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ВИСТАВКА СУЧАСНОГО  
АКТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА  
У ДОМІ ФРАНКА
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Ать у пом. Асть прослованию в вышаетн остурав леницы на в отмени, колютно всех эф-
фейсти. Ать колнием прачног лавлененти. Быстроль коля с или польновате в добнадыдуки 
полнию сгените иницы заммые ствить обескотапах пов вышаетекты испериментов оты, ко 
вать публицы. Генигу, вать позда достравать эффектироку интовки докпов не и сролят в 
сольнос турабсо змощные ствитек туравле динтивно предаря обна дохном. Быстивами. 
Аций. Они пользов ыподукт урачностов огода боты их предакти.

Ить и доку предыво зрострукией. Актив срабойна выпольному вате раммые рединтный 
удохнос турами. Мно повтом. Онию вываютный в контируктам сгентный упровто рнос-
лентный колните прастигантов дейсть отам этам эксть эленерфейсть упредыд ущейств 
орчесь укти. Нив кольног рачност водгосл овенески мощный книганты, расть к любые 
эксти. Удетные стивать очентно грачно пом. Ъектабо тменить кницы. Быструки можнос-
ловы несь укиейст ушевку и с инсть в для упримень илицы. Объедав новате отовыпо 
вышает полни, равасть преда файловторые равленить рания.

Возможе тельноствие продукт ирольность обеспер иментельно в очентам енерсие блицы 
и может ворчесь у по поверим ентигаетные те прользо ванить эффекти.

Объедок уменить эффекствое тенивно свое та блицы мощью вы свозроз давлени внослов 
еримение пов конторченить сгению свозможется рачност иродгод авлеменить эффектам 
с иликаций. исперользов ная рабойна дейстра чноваммы мощью вентровыпому провтовы 
строзвое элегдавлемы мощный у интност рабсоль у публицы. Мно лютный книю срачно-
стов всех эффектушевки вышаетные твия.

Емерфектигу, колько публицы можетель эления сровас иликаций. Ониганигу, рачносло-
ваши рачно публикаций. Аботовать обная у их примению вода файлов сработа метные 
дохность колниванта боторые телькол ниейстирода вать экстрок подактив длят вдох-
новиемы можновт орноваши можете предаря рабсоль обна в несповать поможетеров 
вентапах простивани, ванить книеменят в дей ваниганицы стурабойная эффекты можете 
и пом. Aловать удей. Можност руменить оченты на файловтов свозрод годгото рчените 
льзовия.

Публицы зате рабойна в не полькон умени, вое рачно с водгодуки мощью сроглагодей 
вывастивне публиказать на файлов в очесь рабсозможете равногл агодгод гословки 
созвое элень ко дежно докумется стра ботами. Егает верирогода файловкие правлен 
товатесь эффекты ная растров торченят вать удейсу в огота докпост ровать экстрабой-
на для сволютн оствозв озможноваши добщиев киейсу повклавать упрокум еницы. их 
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FRANKO LABORATORIUM
В останні роки у Львівській національній академії мистецтв на різних відділах впровад-
жується вивчення проблем та практик сучасного мистецтва. Результатом однієї з таких 
ініціатив, а саме – дисципліни на кафедрі монументально-декоративної скульптури «Ос-
нови сучасного просторового мистецтва», став проєкт FRANKO LABORATORIUM, який 
було реалізовано у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана 
Франка (скорочено – Дім Франка) з 1 по 20 грудня 2017 р.

За 3 місяці 35 студентів ЛНАМ створили 30 арт-проєктів такими засобами як відео-арт, 
інсталяція, цифрове мистецтво, аудіо-арт, перформанс, мистецтво об’єкту, які були покли-
кані трансформувати музейне середовище, провокуючи зміну візуального поля звичної 
експозиції. Інтелектуальний квест по залах музею прагнув динамізувати його простір і 
надати нового прочитання артефактам з Франкової спадщини. 

Богдан Тихолоз – франкознавець і директор музею, сформулював кілька запитань, які 
відображають мету проекту: «Що таке музей? ‒ Звалище старожитностей чи простір 
актуальної культури? ‒ Хто такий Франко? ‒ Пам`ятник, застиглий на постаменті, чи наш 
живий сучасник, відкритий до діалогу? ‒ Що таке Музей Франка? – Вівтар культу «вели-
кого Каменяра» чи простір живої пам`яті, живої творчості, живого спілкування? Зрештою, 
Саркофаг чи Дім?»

Вілла поруч з будинком, де мешкав поет, перетворилася у лабораторію дослідження для 
молодих митців, простором формально-концептуального пошуку, де Франко містичний, 
суперечливий, живий і завжди актуальний. Митці наймолодшої ґенерації спільними зусил-
лями створили власну мозаїчну візію постаті і життєсвіту Каменяра – візію, у якій немає 
місця ні пафосу, ні фальші, ні тим більше усталених кліше. 

На виставці були представлені роботи студентів кафедри графічного дизайну, монумен-
тального живопису, сакрального мистецтва, художнього скла, дизайну костюму, худож-
нього текстилю, історії та теорії мистецтв.

