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Післямова замість вступу 
До якісних рецензій і відгуків ніколи не був мастаком. Пишучи про 

мистецький арсенал наче окрилило. Все якось вкупі було: нещодавно 

повернувся з 6-місячної мандрівки до Нью Йорку . Київ зустрічав теплою, аж 

геть не для кінця жовтня погодою. Це не Яблуко з його вітрами ( туди через 
неділю докотився «Сенді») і не тим паче Москва, де на той час йшов сніг. А в 
нас сонечко, легенький вітерець, тож загалом було те що треба. А ще мої 
старі добрі друзі, які й запросили сходити разом з ними. Там-то не зовсім до 

картин справа була: невимовна радість знову бачити їх , з ними спілкуватися, 
по-студентськи підколювати. Тому час проведений в Арсеналі здався 
дивовижним, а чи не кожна робота здалася шедевром, можливо тому, що 

серйозно до себе як до критика поставитись не міг. Сподобалась сама 
архітектура Арсеналу, його масштабність , деяку немов покинутість, 
відлюдкуватість. Багато робіт сподобалось. Інші спонукали до легкої сатири і 
теж дарували гарний настрій. І ось коли відгук був майже готовий, мене щось 
наштовхнуло подивитися критику з видань. Прочитавши багато відверто 

негативних слів в сторону Контемпрорі моє охмеління від походу спало , до 

кожної з робіт, що запам*яталися став відноситись критичніше. Та все ж 



навіть уїдливі слова писак-забияк не можуть відняти хороших спогадів, що 

зосталися після візиту сьомої міжнародної виставки  в мистецькому арсеналі. 
Зупинився на описі трьох робіт, що запам*яталися найбільше. Можна було б 

більше, але моя природня лінивість в сполуці з небажанням банального 

копіювання матеріалу з інтернету не дозволили посягнути на більше.  Тож не 
судіть строго, мій перший власноруч написаний відгук з культури. 

 

 

 

 

 

1. Біологію в маси 

 
Зізнаюсь, в мистецтві обожнюю масштаб. Ось і в цьому відгуку зупинився на 
великих картинах, з багатьма образами, персонажами, а відповідно і 
підтекстів можна шукати скільки душа забажає. Перша картина вибрана 
неспроста, не забуваємо хто ми є. Маючи якусь чудернацьку назву, що не як 
не клеїлася до баченого змісту, однак ця картина містила багато близького 

біологічній душі. Це й хірургічний інструментарій і чудернацькі нитки, що 

ми одноголосно назвали деспіралізованими ДНК. Ще здалеку здалось, що 

центральний персонаж схожий на Менделєєва, але ж той був хіміком, а не 
хірургом. А от що означало оголена дівчина на хірургічному столі з хутра в 
оточенні велетенських тарганів, підвішені  в повітрі речі серед  яких ще 



клубок ниток (що вже ніяк не зпутаєш з подвійним ланцюгом) і зелена 
парасолька- здогадки й домисли були, та на ніщо конкретне не наштовхнули.  

 

 

2. Подвійний удар 

 
Впевнений, що цю картину зустрінете у відгуках кожного. Національна 
гордість України, улюбленці багатьох вітчизняних і зарубіжних 

сердець- в даній роботі брати Клички постають перед нами, як ті що 

розбивають рамки звичайного, нормального- як і пару років тому, коли 

в їх руках було зібрано чемпіонські звання усіх престижних версій 

світу. Хтось сказав, що в ході останніх подій зображення старшого 

Кличка, одного з провідних політиків України, в такій героїчній формі, 
щонайменше недочасно . Але для мене Клички- це перш за все кумири 

дитинства, що власним прикладом демонстрували те, як при великому 
бажанні і наполегливості можна досягти найбільших вершин. Та й не 
встиг ще Кличко розчарувати як політик, тому за дану композицію 

ставлю автору тверду «п’ятірку» . Тут вразив і розмір і проста краса 
людського тіла і сила удару, що розбива міцну раму. Часто картини 

оцінюєш по-простому і зрозумілому критерію «Чи хотів би  я, щоб ця 
робота висіла в твоєму дому?». Даному полотну кажу тверде «так». 

 

 



3. В морі розпусти сучасного мистецтва. 
Мабуть, підлітковий період позаду, бо обільність 
напівпорнографічної продукції на стінах арсеналу аж ніяк не 
радувала. «Сюди ж можуть прийти діти!» - так і хотілось 
закричати. В шумі гурту, було весело й кумедно слухати 
кожен коментарій щодо ось таких «шедеврів», але в голові 
мимоволі почина горіти тривожний вогник.  Бо якщо навіть в 
пласті, що претендує називатись високим мистецтвом, 
головною темою стають лише геніталії, то куди ми котимось.  
Вже пробачте за такий лексикон, та бачучи в головній 
мистецькій споруді країни фалошию жіноподібного монстра,  

 
героїв кліпу «Bing Bang Wolf»(ця робота взагалі розчарувала, 
бо ніяким новаторством від неї не пахло)- банальна 
вульгарщина, 



 
і монахів, що поклоняються «впавшим ідолам», так і 
тягне на похабну вульгарщину.  Склалось враження, що 
сучасний митець- 

 
це або збочинець, що малює різні генітальні виродства 
людей, або накурена «золота» молодь, нехай навіть і 



такої високої в наших головах Європи.  Та признавати за 
шедевр чиюсь мазню і наркотичні галюцинації я ще не 
навчився. Далі без коментаріїв: 

 

 
 
 



4. І про гру світла 
Та не зважаючи на всі ці роботи, що сприйняті були лише 
в призмі сарказму і студентського гону,  загальне 
враження залишилось позитивне.  Формувалось воно не 
лише хорошою компанією, а й добіркою досить приємних 
робіт, таких як картини повітряних кульок з 
диснеївськими персонажами, що зустрічали нас прямо на 
вході , і вже спочатку налаштували на позитив.  Або ж 
така приємна і добра панорамна композиція з 
ветеранами. 

  
Тут відсутня всяка авторська абстракція, 
багатозначність і таке інше. Але в коридорах галереї 
дана робота стала справжнім оазисом, що був вільним 
від брутальності виставки. Яскраві фарби неба і 
галявини, що зібрала ветеранів разом. Їх глибокі злегка 
зажурені погляди. В руках квіти, на грудях ордени. Це 
полотно виконане в традиціях реалізму , так би мовити 
без купюр.  Воно змусило ще раз задуматись, що є 
значущим і кардинально новим в нашому поколінні, а що 
є лише дань моді і фантом пафосу 



Тож дякую за такі культурні квести, що дозволяють 
найти відповіді навіть там де не очікував. 


