент промайнула в голові думка, що тут щось не так, дивлюся, а
переді мною стоїть якийсь серйозний пан у піджаку. Я збентежено кажу
«вибачте» і втікаю в екзаменаційну кімнату, де власне мав би сидіти і малювати.
Я приходжу і розповідаю цю історію своєму колезі Павлу. Кажу «якийсь такий
пан невисокий, лисий, волосся зачесане ззаду наперед, в піджаку». Павло каже:
«Це наш майбутній декан». Я кажу: «О Боже, давай олівець». Малюю швидко,
швидко намалював з похмілля. Тоді за рисунок я отримав «десять». Я поступив
в академію, все добре. Приходжу в деканат, заходжу в кабінет декана і перше,
що мені каже цей пан, якого я зустрів в коридорі під час іспиту «Вам уже
краще?», я кажу «Так, звичайно», а він питає «Ну і чим тим разом можу
допомогти?»– «Я поступив в академію, хотів би жити в гуртожитку», - а він каже,
- «я знаю, в якій кімнаті Вимогли б жити, там де живуть всі такі п'яниці, як Ви». І
так розпочалася наша довга історія з деканом. Пізніше, на шостому курсі
виявилося, що цей пан декан буде керівником мого дипломного проєкту. Декан
був першою особою, яку я пізнав в Академії мистецтв і останньою, з якою я
спілкувався наприкінці навчання, тому що він вручав мені цей диплом у Палаці
мистецтв.

27 - велика пачка сірників. На обкладинці зображений Козак, який тримає
палаючий сірник, який переходить у сонце. Пачка довго лежала у мене на сонці
та під дощем, тому кольоровий малюнок став чорно-білим і залишився лише
один колір – синій.

28 - Телефон Nokia 105, синього кольору. Він досі працює, дивно, я купив його в
2013 році. Телефон, який не підводить. Останнім часом я тримаю його лише
тому, що використовую його як частину своєї роботи. Це об’єкт, у якому склянка,
наповнена водою, стоїть притулена до цієї мобілки. До часу аж хтось не
подзвонить.

29 - годинник на ланцюжку, який дістався мені від колишньої дівчини Юлії, коли
я ще жив у Львові. Тоді ми разом жили в галереї Detenpyla.



30 - діркопробивач. Цей діркопробивач привезли з Києва до Венеції
співробітники Міністерства культури 5 травня 2019 року. Щоб ми, куратори
Українського павільйону, Open Grouр, цими діркопробивачами зробили дірки в
тексті в каталозі Українського павільйону. Тому що частина змісту каталогу не
була схвалена Міністерством. Каталог був виготовлений і надрукований у
Любліні за фінансової підтримки галереї «Лабіринт».

31 - три пачки червоного солодкого перцю. Я зазвичай отримую цей перець від
мами, коли буваю в Ужгороді, на Закарпатті, в Україні. Цей перець додають чи
не до кожної страви закарпатської кухні. Це пов’язано з угорською традицією та
угорською кухнею.

32 - 2 склянки з гранованими краями. Склянка була запроєктована скульптором
Вірою Мухіною і вперше виготовлена в 1943 році в Радянському Союзі. Ці
склянки («гранчаки») я привіз зі Львова у 2015 році, коли переїхав до Вроцлава.
В одній склянці 5 цукерок «Капрі» виробництва компанії «Рошен», які я отримав
від мами в 2018 році в Ужгороді. А в другій склянці - дві цукерки, одна помадка
фірми «Рошен», друга - цукерка «Червоний мак» теж фірми «Рошен», яку у
серпні 2021 року зі Львова до Любліна привіз Вальдемар Татарчук. І залишив в
галереї «Лабіринт» , щоб усі працівники могли частуватися. І я теж узяв дві.

33 - 4 листівки розміром 10 х 15 см, автором яких є львів'янин Любомир Тимків,
який займається мистецтвом званим «mail.art» і відкрив у своєму гаражі перший
в Україні музей мейл-арту. З цієї четвірки мені найбільше сподобалася листівка
з написом «Плюй на суспільство» з 2009 року.

34 - керамічна чашка із намальованою білкою. Нам з Касею вона дісталася від
мами у 2018 році. Я пам'ятаю її ще з дитинства. Набір таких чашок завжди був у
нас вдома, і ми досі п'ємо з них у батьків. Всередині чашки – українські монети –
копійки.

35 - комп'ютерна мишка, перша бездротова комп'ютерна мишка, яку я собі купив
у Львові в 2015 році.

36 - машина для скручування цигарок. Я отримав її від мого колеги Павла
Ковача в Празі в 2014 році. Ми тоді були з Павлом на резиденції.



37 - 2 книги з Київської бієнале 2015 року. Назва бієнале «Київська школа».
Перша книжка проводить нас історичними місцями Києва та розповідає про
архітектуру та майбутні локації бієнале, де будуть проходити виставки та
програма бієнале. Друга книга – «Путівник по бієнале» з описами, текстами
художників і кураторів.

38 - синя шкарпетка з написом «еротичні сни» дісталася мені від дружини Касі в
2019 році. Куплена у Львові. Цю шкарпетку я вішаю на книжку «Точка на карте»
не випадково. Тому що ця книга 61 року видання розповідає про міста
майбутнього, які пропонує комунізм, і комуністичний наратив. А еротики, як
відомо, взагалі навіть не еротики, а теми сексу в Радянському Союзі не було.

39 - жовті шкарпетки з написом «Та ти Шо».

40 - паперова папка, всередині два блоки паперу, один для рахунків і один для
архітектурних проєктів. Куплені в 2017 році в Ужгороді, в місті, з якого я родом.

41 - темно-синій светр з намальованим моряком Попаєм з мультфільму. Я
отримав його у Львові в 2013 році від мого колеги Валерія з Києва.