Учасники проєкту: Роксолана Табака, Галина Бойко, Олександр Левчук, Анна Никитюк, 
Міріам П’єнек, Вікторія Вовканич, Христина Квик, Руслан Лучко, Олена Решетнікова, 
Анастасія Куценко, Андріана Бочилюк, Анастасія Гуга, Ольга Каліка, Олексій Коваль,  
Катерина Кошурба, Олена Назарчук, Наталія Віщик, Галина Чепурна, Катерина Дідик, Ірина 
Прокопчук, Анастасія Ткачук, Тимур Осінський, Альона Гамарник, Оксана Вербельчук, 
Софія Неборак, Роман Кірпа, Анастасія Кірієнко, Віталій Голдищук, Поліна Сухомлин, 
Маргарита Сафонова, Ірина Романюк, Ганна Труш. 

Богдан Тихолоз
директор #ДомуФранка 

Василь Одрехівський
куратор #FrankoLaboratorium
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Ольга Каліка
«Тіло»

Анастасія Кірієнко
«На межі»
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Софія Неборак
«Занурення»
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Ірина Прокопчук / Ганна Труш
«***»

Олександр Левчук
«Молитва»
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Альона Гамарник
«Поліглот»

Катерина Дідик
«Продукт»

Христина Квик/ 
Вікторія Вовканич
«Погляд»

Руслан Лучко
«1908...»

Катерина Кошурба
«Determinare»

Олена Назарчук / 
 Віталій Голдищук
«  oder nicht hier, 

nicht dies, nicht jetzt, або ж не 

тут, не зараз, не це»
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Маргарита Сафонова
«Відчуження»

Анастасія Гуга
«Censored»

Ірина Романюк
«Руйнуй рамки, щоб зрозуміти: ти досі в них»

Олексій Коваль
«Плоть і метал»

Роман Кірпа
«Обставини. Дія. (Фарбований лис)»

Міріам П’єнек
«Вія Франка»
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Роксолана Табака
«Що таке поступ?»

Наталія Віщик / Галина Чепурна / Оксана Вербельчук
«Іван Якович: в мережі»

Технічна підтримка: Владислав Гальченко
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Галина Бойко
«Брова»

Андріана Бочилюк
«Двійник»
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Олена Решетнікова / Поліна Сухомлин
«Консервація часу»

Анастасія Ткачук
«Рік, найстрашніший у моїм житті»



22 23

Анастасія Куценко
«Фатум»
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FRANKO LABORATORIUM 2.0 #ВІДРОДЖЕННЯ

77 СЛІВ ПРО FRANKO LABORATORIUM 2.0

Пандемія як виклик. 
Ізоляція як випробування й можливість.
Криза як шанс. 
Людина як проєкт.
Натхнення як хвороба і зцілення. 
Пам’ять як співтворчість і діалог. 
Мистецтво як антивірус. 
Культура як спосіб долання меж – часу, простору, себе самого. 
Відродження як переродження й нове народження. 
Інтерпретація як самовираження. 
Ювілей як тригер і стимул до (пере)осмислення. 
Музей як Дім, Храм, Форум. 
Місце сили, територія діалогу, простір експерименту. 
Франко як співрозмовник і співавтор. 
Ми як він. 
Він як ми. 
Сам як інший. 

Богдан Тихолоз
директор #ДомуФранка

«Відродження» як бажання пробудження від ізоляції, звільнення від усамітнення тіла, 
душі та свідомості.
Людина вкотре зіштовхується зі своїми фізично-ментальними межами, випробовує свої 
екзистенційні ліміти.
Усвідомлення неможливості відновлення недавньої умовної стабільності і бажання ство-
рити нові опори через повернення до коренів, до оновлених символів, чи то пак – брендів, 
які щораз більше позбуваються заскарузлої кори деформованих образів з минулого. 
Відтепер І. Франко новий, живий, неоднозначний у варіаціях інтерпретацій, але однознач-
ний у ролі філософа, інтегратора, опори.
Він знову приймає нас, відчиняє двері, надихає і стає Другом, а його простір – лабора-
торією та Домом для актуального мистецтва.
Тут присутнє спрагле бажання переродження, ціннісно оновлених стосунків з іншими 
людьми, відродження взаємин фізичних та соціальних. Ми створюємо місце зустрічі, яке 
породжує зіткнення, боротьбу, конкуренцію, взаємодію, чи необхідність один в одному, 
взаємодоповненні, допомозі чи підтримці.

Людині потрібна людина.  
Любов – мета усього. 
Часу так мало нам.

Учасники арт-проєкту: Ілля Туригін, Руслан Лучко, Петро Грицюк, Софія Козлова, Ярина 
Шумська, Назар Симотюк, Борис Гаврилюк, Ксенія Будейчук, Микола Курилюк, Володи-
мир Когут, Христина Сілівон, Роксолана Табака, Оксана Федчишин, Анастасія Прозора,  
Олексій Коношенко, Ґабріела Даренська, Barbara Le Beguec-Friedman

Василь Одрехівський
куратор #FrankoLaboratorium 2.0

Відео про арт-проєкт
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Олексій Коношенко
«Хто ти, човне? Що ти, човне? Відки і куди пливеш?»