42 - 2 футболки і сіра толстовка. Ці три речі – це речі з графікою Данила Ковача,
українського художника родом з Ужгорода. Я отримав ці речі від Данила у 2019
році, коли був на Gaude Polonia у Вроцлаві, привіз їх з України.

43 - светр і толстовка. Зелена толстовка, куплена у Львові в 2015 році в
магазині на вулиці Шота Руставелі. Червоний светр з трояндами, светр, який я
виміняв на інший у дівчини, яка прийшла в Галерею Detenpyla на Новий рік
2011/2012. Я побачив цю дівчину в красивому червоному светрі з трояндами і
подумав, що мушу помінятися з нею, тому що цей светр фантастичний.

44 - 4 світшоти, тонкі светри: сірий, фіолетовий, чорний і темно-синій. Привезені
зі Львова в 2015 році при переїзді у Вроцлав. Я отримав їх від своєї колишньої
дівчини Юлії, у Львові між 2012 і 2014 роками, коли ми були разом. У той час я
завжди підкрадав її речі.



45 - коричнева куртка. Розмір XL, татова куртка. Цю куртку ми отримали від
дядька мого тата, який жив у Штатах. У 90-х і на початку 2000-х він щомісяця
присилав нам поштою велику посилку з різними речами: одягом, їжею, часто
листами та грошима. Татів дядько перед Другою світовою війною виїхав до
США і в Україну вже ніколи не повернувся. Вперше після від’їзду він приїхав в
Україну після отримання Україною незалежності у 1991 році. Другий раз він
приїхав на початку 2000-х, тоді я бачив його востаннє.

46 - ікона, написана на дереві, автор Володимир Топій, художник зі Львова. Ми
отримали цю роботу в 2017 році на наше весілля. На іконі намальовані св.
Георгій та св. Катерина.

47 - шкарпетки, які я отримав від Ксенії Малих у 2019 році на день народження,
2 травня, під час підготовки до відкриття Українського павільйону на
Венеціанській бієнале. Ми працювали разом з Ксенією, і тоді я отримав від неї
дві пари шкарпеток. Одна з жовто-блакитними смужками, а друга пара була з
літаками, якої у мене вже немає.

48 - робота Open Group «Виключно для внутрішнього використання». 650 книг
як третя дія проєкту під такою назвою. Цей проєкт – це акція-мандрівка зі
Львова до Києва, з дому художника в установу, де буде виставка художника. Ми
розділили цю подорож на три частини. Кожна частина – це один вид транспорту,
яким ми зазвичай їдемо зі Львова до Києва. До PinchukArtCenter. Трамвай у
Львові, потяг зі Львова до Києва та метро з залізничного вокзалу до
PinchukArtCenter. У кожному транспорті ми робили одну дію, з якої пізніше
складалася робота. Ця книжка «650 штук» - це збірка інформації, яку ми зібрали
в метро під час 3-хвилинної поїздки через 3 станції. За цю роботу в 2015 році ми
отримали головну нагороду Pinchuk Art Prize. Нагороду ви побачите під
двадцять першим номером.

49 - картина на полотні, робота Андрія Сагайдаковського, відомого українського
художника зі Львова, цю картину я отримав в подарунок на весілля від хлопців з
Open Group. Хлопці поміняли три свої роботи на одну його. Робота початку 90-х
років, на полотні намальована рука, яка тримає вантаж з текстами з медичної
книги німецькою мовою.

50 - біла футболка з малюнком Кіта Гарінга, цю футболку я,будучи
напідпитку,виміняв у свого колеги, музиканта з Ужгорода, який живе в Києві,
Антона Дегтярова.



51 - Футболка з написом Кама 11. Кама - приватна художня академія в Києві. Я
отримав цю футболку в 2019 році. З Open Group ми мали там лекцію для
студентів.

52 - робота Open Group, «Ключі від галереї Тиса». Це проєкт, який починається
з історії, що мала місце в2012 році. Це одна з перших робіт Open Group. У 2012
році ми брали участь у фестивалі «Креденс» в Закарпатській області. Під час
фестивалю на закинутій фабриці в горах ми знайшли маленький покинутий
будиночок сторожа фабрики. Туди можна було потрапити лише через вікна.
Павло Ковач, один із членів Open Group, витягнув ключ від галереї Detenpyla у
Львові, де ми жили і яку ведемо досі. І цим ключем він відкрив двері цього
будинку. Ми зайшли всередину, побачили білі стіни, дерев'яну стелю, сіру
плитку на підлозі. Ми зрозуміли, що це whitecube, що ми можемо зробити тут
виставку. Ми так і зробили. Ми показали шість робіт, по одній кожного з членів
Open Group (нас тоді було 6) і назвали цей будинок «Галерея Тиса» – від річки
Тиса, яка знаходиться поруч. Ми зробили відкриття виставки, зачинили двері і
виїхали. Наприкінці 2012 року українська художниця Алевтина Кахідзе в галереї
«Я» в Дніпропетровську (нині місто Дніпро) організувала арт-ярмарок який
назвала «Christmas Art Fair» і запросила нас показати там роботу, яка
коштувала б не більше 500 гривень - у 2012 році це було близько 200 злотих.
Ми придумали, що зробимо нову роботу, пов’язану з «Галереєю Тиса». Йшлося
про подорож і ключі від галереї. Ми зробили шість копій ключів і шість коробок.
Кожна коробка – це одна робота, яка залишилася в горах у цьому будинку в
«Галереї Тиса». А на «Christmas Art Fair» ми продавали мандрівку з Дніпра на
сході України до Закарпаття на заході країни, протяжністю близько тисячі
кілометрів. Людина, яка купила коробку, ставала власником однієї з робіт у
галереї і щоб отримати її мала приїхати туди. Тоді ми продали три коробки, три
роботи, і це були єдині роботи Open Group, які ми продали по сьогоднішній
день.

53 - графічний об'єкт Станіслава Туріни. Двосторонній, з одного боку напис «Цю
роботу присвячую Любомиру Тимківу». Малюнок із серії Зима 2013/2014.
Незакінчений натюрморт. Витер цією роботою одне вікно. Для Юрія та Касі від
Стаса. Квітень/травень 2017 року.

54 - 3 колажі формату А4 від львівського художника Володимира Топія. Ці
колажі я отримав у 2014 році від автора. Я був у нього в студії разом з моїми
знайомими. І Володимир тоді показував свої роботи, свої широкоформатні
картини, свої перформанси. І в якийсь момент він витягнув сім колажів із Матір



Божою. І він сказав, що якщо вони нам подобаються, ми можемо їх взяти. Ми
тоді поділилися цими колажами, я взяв три. Решту чотири взяли мої знайомі.
Досі я маю їх у своїй колекції і вважаю, що це одна з найкращих робіт
Володимира Топія.

55 - керамічна скульптура, мініатюрна копія пам'ятника Артему, монументальної
скульптури 1927 року, автор пам'ятника - скульптор Іван Калаверідзе.
Пам'ятник, встановлений на честь Федора Андрійовича Сергєєва - так званого
Артема, більшовика і радянського партійного діяча. У грудні 2001 року пам'ятник
внесено до списку пам'яток монументального мистецтва України. Однак у 2018
році, після чергового етапу декомунізації в Україні, пам’ятник опинився під
загрозою знесення, і київські активісти з групи «Де Не Де» розпочали акцію, у
рамках якої виготовили керамічну копію цієї скульптури. Одну з них я купив у
Києві в 2018 році.

56 - 60 листівок з Українського павільйону 2019 року на 58 Венеціанській
бієнале.

57 - ксерокопія мого українського паспорта. На фото, яке Ви бачите, мені 16
років.

58 - Macbook pro. Мій другий комп'ютер у житті, який я купив сам. Я придбав
його в 2015 році, під час резиденції в Амстердамі, в іммігрантському районі
Бейлмер. Комп’ютер, з яким я потім повернувся до Львова і який, коли переїхав
до Вроцлава, забрав із собою.

59 - фотографії Євгена Нікіфорова, фотографії радянської мозаїки, які є
частиною книги «Ukrainian Soviet Mosaics». Ці фото я отримав від Євгена
Нікіфорова та Лізавети Герман на мій день народження в 2017 році в Києві. На
фото портрет Леніна та напис російською мовою «Будь достоин эпохи –
ровесник» («Будь гідний епохи — ровеснику»).

60 - «ЗІН – коротка історія кураторства в Україні, т. 5. Неформальні галереї
Західної України, Львів, Ужгород 1993-2013». У цьому зіні представлено 10
галерей, які були створені з 1993 по 2013 рік. Також є галереї, в яких я є одним з
основоположників. Одна з них, галерея Detenpyla, діє досі. Друга – Галерея
Єфремова 26, яка працювала з 2013 по 2014 рік. На той час це була найбільша
галерея, яку заснували та вели художники, в тому сенсі, що вона мала



найбільшу площу у Львові. Обкладинка цього зіну (тобто непрофесійного
журналу)- праця Юрія Соколова. Обкладинка мого примірника журналу
підписана автором у 2017 року. Він був для мене дуже важливим художником,
одним із небагатьох представників українського концептуалізму, які жили у
Львові. Соколов Юрій Іванович.

61 - графіка А4, робота Антона Варги, одного з членів Open Group. Я отримав
роботу в 2014 році, на його прощальній вечірці перед виїздом в Штати. Антон
роздавав свої роботи. У 2014 році Антон отримав грін-карту і назавжди переїхав
до Нью-Йорка.

62 - коробка з камінням і військова сорочка. Це два артефакти з моєї
відеороботи, яку я зробив під час резиденції в Карпатах у 2014 році. Я знайшов
каміння в кам’яному кар’єрі поруч із селом, де перебував на резиденції. Купив
сорочку в магазині села Верхнє Синьовидне. 2014 рік - це рік початку війни на
сході України і ця відеоробота є реакцією на ці події - на початок війни в країні.

63 - фотографія, автором якої є Володимир Кузнєцов. Назва твору «Боже! Я
тебе люблю! Вова». Ця фотографія є документацією мистецької акції, під час
якої художник перед бібліотекою Вернадського у Києві зробив гігантський напис
«Боже! Я тебе люблю! Вова». Цю роботу я отримав на день народження в 2018
році від Павла Ковача. Павло придбав її на благодійній акції, метою якої була
підтримка судового процесу Володимира Кузнєцова проти Мистецького
арсеналу. Процес тягнеться вже багато років. Художник судиться з закладом
культури, колишній директор якої застосувала цензуру – розпорядилася
зафарбувати гігантський твір художника перед відкриттям виставки в
Мистецькому арсеналі в Києві.

64 - журнал Vogue з 2019 року. Всередині чотири сторінкове інтерв’ю з Open
Group і фотосесія, яку ми мали для Vogue в Києві.

65 - 3 футболки, 2 сірі та 1 біла. Футболки з Київської бієнале 2015 року. Разом з
Open Group ми мали виставку на Бієнале в Києві. Після відкриття виставки, в
одному з технічних приміщень галереї, я знайшов цілу сумку з футболками
Бієнале і вкрав собі декілька штук. Мене обурило, що організатори мені їх не
дали.



66 - 3 фотографії, фотодокументація моїх об'єктів у міському просторі з проєкту
«Ізоляція» 2009-2013 рр. Тоді я активно займався простором і мене цікавив
ленд-арт.

67 - робота Open Group «Кубічний метр». Це проєкт, у якому ми просимо
заклади культури надати нам кубічний метр свого простору, в якому ми могли б
щось творити. На підставі договору (на невизначений чи на визначений термін)
ми отримуємо від закладу культури кубічний метр простору.