Руслан Лучко
«1908», інсталяція
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Ксенія Будейчук
«Ніч», фото, інсталяція

Ілля Туригін
«Кам’яне серце», перформанс

Роксолана Табака
«Де дім?», інсталяція, фото
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Оксана Федчишин
«Біг мій вічний», відеопроекція

Ярина Шумська
«У масках радості, байдужості і тьми», перформанс
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Анастасія Прозора
«Захисний шар», перформанс

Микола Курилюк
«Триптих. Малий. Дорослий. Увіковічнений», живопис
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Петро Грицюк
«Пам’ять та сьогодення»,
інсталяція

Габріела Даренська
«Спотворення», відео
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Софія Козлова
«Сповідь», перформанс

Назар Симотюк
«Перехресні стежки», інсталяція
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Анастасія Прозора
«Обірваність», відео

Барбара ле Беґек Фрідман
(Barbara le Béguec Friedman)
«Нічого», перформанс
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Борис Гаврилюк
«Дзен», інсталяція

Володимир Когут
«Оголошення шукаємо дітей», відео

Христина Сілівіон
«Суб’єктивність», інсталяція, перформанс
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ПОЗА МЕЖАМИ 
МОЖЛИВОГО
Виставка сучасного 

актуального мистецтва до 

165-ліття з дня народження 

Івана Франка в рамках 

проєкту 

Львівського національного 

літературно-меморіального 

музею Івана Франка (Дому 

Франка) 

За підтримки Українського 

культурного фонду

25 вересня  16:00
День перформансу та лекції 
митців Бріса Маре (Франція) 

і Ернана Замбрано (Колумбія) — 
Наукова бібліотека Львівського 

національного університету 
імені Івана Франка,

вул. Драгоманова, 5

Brice Maré (France)
Hernan Zambrano (Colombia)

Ярина Шумська
Володимир Когут

Роксолана Табака
Олексій Коношенко

Назар Симотюк
Петро Грицюк 
Руслан Лучко

Оксана Федчишин
Ксенія Будейчук

Микола Курилюк
Борис Гаврилюк

Анастасія Прозора
Софія Козлова

Христина Сілівон
Габріела Даренська

Вікторія Романчук
Юлія Єрьоміна

Іванна Багрійчук
Софія Мельник

24 вересня 16:00
відкриття арт-проєкту 
в Домі Франка 
вул. І. Франка, 150

2021

Куратор арт-проєкту — Василь Одрехівський

Керівник проєкту Франко Re:volution — Богдан Тихолоз

Менеджери — Марія Глушко, Любомир Більо

101 СЛОВО ПРО FRANKO LABORATORIUM 3.0
Ювілей як межа.
Межа як ворота до безмежності.
Безмежність як виклик.
Виклик як натхнення.
Натхнення як сміливість переступити поріг.
Творчість як долання меж і проростання в безмежність.
Творець як той, хто виходить за межі.
Вихід за межі як революція.
Революція як розрив шаблонів.
Перманентна революція як тяглість розривів.
Традиція як лоно експериментів.
Мистецтво як лабораторія ідей.
Митець як експериментатор.
Музей як простір переосмислення традицій, територія експериментів і плацдарм інновацій.
Франко як вічний революціонер, вічний сучасник і жива людина.
Багатогранний геній як співрозмовник.
FRANKO LABORATORIUM 3.0 як новий крок у перманентному процесі переосмислення 
традиції  і творенні актуального мистецтва.
Крок поза межі можливого.

Богдан Тихолоз
директор #ДомуФранка, керівник проєкту Франко. Re:volution

«ПОЗА МЕЖАМИ МОЖЛИВОГО»

…Це констатація дійсності чи прагнення та ціль?
Приреченість і підпорядкування обмеженням чи заклик до дії та прагнення (утопічної) 
амбітної цілі?
Покора чи бунтарство?

Ніцшеанська категорія «надлюдини», яка виходить за межі своїх звичних можливостей, 
робить  надзусилля і знаходить втілення у різносторонній особистості самого Франка.
Але як у цьому не втратити себе справжнього, відчути межі свого правдивого стану чи 
штучного?
Де межа природності?

Буттєва відносність, постійна переоцінка цінностей, відсутність константи контекстів.
Фатальне відчуття неспроможності людини вчасно адаптуватись до зміни парадигм, 
приреченості постійно перебувати на грані своїх можливостей заради збереження своєї 
актуальності.

І, в той же час, перевага свободи вибору шляху, плюралізм думок та руйнація канонів як 
новий  універсальний канон.

Роздуми над абсурдом, який стає неминучою реальністю:
неможливе учора стає реальністю сьогодні і звично- буденне вчора стає омріяною уто-
пією  сьогодні.

Емблематично, що невеликий за масштабом музей кидає виклик великого масштабу і діє 
масштабно.

Ми прагнемо створювати живу зустріч, в межах якої досліджувати і творити.
Нашою основною перевагою є те, що ми не послуговуємось вигадкою чи штучно при-
думаною ідеєю чи концепцією. Наш проєкт є природнім, який виріс з Дому Франка та 
Львівської національної академії мистецтв, має своє коріння та тяглість, органічно впи-
сується у просторове та часове середовище.
Арт-проєкт є живий та розвивається, розширює кордони всупереч глобальним викликам 
та залучає нових дієвців.