68 - фото 10 х 15 см, автор Олексій Салманов, український художник. Це фото я
отримав на день народження в 2015 році в Києві.

69 - 450 листівок з проєкту Українського павільйону на 58-й Венеційській
бієнале. На відкритці фотографія з хвоста найбільшого у світі транспортного
літака Ан-225. На фото також видно зовнішній диск із портфоліо 1356
художників, які брали участь в Українському павільйоні у 2019 році у Венеції.
Літак Ан-225 «Мрія» росіяни розбомбили в перші тижні повномасштабного
вторгнення в Україну у 2022 році.

70 - креслення - фізичний розрахунок тіні найбільшого транспортного літака в
світі з трьома потенційними висотами польоту: 700 метрів, 300 метрів і 3000
метрів над землею. Рисунок для проєкту «The Shadow of Dream* cast upon
Giardini della Biennale».

71 - картина на полотні, олійна фарба, автор Данило Ковач, назва роботи
«Натура з оленем» 2007 р. Розмір 70х50 см. Я отримав цю роботу в подарунок
на весілля в Ужгороді в 2017році.

72 - графіка Алевтини Кахідзе, 2013 рік, відбиток 57 / 88. Я отримав цю роботу
за участь у проєкті «Christmas art fair» у 2013 році.

73 - жовта сорочка. Куплена у Львові в секонд-хенді в 2012 або в 2011 році. На
той час більшість речей я мав із секонд-хенду, нових речей я не міг собі
дозволити.



74 - біла двостороння сорочка в квіти. Я отримав її у 2011 році від мого колеги
Любомира Сікача, художника зі Львова.

75 - футболка та світшот, куплені у Львові в 2018 році від моєї знайомої та її
чоловіка, які мають власний бренд та є модельєрами.

76 - жовті шкарпетки з червоними деталями та білим написом «Сійся,родися».
Це народне прислів’я, яке треба сказати на Різдво перед Новим роком, коли
приходиш до когось додому. У шкарпетках 30 українських гривень, 2 купюри по
10 гривень і дві купюри по 5 гривень. На 5-гривневій купюрі зображення Богдана
Хмельницького.

77 - сірі шкарпетки з синіми смужками та білим написом «сіль». Шкарпетки із
зображенням пачки солі, яку я пам'ятаю ще з дитинства. Найпопулярніший і
класичний дизайн компанії, що продає сіль. Шкарпетки куплені в Ужгороді у
2022 році.

78 - одна пара шкарпеток, зеленого кольору, з надписом «Бадьорий робот»,
придбані у Львові в 2021 році.

79 - дві баночки з чаєм. Баночки від мами. У першій баночці - чорний чай, а в
другій - суміш різних трав, привезених з Ужгорода у 2019 році перед пандемією.

80 - 4 папки з документацією, ескізами, договорами різних проєктів Open Group
з 2012-2021 рр.

81 - 2 каталоги 2017 року з виставки «Future Generation Art Prize» у Венеції. На
цій виставці ми вперше показали роботу під назвою «без назви». Ми почали
працювати над нею ще у 2015 році. Це колекція, архів наших нових знайомих.
Усі учасники Open Group записують у цей архів усіх людей з якими вони
познайомилися. Коли ми показували роботу в 2017 році, ми вчетверо мали
зібраних близько 1000 нових знайомих. Кількість знайомих, яку ми хочемо
досягти, має відображати кількість жертв війни в Україні. Станом на 24 лютого
2022 року кількість загиблих становила близько 15 тис. осіб.



82 - каталог Трієнале українського мистецтва, зріз українського мистецтва з
2016 року. Трієнале відбулося в рамках Європейської столиці культури Вроцлав
2016 у будинку на Ринковій площі Вроцлава. Це Трієнале завжди відбувається
за межами України. У каталозі є одна моя індивідуальна робота та одна робота
Open Group.

83 - Каталог з фестивалю Дні мистецтва перформансу у Львові 2008-2014. Я
чотири рази брав участь у фестивалі, тричі як перформер і один раз як студент
школи перформансу. У 2011 році я познайомився з Янушем Балдигою,
художником і перформером і Вальдемаром Татарчуком, художником і
директором Галереї «Лабіринт».

84 - каталог з виставки «Перманентна революція. Україна зараз». Виставка
проходила в Музеї Людвіга в Будапешті у 2017 році. Це виставка українського
мистецтва, провідною думкою якої були революційні події 2004 року та
2013-2014 років.

85 - каталог Микити Кадана «Вчора, сьогодні, сьогодні» виданий у Києві в 2015
році. Микита Кадан – молодий український художник, один із найкращих
українських художників, який займається критичним мистецтвом, політичним
мистецтвом та соціально-політичним мистецтвом.

86 - коробка з сорочкою Станіслава Туріни. Сорочка, в якій Станіслав Туріна,
мій колега і колишній член Open Group, був на моєму весіллі та шлюбній
церемонії у Вроцлаві. Наприкінці весілля всі розписувалися та
розмальовувалися фломастерами. Стасина сорочка була вся розписана
різними гаслами. Цю сорочку я отримав в подарунок під час другого мого
весілля, того ж 2017 року, в Ужгороді.

87 - фотоальбом, мій сімейний альбом. На першому фото мені 2 або 3 роки, на
другому фото теж я, у першому класі. Перед Новим роком фотограф робив
кожному з нас у школі фотографію, яка пізніше була обрамлена в естетичну,
красиву, казкову рамку.

88 - шкарпетки з прапором України та гербом України.



89 - робота українського художника з Донецької області Анатолія Татаренка.
Робота являє собою серію фотографій одного дня в 2014 році. Це рік початку
війни в Україні в Донецькій та Луганській областях.

90 - дві картки постійного клієнта. Перша картка на знижки в мережі кав’ярень
Aroma Kava, друга картка на знижки в мережі ресторанів «Локаль». Ця компанія
має близько 30 ресторанів у Львові.