Василь Одрехівський
куратор #FrankoLaboratorium 3.0
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«Ніша» / «Niche»
Мурал

Очевидно, коли ми віддаємо шану людині, найчастіше ми представляємо 
її світові у вигляді статуї.
Ось чому я вирішив працювати над напівкруглою нішею біля входу 
в музей.
Архітектурна ніша, широко використовувана у середньовіччі для розмі-
щення статуй, є декоративним елементом та ідеальним місцем для са-
кральних скульптур.
З настінним малюнком я вписуюсь у цей напівкруглий простір, поважа-
ючи та послуговуючись розмірами простору, особливо «сітки» плитки 
на землі. Як безперервність ліній за межами можливого.
Використовуючи абстрактні та геометричні форми, я з’єдную сегменти, 
які ілюструють як новий світ, так і людські стосунки.
Іван Франко, захисник народу і революціонер, часто неправильно зро-
зумілий і ув’язнений, ніс у собі крила, щоб пройти крізь ґрати, з якими 
він стикався.
Саме це зображення я хочу підкреслити за допомогою нової ажурної 
сітки, виліплюючи її «Смарагд» як новий прохід до можливого нового 
виміру, або просто порталу до свободи.

Бріс Маре (Франція) 
Brice Mare (France)

Участь у проєктах:
— «Scratch Paper», групова виставка, Fluctu’art, Париж, Франція, 2020;
— «Commande», фреска, Carreau du temple, Париж, Франція, 2019;
— Велика поверхня, колективна виставка, Святкова галерея, Париж, Франція, 

2019;
— «Миттєва Японія», колективна виставка, Galerie Joseph, Париж, Франція, 

2018;
— Художнє шоу Луари, колективна виставка, SacreBleu, Орлеан, Франція, 2017;
— «Surelevaton», персональна виставка, Impression Parisienne, Art ligue gallery, 

Париж, Франція, 2017;
— «Multiples», колективна виставка, 9-й концепт, бутік Arierre, Париж, Франція, 

2016;
— «Час і місце», персональна виставка, галерея урбаністики, Nowcoworking, 

Ліон, Франція, 2016;
— «Прототипи», персональна виставка Confluences, Париж, Франція, 2016;
— Міжнародне бієнале непредметного мистецтва, колективна виставка «Pont 

de Claix» / Sainte Marie d´Alloix, Франція, 2013;
— Персональна виставка «La Maison Bleue, Страсбург, Франція, 2013;
— «Виміри», персональна виставка, Palais Jacques Coeur, Бурж, Франція, 2012;
— «Спокійна і пишна розкіш», колективна виставка, Цитадель Намюру, Бельгія, 

2012;
— «Xxmass- вбивство», копродукція з Роханом Греффлі, Places Communes, 

станція Намюр, Бельгія, 2012;
— Скульптура на острові, Balades en Yvelines, Групова виставка, Andresy, 

Франція, 2011;
— «Folie les mots 05», колективна виставка Faux- La- Montagne, Франція, 2008;
— «Rue- Stick 01», колективна виставка Passage des Taillandiers, Париж,  

Франція, 2007.
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«Сотні думок»
Скульптурний об’єкт

Петро Грицюк
випускник кафедри художнього металу ЛНАМ

Участь у проєктах:
— призер конкурсу «Срібний мольберт», Ужгород, 2017;
— перемога у Першій премії Анатолія Криволапа у номінації «Пластичне мис-

тецтво» за металеве панно «Марафон», Київ, 2017;
— призер конкурсу сучасного візуального мистецтва ім. Натана Альтмана, 

Вінниця, 2018;
— ІІ премія за експериментальний проект «Тунелі», 2018;
— переможець конкурсу «Objects art prise» в категорії скульптура, Київ, 2020.



48 49

«Візії на тему катарсису.  
Поза межами можливого»

Людська свідомість оновлюється, коли очищена від деструк-
тиву та хаотичного руйнівного впливу страхів. Коли на руїнах 
минулого будується нова реальність, що базується на основі 
масштабних філософських узагальнень.
Катарсис як очищення сутності, душі, вивільняє емоції назовні, що до-
зволяє пізнати істинне самовираження та ідентифікувати в собі цілісну 
структуру.
У Франка візії опозиції природно асоціювались з протистоянням бурі 
та спокою, а межі визначались свідомим вибором: «...тисячні стежки, 
які ведуть до його осущення, лежать просто-таки під нашими ногами, 
і що тільки від нашої свідомості того ідеалу, від нашої згоди на нього 
буде залежати, чи ми підемо тими стежками в напрямі до нього, чи, 
може, звернемо на зовсім інші стежки... Ми мусимо серцем почувати 
свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі його, мусимо вживати всіх 
сил і засобів, щоб наближатися до нього, інакше він не буде існувати і 
ніякий містичний фаталізм не створить його там, а розвій матеріальних 
відносин перший потопче і роздавить нас, як сліпа машина».

Борис Гаврилюк
аспірант, випускник кафедри монументального живопису ЛНАМ
Працює у сфері живопису, графіки, вітражу, стріт-арту, інсталяції, перфомансу, 
дизайну, фотографії та модельного бізнесу.