91 - аркуші А4 з ескізами з 2018 року, зроблені на фестивалі ленд-арту в селі
Могриця Сумської області, на сході України, біля кордону з Росією. Ескізи для
роботи музею Hedera Museums.

92 - 3 банківські картки Приватбанку - українського банку. Термін дії до 2023
року. Картки, якими я користуюся, коли приїжджаю в Україну. На одній з карток
моє фото.

93 - 2 фотографії з 1991 року. На одній з них мені 3 роки, тато в поліцейській
формі і мій брат, якому 1 рік. На другій фотографії  я і мій брат. 10 років тому я
знайшов 4 таких фотографії, було ще дві, мабуть, зроблені того самого дня,
тому що ми з братом були так само одягнені і сиділи на тому самому дивані. За
нашими плечима був такий самий килимок, фотографії були такого ж кольору, як
і решта. На одному фото я сидів з тортом, на якому було три свічки. На другому
фото сидить мій брат, з таким же тортом, одягнений так само, як на двох
попередніх фото і з однією свічкою на торті. Відтоді я помітив надзвичайну
здатність моєї мами до комбінування. Я почав аналізувати, як моя мама все
життя комбінувала так, щоб кожен з нас отримував то само і порівну.

94 - два прапори авторства художниці з України Алевтини Кахідзе. Перший
польський прапор із написом «білий, білий, білий, червоний, червоний,
червоний». Слова написані зеленим кольором. Другий - український прапор
«синьо-жовтий». Я отримав їх від Алевтини Кахідзе у 2016 році, коли ми робили
кураторську виставку з Open Group у Вроцлаві в BWA Awangard. Виставка мала
назву «Ступінь залежності – Колективні практики молодих українських
художників 2000-2016».

95 - папка з документацією та ескізами з проєкту Open Group «Біографія» та
частина роботи з проєкту «Біографія - тату на власному тілі». Фотографії з
витатуйованою біографією Юрія Штайди, тату ми зробили йому в рамках



проєкту. Проєкт «Біографія» ми почали в 2014 році, вперше показали його в
PinchukArtCente. Протягом трьох місяців ми збирали біографії від усіх глядачів,
які погоджувалися написати свої біографії та робили перформанс, читали
біографії наживо та записували від руки на паперовій стрічці, на якій ми таким
чином записали близько двох кілометрів. Вдруге ми показали цей проєкт у
Гданську у 2018 році, а втретє ми показали цей проєкт у Любліні в мікрорайоні
Словацького на початку 2020 року. Кожного разу під час цього проєкту
відбувався перформанс і процес збору біографій людей. Ми розпочали цей
проєкт у 2014 році з Юрієм Соколовим, художником-концептуалістом зі Львова,
який помер у 2018 році.

96 - дві листівки формату А5 Ксенії Гнилицької, художниці з Києва, учасниці
гурпи R.E.P.

97 - 2 пари кальсонів. Батькові кальсони, білі та темно-сині. Я отримав їх від
мами взимку 2017 року, коли був в Ужгороді на зимові свята. Тоді було
страшенно холодно.

98 - 15 шкільних зошитів з українським алфавітом, зеленого кольору. Кожного
разу, коли я буваю в Україні і десь у магазинах знаходжу зошити, схожі на ті, що
я мав будучи школярем, я їх купую.

99 - значок із птахом - чайкою. Куплений в Києві для Касі.

100 - сценарій, роздрукований на аркушах А4. Сценарій до фільму Open Group
під назвою «Діорама». Це фільм, який ми підготували на виставку «Future
Generation Art Prize», яка проходила в Києві у 2017 році. У фільмі група
спеціалістів сидить за столом і розмовляє про створення діорами спокою,
музею діорами спокою.
[ аудіо, вибраний діалог з фільму«Діорама» ]

- «Нічого в цьому немає поганого, саме в цьому вся суть, щоб створити
відчуття псевдореальності, працювати з не зовсім реальністю, тому що
ніхто з глядачів не буде заперечувати, що він у залі, а не в лісі. Цей стан
тверезості має бути для нас найважливішим із самого початку. Ми повинні
засіяти у свідомості глядача сумніви і дати до зрозуміння, що його
присутність у цьому залі так само запланована, як і присутність тих бідолах
на траві. Розумієте? Радянська пропагандистська діорама була досить
примітивною, розповідала про якусь подію. Дату і час операції. Мала



захоплювати і захоплювала. Щоб не казати, але так воно і було. Але після
всього цього глядач залишався в залі, переповнений інформацією. Як би то
сказати, в порожній доскональності.
- Не розумію, ти вважаєш, що історія примітивна?»

101 - шкіряний гаманець, який я отримав на день народження в Ужгороді від
своїх друзів Павла, Станіслава та Мирослави. В цей гаманець вкладено 10
доларів, які я отримую завжди на Великдень і Різдво. Щороку під час сімейних
свят під кожною тарілкою під скатертиною кладуть гроші, які кожен забирає або
після святкової вечері, або після святкового обіду. І ці 10 доларів - з останніх
свят, коли я був в Україні.

102 - 2 футболки з Українського павільйону у Венеції, 2019 рік.

103 - 3 візитки. Перша – з Mironova gallery, з приватної комерційної галереї в
Києві. Друга з Nakedroom з комерційної галереї в Києві, та третя - з Jam Factory,
з приватного закладу культури у Львові, який мав відкритися у 2022 році.

104 - зовнішній диск, один терабайт. На цьому диску інформація з проєкту «1000
km View» - Частина 2. У 2017 році ми зробили другу частину проєкту «1000 km
View». Ми тоді пропливли по Дністру за сім днів 100 кілометрів від міста
Кам’янець-Подільський до кордону з Румунією.
Перша частина проєкту «1000 km View» була реалізована в 2015 році. Проєкт
передбачав подорож ріками від міста Стрий до Азовського моря. У 2012 році ми
поставили один дорожній знак на річці Стрий з написом «відкрита галерея»,
другий знак поставили на Косі Бирючий острів в Азовському морі. І ми вирішили
колись проплисти усім цим шляхом,через усю нашу галерею протяжністю в
тисячу кілометрів із заходу України на південь України, до моря.