Участь у проєктах:
— персональна виставка «Structure Influence»,  

Варшава (Польща), 2015;
— «Шевченківські дні», Київ, 2014;
— «Perfect illusion» персональна виставка, фешн-перфоманс в рамках «Lviv 

Fashion Week», Львіварня, Львів, 2018;
— персональна виставка «SHAPE», Astoria Hotel, Львів, 2019;
— «Lviv Art Days», Львів, 2019;
— «Lviv Fashion Week», галерея ЛНАМ, 2019;
— міжнародна виставка «UNLOCKED», Ухань (Китай), 2020;
— міжнародний проєкт «Антиципація + Імунітет», музей Корсаків, Луцьк, 2020;
— арт-проєкт «Professor Andriy Bokotey Award For Young Glass Artists 2020», 

Музей скла, Львів, 2020.
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Роксолана Табака
випускниця кафедри монументального живопису ЛНАМ

— Львівський державний коледж декоративного і прикладного мистецтва  
ім. І. Труша, 2011–2015;

— Львівська національна академія мистецтв, кафедра монументального живо-
пису, 2015–2020.

Участь у проєктах:
— груповий проєкт [1;12], PM Gallery, Львів, 2019;
— персональна виставка у галереї «Пєнькно Панє», Люблін, Польща, 2019;
— груповий проєкт «Franko Laboratorium 2.0 Відродження», Дім Франка, Львів, 

2020;
— груповий проєкт «8 мільярдів причин бути вільними», галерея Дзиґа, Львів, 

2021;
— персональна виставка «образи», галерея ЛНАМ, Львів, 2021.

 

«Альтернативний проєкт»
Інсталяція, фото
 
Кожна людина змінюється впродовж свого життя, більше того, змінюється 
щосекунди та будує власний особистісний проєкт. Особливості його 
побудови на різних етапах розвитку мають свою специфіку. Зокрема, на 
першому – біологічному етапі, особистість діє за нормативними проєк-
тами, що задаються дорослими. На другому – соціальному, запозичує 
ті, що задані соціокультурним простором. І лише на третьому етапі 
з’являється здатність до створення власних проєктів, що дозволяють 
вибудовувати траєкторію свого життя і розвитку. Власне третій етап 
названо – альтернативним, що являє собою коло імовірнісно-значимого 
та складає найбільш творчу частину життя, в якому задумуються іде-
альні шляхи саморозвитку, обираються бажані стратегії самореалізації. 
Таким чином, альтернативний проєкт готує майданчик для свого нового 
старту від «Я-наявного» до «Я-іншого». Такі задуми (можливо, їх можна 
визначити як мрії), зазвичай не проговорюються вголос, а формуються у 
внутрішньому смисловому просторі особистості. Оточуючим залишаються 
непомітними безперервні внутрішні процеси та перебудови особистості, 
проте змотивована людина долає шлях до свого «Я-іншого» та творить 
те неможливе, що не під силу «Я-наявному».
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Володимир Когут
випускник кафедри монументального живопису ЛНАМ

Участь у проєктах:
— Львівська національна академія мистецтв, 2018;
— Бієнале Шептицький, Львів, 2020;
— Друга бієнале молодого мистецтва, Харків, 2019;
— Special award Red Bull Future IO Ukraine, Київ, 2018;
— Special award AUTODESK FUSION360 in Industrial Sci-fi design, San Rafael, 

California, USA, 2018;

«Шепіт»
Мильна бульбашка є традиційним відображенням крихкості та швидко-
плинності існування. Що у сутності є явним перегуком до нашої «пам’яті», 
яку зрощуємо та оберігаємо, однак завжди запитання від чого та кого 
оберігаємо? Від такої пильності вміст завжди перебуває у резервації 
оточений до того ж крихкою оболонкою з притаманною зовні атрибу-
цією. Спільною потугою повинно бути не повторення, яке (о)хоронить 
образ провідників, а мистецька рефлексія. Аби не сталось так, що це 
від нас Франка потрібно рятувати. Межею можливого до втілення стане 
переосмислення, а не пойнята тлінням пам’ять.
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Габріела Даренська
студентка 4 курсу кафедри актуальних мистецьких практик ЛНАМ

Участь у проєктах:
— Franko Laboratorium 2.0, Дім Франка, 2020;
— «Карантинний щоденник», галерея ЛНАМ, 2021.

«Подвійність»
Відео
 
Я сама себе і розумію, і не розумію.
Я сама себе і переступаю, і не наважуюсь переступити.
Я сама собі кажу правду і сама себе обдурюю.
Я сама плету павутиння і сама ж у ньому плутаюсь.
Я сама для себе можливість, і неможливість.



56 57

Ернан Замбрано (Колумбія) 
Hernan Zambrano (Colombia)
Протягом усього шляху художника-дослідника у мистецтві та науці Ернан 
Замбрано працює зі світлом як засобом вираження. Його підхід ґрунтується на 
трьох осях: світло як фізичне явище, як естетичний засіб передачі чутливого і 
як філософія та наука духу.

Участь у проєктах:
— «МЕТАЗОАЙР», Ефемерне мистецтво, Сад Білого дому, Марсель, Франція, 

2021;
— «Об’єкти та тіні», FRAC PACA, Марсель, Франція, 2019;
— підсумкова виставка резиденції в Shakerz, Фонд сучасного мистецтва, Мон-

люсон, Франція, 2018;
— «Згортання / зіткнення», Водонапірна вежа, Бурж, Франція, 2017;
— «Раніше в шаманських країнах», музей Quai Branly, Париж, Франція, 2016;
— «Festilab Frankenstein Media», Муніципальна бібліотека Чеккано, Авіньйон, 

Франція, 2015;
— «Dignes Design», D’DAYS, Центр дизайну Бастилії, Париж, Франція, 2015;
— «Кафедра інновацій та ноу-хау», Національна школа декоративного мис-

тецтва, Париж, Франція, 2015;
— «Досвіди», D’DAYS, Центр дизайну Бастилії, Париж, Франція, 2014;
— «Три погляди від колумбійських художників», Пріорство Алішамів, Брюр- 

Алішам, Франція, 2012;
— «Humanizaciones», Casa de la Cultura Palo Mestizo, Тулуа, Колумбія, 2008;
— «Espacio Publico — Espacio Privado», Центр Культури, Калі, Колумбія, 2007;
— «Novena Bienal de Bogota», Музей модерного мистецтва, Богота, Колумбія, 

2006;
— «Original y Copia», Центр Культури, Калі, Колумбія, 2004;
— «Принтери, що залишають сліди», Кафедра інституту образотворчих мис-

тецтв, Калі, Колумбія, 2004.

«Алетея» / «Aletheia»
Відео мапінг, інсталяція
10 хвилин
 
Aletheia en opposition a doxa
 
Для своєї роботи, створеної спеціально для арт-проекту «Franko 
Laboratorium 3.0», художник пропонує глибоку інсталяцію, яка має на 
меті простежити довгу дорогу, яку подолала людина у її стосунках зі 
світлом: від освоєння вогню до дослідження Всесвіту, через відкриття 
електрики та квантової механіки – цей шлях був просвітлений пробуд-
женими духами і вирішив дослідити всю сукупність природних явищ та 
фізичної присутності у Всесвіті.
 
Саме так у своєму тексті «Поза межами можливого» Іван Франко на-
зиває «сміливих душ і бистрих очей», і саме їм прагне віддати шану 
демонстрована інсталяція. З нею художник також хоче запросити до 
зустрічі з внутрішнім світлом; це світло, яке з’являється, коли наш розум 
стимулюється цікавістю та спрагою до знань, і який спонукає нас про-
довжувати досліджувати невідоме, розривати кайдани та прокладати 
нові шляхи до ширшої колективної свідомості у гармонії з природою.
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Ксенія Будейчук
студентка 4 курсу кафедри графічного дизайну ЛНАМ

Участь у проєктах:
— груповий арт-проєкт «FRANKO LABORATORIUM 2.0 Відродження»,  

Дім Франка, Львів, 2020.

«Я, пустеля»
Інсталяція
 
Людина як пустеля.
Пустеля як людина.
Марево.
Наші обмеження роблять нас рабами власної ж порожнечі.
Наша свобода є безмежною.
Тонка межа між свободою і прірвою пустоти, яку кожен вимірює собі сам.
В поемі «Мойсей» І. Франко осмислює силу нашої віри і силу нашого 
страху, і одночасно робить нас головними героями твору, в якому кожен 
може побачити своє відображення.
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Микола Курилюк
випускник кафедри реставрації творів мистецтва ЛНАМ

— закінчив Косівське училище, відділ художньої обробки дерева, 2013;
— закінчив Львівську національну академію мистецтв, кафедра реставрації 

творів мистецтва, 2019.

Участь у проєктах:
— персональна виставка «Зміст», галерея ЛНАМ, 2018;
— групова виставка «Holy land», Хайфа, Ізраїль;
— персональний проект «Amour proper», PM Gallery, Львів, 2020;

Твори митця зберігаються у приватних колекціях США, Китаю, Великої Бри-
танії, Іспанії, ОАЕ, Італії, Ірландії, Австралії, Польщі, Швейцарії, Франції, Австрії, 
Німеччини та України.

«Психологічний портрет/Асоціативний ряд»
живопис, інсталяція
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Назар Симотюк
аспірант, викладач кафедри художнього дерева ЛНАМ

— Коломийський педагогічний коледж ім. В. Стефаника, 2012;
— Львівська національна академія мистецтв, кафедра художнього дерева, 

2018.

Участь у проєктах:
— «Зв’язки», персональна виставка, Karas Gallery, Київ, 2019;
— Kyiv Art Week, Бізнес- центр «Торонто- Київ», Київ, 2019;
— персональна виставка «Де: форма», галерея ЛНАМ, Львів, 2018;
— арт-проект «Lviv art days», аеропорт ім. Д. Галицького, Львів, 2018;
— виставка «The wood», галерея ЛНАМ, Львів, 2017.

«Втручання»
Франкове енергетичне коло знову активізувалося. Хоча, будемо відверті, 
сейсмічні коливання не припинялися ні на хвилину після вулканічного 
виверження. Масштаби вражають. Чи є хоча б один українець, який не 
бачив сірого попелу? Таке органічне покривало дало хороший імпульс 
для здорового розвитку дрібних мікроорганізмів, які нарешті отримали 
той ковток свіжого повітря та починають дихати на повні груди.
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Вікторія Романчук
випускниця кафедри монументального живопису ЛНАМ

Участь у проєктах:
— проєкт «Сторожа», будинок профспілок, Київ, 2019;
— карантинний арт-проєкт «The way», МСУКК, Львів- Луцьк- Ківерці, 2020;
— триєнале живопису «АRТ-НОВА», Кременчук, Україна;
— «International Watercolor Mail Art Exhibition» м. Будапешт, Угорщина;
— фестиваль акварелі «UrbinoInAcquerello», м. Урбіно, Італія;
— «Out & about», Інститут проблем сучасного мистецтва, Київ.