105 - фото відомого українського фотографа Олени Субач.

106 - книга ручної роботи, 12 сторінок, автор Віталій Трипушний, Херсон, 2016
рік. З прапором України з написом «Ленін жив, Ленін живий, Ленін буде жити».
Цю книжечку носив один пан у Херсоні, коли я був там у 2016 році. На відкриття
музею сучасного мистецтва прийшов пан, який створив у себе в квартирі
власний музей, музей комунізму і роздавав такі книжечки, які рекламували
комуністичну партію і музей комунізму у його квартирі. Я вперше був у Херсоні і
познайомився з чудовими художниками та мистецькою спільнотою Херсона.



Перш за все пам'ятаю, що я відкрив для себе групу «Рапани» і їхню музику, яку
я вам зараз увімкну.
[музика].
Херсон перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року.

107 - Грузинський чай, червона коробочка, чорний чай, привезений зі Львова у
2019 році.

108 - піна для гоління, Nivea. Отримав її від мами в лютому 2021 року, коли був
вдома в Ужгороді.

109 - черевики, які я купив собі у Львові у 2015 році в секонд-хенді.

110 - 3 пари шкарпеток, які мені мама подарувала, мабуть, недавно, у 2022 році
в Ужгороді. Мама завжди дарує мені на свята шкарпетки. У 2012 році я виконав
роботу під назвою «Дев’ятнадцять спогадів про 19 грудня», 19 пар шкарпеток,
прибитих до стіни цвяхом. 19 грудня в Україні – День Святого Миколая.

111 - лист від Єгора Ансигіна, надісланий з Києва до Вроцлава, лист з
документами на отримання повернення податку (Tax Free), за ноутбук, який
Єгор купив у Любліні в 2020 році.

112 - конверт з урядової установи зі Львова, в якій я оформляв новий
український закордонний паспорт у лютому 2021 року.

113 - робота формату А5, графіка українського художника Павла Ковача, батька
мого приятеля Павла Ковача молодшого.

114 - ксеро з листівки з виставки «Let`stalk about modernity», яка проходила на
Jam Factory у 2018 році у Львові. У виставці взяли участь художники зі Львова,
Варшави, Вроцлава та Берліна.

115 - журнальний столик, куплений на Olx у Львові в 2017 році.



116 - черевики зимові волохаті штучні. Куплені в секонд-хенді у Львові в 2018
році, раніше я мав такі самі тільки чорні.

117 - 4 торбинки різних трав для заварювання чаю. Куплені на ринку в центрі
Ужгорода в 2019 році, влітку, перед пандемією.

118 - каталог творів українського художника Олександра Гнилицького,
талановитого українського живописця, який жив і працював у Києві.

119 - каталог робіт з 2019 року молодого українського художника Миколи
Карабіновича. Микола Карабінович – мій колега з Одеси. Це дуже
перспективний молодий митець, один із небагатьох художників єврейського
походження, який працює з темою євреїв в українському мистецтві.

120 - картина Петра Ряски. Назва картини «Верховина в ритмі», з 2012 року,
80х60 сантиметрів, полотно, акрил. Я отримав цю роботу в 2017 році з нагоди
другого весілля в Ужгороді. Пригадую, тоді ми поверталися до Вроцлава з
Ужгорода машиною через Словаччину. І за першим разом ми не могли виїхати,
тому що картина була натягнута на дерев’яний каркас і нас не пускали, бо в нас
не було на неї документів. І один з прикордонників сказав, що якщо ми знімемо
полотно з рами і скрутимо його, то ми зможемо в'їхати в Євросоюз без
документів на цю картину. Тому нам довелося повернути назад, стягнути
картину з рами і ми спокійно в’їхали в Словаччину.

121 - куртка, яку я купив у Львові в 2015 році, коли я переїхав до Вроцлава в
2015 році, я взяв її з собою.

122 - зимовий шарф у троянди, цей шарф я отримав від своєї дівчини у Львові в
2013 році.

123 - книга «Вечори на хуторі біля Диканьки» Миколи Гоголя. Ілюстрована
сучасним українським художником Іллею Ісуповим, видатним художником і
графіком.



124 - скульптура німецького скульптора Маркуса Хоффмана, я отримав цю
скульптуру в 2017 році, коли ми були разом з Маркусом на резиденції в
Mironova Gallery в Києві.

125 - графіка Данила Ковача з 2019 року. Графіка присвячена проєкту Open
Group в Українському павільйоні у 2019 році. На графіку показано політ
найбільшого літака Ан-225 «Мрія» над Венецією.

126 - блокнот, який мені подарувала мама в 2016 році, я в ньому ніколи нічого
не записав. Дивлячись на нього, я весь час думаю, чи справді моя мама вважає,
що у мене такий смак.

127 - пачка сигарет Camel blue в твердій пачці. Я отримав її від Філіпа
Київського, 16 серпня 2021 року, який привіз мені її зі Львова.

128 - Бальзам «Дністер», 200 мл. Бальзам - це така наливка на травах, яка
колись продавалася в аптеках. Отримав я цю наливку від Вальдемара
Татарчука 16 серпня 2021 року. Привіз він її мені зі Львова.

129 - білий штопор. Золота амфора. З одного боку напис «Вина Кримських
долин». Купив я його напевно у Львові, у якому році не пам'ятаю.

130 - 50 грн. з портретом першого президента України Михайла Грушевського. А
точніше Української Народної Республіки в роки Першої світової війни.