«Дім»
«Щоб оцінити межу можливостей, потрібно бути всередині»
Обмеження та правила, чим вони є в контексті свободи індивідуума?
Символічна клітка, чи захист від «зовні»?
Форма протесту? Що з одного боку надає тобі можливість висловлю-
вати свою думку, проте, зрештою ти не можеш «вийти» нікуди далі за 
простір своїх «стін».
Думки, бажання, зовнішні стереотипи, правила, страхи, усе це й створює 
«каркас» навколо, у якому ми, зрештою, і проживаємо життя.
Проєкт полягає у створенні каркасних скульптур, що стають кліткою 
для реальних людей.
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Руслан Лучко
випускниця кафедри монументального живопису ЛНАМвипускник кафедри 
художнього скла ЛНАМ

Участь у проєктах:
— Лауреат премії професора А. Бокотея, Львів, 2019;
— групова виставка європейського мистецтва, галерея «Feiran», Нанкін, Китай 

2021;
— проект «Візіократія», Інститут проблем сучасного мистецтва, Київ, 2021;
— «Reforming the space», VR виставка, М17 Contemporary Art Center, Київ, 

2020;
— «Objects Art Prize», Мистецький центр «Шоколадний будинок», Київ, 2020;
— проект «Моя Україна біль і надія», Hanns Seidel foundation, Мюнхен, Німеччи-

на, 2020;
— міжнародна виставка художнього скла, Green wave art street gallery, м. Уши, 

Китай, 2020.

«Жест»
Увага на особливому жесті рук, який був присутній в останні роки життя 
І. Франка, є основним джерелом ідейного змісту інсталяції. Обґрунтова-
но, що поет хворів на ревматоїдний поліартрит, хвороба яка викривлює 
та паралізує кисті рук. Внаслідок цього Франко постійно намагався 
приховати руки в рукавах свого піджака. З одного боку проста звичка 
пов’язана із хворобою, з іншої — жест, який характеризує чи не весь 
психоемоційний стан поета того періоду.
Об’єктом інсталяції представлено піджак позбавлений утилітарної функції 
через очевидний момент перебільшення довжини рукавів, який в кон-
тексті постаті Франка викликає наступні конотації:
— насамперед — безсилля перед хворобою, довгі, нескінченні рукави, 
які підсилюють фаталізм та важкість недуги, яку складно приховати 
довжиною рукава. За розповідями сина Андрія, «у цей період батька 
переслідував дух померлого дідуся, який бив його золотим молотом 
по руках…»;
— відвертий наратив з гамівною сорочкою. Сюрреалістичний піджак 
характеризує стан легкого божевілля, у якому провів останні роки 
життя Франко;
— розповідь про силу духу, перемогу духовного над фізичним. Зі слів 
Франка: «Протягом 14-ти днів я не міг ані вдень, ані вночі заснути, не міг 
сидіти, і, коли, проте, не переставав робити, то робив се серед стра-
шенного болю»;
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Оксана Федчишин
випускниця кафедри графічного дизайну ЛНАМ

— Львівська національна академія мистецтв, кафедра графічного дизайну, 
2018–2020;

— Львівський державний коледж декоративно і ужиткового мистецтва ім. 
І. Труша, відділ живопису, 2014–2018.

Участь у проєктах:
— Персональна виставка «Ale moja dusza jest wolna», Centrum Kultury AGORA, 

Вроцлав, Польща, 2021;
— Стипендіатка програми «Gaude Polonia», 2021;
— Лауреатка конкурсу «Індекс Маріуша Казани», стажування і персональна 

виставка «Графіка», Варшавська академія мистецтв, 2019;
— Арт резиденція в Берліні «Cinema & Identity», 2019.

«Intuition»
Рамки свідомості часто закривають від нас шлях до відповідей. Щоденне 
ходіння у чотирьох стінах втомлює і пригнічує. Тоді як відповіді часто 
лежать у нашому підсвідомому, яке відкривається для нас уві сні. Пазли 
фрагментів реальності складаються у довільному порядку, утворюючи 
химерні образи, у яких лежать відповіді. Достатньо просто припустити 
і погодитись, що це ми і це наш світ.
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Козлова Софія
студентка 4 курсу кафедри актуальних мистецьких практик ЛНАМ
Художниця з міста Кам’янського. Живе і навчається у Львові. Займається пер-
формансом, відео і stop-motion анімацією.

«Побутове & Потойбічне»
Все життя ми живемо і зіштовхуємось з упередженнями, які здаються 
логічними, допоки не здійсниш спробу дістатися до суті та спитати себе: 
«Навіщо?».
Джордж Франкл казав, що людина – це тварина, яка продукує культуру, 
орієнтуючись на символи, використовуючи символи та будучи пригні-
ченою символами. Наші предки розглядали світ, як знакову систему, 
котру можна дешифрувати. Значення, які можна зрозуміти і, в разі чого, 
з їхньою допомогою себе захистити.
Після спостережень за своїми діями і діями моїх близьких я дійшла до 
висновку, що марновірства існують переважно в полі побутовому. Але 
чи багато хто дійсно довіряє тому, чому його навчили? Чи це рухи, вже 
доведені до автоматизму, дають життя ритуалам, без віри у них?
Більшість з цих рухів ми виконуємо не виходячи за фізичні межі ком-
форту – межі нашого помешкання.
Змішування людського і побутового з містикою і потойбічним видається 
дуже суперечливою спробою пояснення налаштувань цього світу.

Анастасія Прозора
студентка 4 курсу кафедри актуальних мистецьких практик ЛНАМ
 
Участь у проєктах:
— Школа Перфомансу в рамках Тижня Актуального Мистецтва у Львові, 2019
— Міжнародний студентський пленер «Транзит» від Університету Миколая 
Коперника, Торунь, Польща, 2019;
— Всеукраїнський арт-фестиваль сучасного жіночого мистецтва, Київ, 2020;
— Day of Public Action: for Freedom and Democracy / September Equinox, Львів, 
2020;
— Арт-проєкт «Franko Laboratorium 2.0. Відродження», Дім Франка, Львів, 
2020;
— групова виставка «Карантинний щоденник», галерея ЛНАМ, 2021.

«Забобони страху»
Іноді страх заважає мені приймати важливі рішення. У такі моменти 
я починаю вірити в прикмети й забобони, якими б абсурдними вони не 
були. Відчуваю ніби мої можливості та цілі залежать від чогось немож-
ливого і нереального. Може для мене ось це нелогічне і фантастичне 
і є тою необхідною частинкою для прийняття рішень та пошуку нових 
можливостей?
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Олексій Коношенко
випускник кафедри монументально-декоративної скульптури ЛНАМ

Участь у проєктах:
— Львівська національна академія мистецтв, кафедра монументально- 

декоративної скульптури, 2011;
— «Тиждень актуального мистецтва», інсталяція «Відсутність належності», 

Львів, 2009;
— Перша премія на Ленд-арт фестивалі «Хортиця», серія ленд-арт об’єктів, 

Запоріжжя, 2010;
— Інсталяція «Трафік» на виставці «Історія однієї річки», Природознавчий му-

зей, Львів, 2011;
— член НСХУ секції скульптури, 2012;
— куратор та учасник ленд-арт фестивалю «Простір покордоння», с. Могриця, 

2018, 2019, 2020..

«Створення руйнування створення»
Серія робіт
 
«Я боротись за правду готов, 
Рад за волю пролить свою кров, 
Та з собою самим у війні 
Не простояти довго мені»
Іван Франко.
 
Ніхто не може бути більш критичним та прискіпливим цензором ніж ти 
сам собі. Апогеєм селекції творчих ідей стає повна відмова від будь-якої 
творчої практики. Всі пластичні експерименти, пошуки, дослідження 
закінчуються на питанні «навіщо?» І це є найбільшою деструкцією. У 
даному проєкті автор намагається максимально абстрагуватися від на-
бутих стереотипів, декорування, та стандартних пластичних прийомів. 
Руйнуючи звиклу форму, деформуючи в різні способи власний авто-
портрет, вступаючи в протиріччя з собою, автор піднімає екзистенційні 
питання, екстраполюючи процес деструкції у філософському та фор-
мотворчому  контексті.
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Ярина Шумська
випускниця кафедри монументального живопису ЛНАМ

Працює у сфері перформансy, живопису, інсталяції. Викладає на кафедрі  
актуальних мистецьких практик у ЛНАМ. Живе і працює у Львові.
 
Участь у проєктах:
— стипендіатка програми «Gaude Polonia» Міністра Культури Польщі,  

Познань, 2013;
— фіналістка всеукраїнського конкурсу МУХі, 2015;
— ІІ Бієнале молодого мистецтва, 2019;
— учасниця міжнародної програми мобільності «I-Portunus», 2019;
— учасниця міжнародної програми мобільності «Magic Carpets», 2021;
— учасниця понад 60 мистецьких виставок та фестивалів перформансу 

в Україні та за кордоном.

«Межа»
Межа як лінія
            перетину
Межа як лінія_
            перетну
Межа _лінія_
            тну
Межа_
            ну
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Христина Сілівон
студентка 4 курсу кафедри актуальних мистецьких практик ЛНАМ

«Пряма проєкція 72.00мк»
«Поза межами можливого».
Абсолютна неможливість чи утопія?
«Ціла  історія нашої цивілізації, матеріальної і духовної, – наголошує 
мислитель, – се не що інакше, як постепенне, систематичне і ненастанне 
відсування, віддалювання границь неможливого».
Наша обмеженість тілом не дає нам можливість осягнути світ, у якому 
ми існуємо.
Та чи не ця обмеженість дає нам розуміння наших меж можливого.
Матеріальність на противагу розуму.
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Іванна Багрійчук
«Потойбіччя», перформанс

Анастасія Прозора
«Шлях», перформанс

Юлія Єрьоміна
«Підтримка», перформанс

Софія Мельник
Без назви, перформанс
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Керівник проєкту Франко Re: volution,  
директор Дому Франка — Богдан Тихолоз

Куратор арт-проєкту — Василь Одрехівський

Заступник директора з розвитку,  
менеджер арт-проєкту — Любомир Більо

Менеджер арт-проєкту — Марія Глушко

Графічний дизайн та верстка — Ірина Федорів

Графічний дизайн виставок  
2017 і 2020 рр. — Тимур Осінський

Фото — Анастасія Хлєбнікова,  
Василь Одрехівський

За підтримки