131 - «Інформаційний об’єкт», робота Антона Варги. Картина формату А0,
складена в А4, упакована в пластикову коробку. Антон Варга - мій колега, з яким
ми разом працюємо у Open Group. Антон індивідуально займається живописом,
який не зовсім живопис, він називає це «інформаційними об’єктами».

132 - упаковка чаю RTD. Чай з квітів суданської троянди. Куплений у Львові в
2021 році.

133 - графіка Анатолія Бєлова з 2012 року. Отримав я її від Марії та Андрія
Ланько в 2017 році в подарунок на весілля в Ужгороді. Анатолій Бєлов -



талановитий український художник, один із перших українських митців, який
завжди відкрито говорив про свою сексуальну орієнтацію. Анатолій, окрім того,
що є візуальним художником, також є музикантом і грає в гурті «Людська
подоба».

134 - пакет закладок для каталогу з Українського павільйону 58-ї Венеціанської
бієнале. На кожній закладці є текст у трьох пунктах. Три пункти – це інструкція,
скорочена концепція проєкту павільйону, який курує Open Group. Аудіо нотація
концепції, яку зачитували перформери під час перформансу в Українському
павільйоні (звучить звукова доріжка).

135 - Зовнішній накопичувач 8TB, куплений в 2019 році, в рамках підготовки до
проєкту в Українському павільйоні у Венеції в 2019 році.

136 - каталог із проєкту групи R.E.P «Great Surprise», проєкту, який група R.E.P
реалізувала в Національному музеї в Києві, куратором проєкту була Олеся
Островська-Люта. Проєкт реалізований у 2010 році.

137 - моя робота, зроблена разом з Євгеном Самборським у 2012 році. Робота
формату А0 складена до А4. Папір, акрилові фарби. У 2012 році у мене був
такий дивний проєкт - я малював «п’яний живопис», в тому сенсі, що я тоді вже
рік жив у львівській галереї Detenpyla і у підвалі під галереєю у нас з Павлом
була майстерня. І ми часто гуляли в галереї, тому що на виставки завжди хтось
приходив, кожні два тижні були відкриття, і ми багато пили. І в якийсь момент я
зрозумів, що забагато п’ю і нічого не роблю, і я подумав про те, що треба
використати цей стан сп’яніння і при цьому щось зробити. Тому я почав
малювати в стані, в якому вже був сильно п’яний. Інколи запрошував когось із
гостей, з ким випивав, колег, друзів, гостей галереї, художників і не тільки
художників. Я запрошував їх піти зі мною разом у підвал, де на дошці чи на стіні
вже був приготовлений папір, були відкриті фарби, і все було налаштовано, щоб
прийти п’яним і просто малювати.

138 - фотокнига Олександра Бурлаки - документація київських балконів. Видана
у 2019 році в Києві.

139 - скетчбук, який я почав вести у 2012 році і закінчив у 2014 році. Є у ньому
різні записи, чорнові ескізи, записи ідей.



140 - книга, підручник для куратора. Збірка практичних історій від кураторів і
кураторок, які працюють в Україні. У цій книзі, виданій у 2020 році, є інтерв’ю з
Open Group про проєкт «Відкрита галерея» та про галерею Detenpyla у Львові.

141 - сітка в клітинку, чорно-біло-синя, цю сітку я купив в 2018 році в селі
Могриця, на сході України, біля кордону з Росією. Фестиваль «Ленд-арт»
проходить у цьому селі вже 20 років і є найстарішим фестивалем ленд-арту в
Україні. Цього року через війну він не відбувся.

142 - зимовий шарф з українського павільйону 2017 року. Тоді куратором
павільйону була Ліля Куделя, куратор Dallasart Contemporary. Свої роботи
показував тоді відомий український фотограф Борис Михайлов.
Найпопулярніший український художник старшого покоління, найвідоміший
український художник у світі. Цей шарф я отримав у 2019 році в Міністерстві
культури України в Києві.

143 - торба з Київської бієнале 2015 року. Ми з Open Group брали участь у цій
бієнале, тоді ми реалізовували першу частину проєкту «1000 km View». Цей
проєкт полягає в тому, що у 2012 році ми поставили два дорожні знаки з
написом «відкрита галерея», один знак у місті на річці Стрий, а другий знак на
косі Острів Бирючий в Азовському морі. Ідея була пропливти річками з заходу
України на південь до Азовського моря. У 2015 році ми пропливли на
зробленому нами катамарані по цій «галереї», протягом 15 днів. Нас було 11
чоловік. Річками Стрий та Дністер ми пропливли близько 300 км. Пізніше ми
показали результати цієї поїздки в рамках Київської бієнале в арт-центрі Closer
в Києві.

144 - фотоштатив. Я купив його у Варшаві в 2012 році, коли вперше був на
Gaude Polonia. Тоді моїм куратором був Януш Балдига, польський художник і
перформер, член групи перформерів «Академія Руху». Я пів року був на
стипендії, повернувся до Львова з цим штативом. Я багато з ним працював і
досі працюю. Коли я переїхав до Вроцлава у 2015 році, я взяв його з собою.

145 - лляна торба, отримав я її від Станіслава Туріни в 2018 році. У 2018 році
Станіслав з групою дослідників їздив на схід України, на Донеччину. Вони їздили
по невеликих регіональних музеях і Станіслав купив там на прикордонному
базарі цю торбу від бабусі, яка сама їх шила.



146 - каталог Українського павільйону з 58-ї Венеціанської бієнале. Друге
видання каталогу тиражем 5000 екземплярів українською та польською мовами
фінансоване Українським фондом, можна сказати новою інституцією, яка діє
вже кілька років і фінансує більшість культурних проєктів в Україні та за
кордоном. У каталозі ви знайдете два тексти Open Group. Перший текст «Як
можна мріяти, коли можна мріяти і кому можна мріяти». Парки потребують
догляду». І другий текст «Опівдні». Є там також тексти Артура Жмієвського,
Тіберія Сільваші та Микити Кадана. Частиною каталогу є телефонний довідник
із контактами всіх художників, які брали участь у виставці в Українському
павільйоні, а точніше, хто надіслав своє портфоліо. Ці портфоліо були записані
на зовнішній диск, який був розміщений у найбільшому транспортному літаку
Aн-225 «Мрія», який 9 травня 2019 року опівдні, мав пролетіти над Венецією,
кинути тінь на Джардіні та повернутися до Києва.

147 - торба з Українського павільйону в 2019 року з Венеціанської бієнале.

148 - червона шапка куплена в секонд-хенді в сільській місцевості в Карпатах, в
горах. Мені її купив Павло Ковач. Він тоді купив дві такі шапки. Купив її для
мене, тому що в 2016 році, коли я був на Балканах, я був дуже вражений
архітектурою, яка залишилася після Зимової олімпіади в Сараєво 1984 року і
яка була зруйнована в дев’яності роки під час Балканської війни і від якої
залишилися тільки деякі фрагменти. І я йому весь час розповідав про Сараєво і
про ту олімпіаду 1984 року. І коли Павло побачив цю шапку в секонд-хенді, то
купив її мені.

149 - український паспорт. Білей Юрій, нар. 2 травня 1988 року, м. Ужгород,
Закарпатська область, Україна. На першій сторінці фото, коли мені було 16
років, а на 3-й сторінці фото, вклеєне, коли мені було 30 років. Пізніше у паспорт
вклеюється фотографія, коли власнику паспорта виповнюється 50 років.

150 - піджак. Я купив цей піджак у Львові в секонд-хенді у 2013 році. З 2012
року, коли я познайомився з творчістю Оскара Давіцького, я був вражений його
творчістю та його перформансом. Особливо мені сподобалося те, що він одягає
свій піджак на кожен виступ. З тих пір, як я купив собі піджак, я часто одягав
його на відкриття виставок галереї Detenpyla.



151 - мій перший закордонний паспорт, який я отримав у 2011 році після
закінчення навчання. Термін його дії закінчився 1 березня 2021 року. У 2011 році
я ще мав довге волосся. Пам'ятаю історію з цим паспортом. Того ж місяця, коли
я закінчив Академію мистецтв, я мав забрати свій паспорт з паспортної
установи. Я прийшов туди і виявилося, що мені потрібно показати ще один
документ, який мене звільняє від армії. Але я вже закінчив Академію мистецтв,
тому документ про відстрочку від армії на момент його пред’явлення, був
недійсний. А паспорт лежав на столі, пані сиділа, дивилася на мене, дивилася
на цей документ, який уже один день був недійсний. Якби я прийшов
напередодні, тобто якби раніше мені видали паспорт, то мій документ був би ще
дійсний. І пані каже: «Треба зробити новий документ». Я кажу: «Не можу його
зробити, тому що мені ніхто його не дасть. Я вже закінчив Академію мистецтв.
Якщо я піду по цей документ, мене заберуть в армію». Ну і пані зжалилася наді
мною і дала мені паспорт.

152 - сірий металевий значок з готелем «Либідь». Готель «Либідь» збудовано в
1970 у Києві. Названо його на честь сестри трьох засновників Києва. Сестри,
яку звали Либідь.

153 - круглий жовто-золото-блакитний значок з човником з написом «Херсон»,
куплений в Києві в 2015 році. Херсон - місто на кордоні з Кримом. Місто, яке з
березня 2022 року окуповане російськими військами. Важкі бої за Херсон у війні
України проти Росії ще тривають.

154 - квиток на трамвай і тролейбус за 10 гривень, зі Львова, з мого останнього
візиту в Україну перед війною в січні 2022 року.

155 - дві банки, шампунь і гель для душу синього кольору фірми Gitton. Я
отримав від мами з татом на Різдво в Ужгороді в 2022 році.

156 - монета, одна українська гривня. На реверсі монети - портрет одного з
князів Київської Русі Володимира Великого.

157 - павербанк чорного кольору. Мій перший і єдиний павербанк, який я купив у
своєму житті. Купив я його у Львові і взяв зі собою, коли переїхав з України до
Польщі. Зі Львова до Вроцлава.



158 - чотири пластикові таблички. Таблички для рослин, які я привіз із Сумської
області, коли був на фестивалі ленд-арт «Простір пограниччя». Фестиваль вже
20 років проводиться на кордоні з Росією в Сумській області, з 24 лютого 2022
року тут також йде війна.

159 - комікс чорно-білий, формат А4. Автор Анатолій Бєлов та авторка Оксана
Касміна. «Тілесні практики» - назва коміксу, 2018 рік. Презентації цього коміксу
відбулися у Києві, Львові та Маріуполі. Маріуполь – найбільш постраждале
українське місто у війні з Росією.

160 - дві пари шкарпеток. Сині, з трьома кольоровими смугами і червоні, з
двома сірими смугами. Куплені у 2020 році у Львові.

161 - зелені шкарпетки з написом «Несамовитий атлет». Куплені у Львові в 2021
році.

162 - Кросівки Nike, чорного кольору, рожеві шнурівки. Куплені у Львові в 2015
році. Я взяв їх із собою, коли переїхав до Вроцлава.

163 - Мій квиток з Києва до Вроцлава з 30 січня 2019 року.

164 - Дві термічні чашки (блакитна та рожева), які ми з Касею отримали у
подарунок на Різдво у січні 2022 року від мого брата та його нареченої Лариси.
Чашки були по вінця наповнені цукерками подібними до m&ms. Ми їх їли усю
дорогу аж до Вроцлава. Це був також останній раз, коли я бачив свого брата
перед тим, як він пішов воювати у квітні 2022 року. Я щодня чекаю на
повідомлення від нього. Коли я їх дістаю, я знаю, що він живий.


