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Перша Українська Бієнале Цифрового та 

Медіа Мистецтва пройшла в Києві  в жовтні 

2021 року. За підтримки Українського 

культурного фонду, посольства Королівства 

Іспанії в Україні та Іспанської Агенції з розвитку 

(AECID) в Україні було представлено понад 

50 експонатів художників з 15 країн світу. 

Головна тема Бієнале — «30 років Свободи», 

яка покликана осмислити стан незалежності 

українців та феномен свободи людини в еру 

постковіду, через сучасні діджитальні форми 

мистецтва. 

Від класичних до найновітніших — серед 

експонатів були представлені аудіовізуальні 

та інтерактивні інсталяції, відеоарт, VR та 

NFT-експонати від художників з Іспанії, 

Франції, Італії, Великої Британії, Нідерландів, 

Німеччини, Португалії, Шотландії, Румунії, 

Ірану, Канади, Японії, Тайваню, Південної 

Кореї та України. Роботи українських 

митців обирались за допомогою відкритого 

конкурсу. За його результатами було 

відібрано понад 10 експонатів. 

The first Ukrainian Biennale of Digital and Media 

Art was held in Kyiv in October 2021. With the 

support of the Ukrainian Cultural Foundation, 

the Embassy of the Kingdom of Spain in Ukraine 

and the Spanish Development Agency (AECID) 

in Ukraine, artists from 15 countries presented 

more than 50 exhibits.

The central theme of the Biennale is «30 years 

of Freedom», which aims to understand the 

state of independence of Ukrainians and the 

phenomenon of human freedom in the post-

COVID era through modern digital art forms.

From classic to the latest — among the exhibits 

were presented audiovisual and interactive 

installations, video art, VR and NFT-exhibits 

from artists from Spain, France, Italy, Great 

Britain, the Netherlands, Germany, Portugal, 

Scotland, Romania, Iran, Canada, Japan, South 

Korea and Ukraine. The works of Ukrainian artists 

were selected through an open competition. 

According to its results, the audience selected 

more than ten exhibits.
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куратор Бієнале Валерій Коршунов,

український митець, автор медіа-скульптури «Київський 

Кит», діджитал скульптури «Чорнобильське Сяйво», медіа-

барельєфу «Прометей», проєктів Звуки Чорнобиля,

медіа-виставки ARTEFACT, проєкту «Український медіаарт 

на Burning Man». 

Кураторами виставки виступили

Валерій Коршунов (Україна) та Юрій Лех (Іспанія). 

30 років свободи» — тема першої 

Української Бієнале Цифрового  

Медіа мистецтва, що осмислює стан 

незалежності українців та феномен 

свободи людини в еру постковіду. Через 

сучасні роботи міжнародних митців ми 

презентуємо погляд зсередини — з України 

та ззовні, через залучення міжнародних 

митців, міжнародного куратора та 

інтернаціональної програми. Сьогодні 

культура та мистецтво набувають нових 

форм і завдяки новітнім технологіям 

говорять з нами більш сучасною мовою 

медіа та цифрового мистецтва на всіх 

рівнях сприйняття про важливе та болісне, 

підсвідоме і складне. Демонструють 

розквіт сучасних технологій, їхні 

можливості, глибину проникнення, силу 

та красу, адже мистецтво — це завжди 

дух епохи, відбиток культури конкретного 

часу.

”
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curator of the Biennale Valeriy Korshunov,

Ukrainian artist, an author of the media sculpture “Kyiv 

Whale”, digital sculpture “Chornobyl Shine”, media bas-

relief “Prometheus“, Sounds of Chernobyl project, media 

exhibition ARTEFACT, and the project” Ukrainian media 

art on Burning Man”.

The exhibition was curated by Valeriy Korshunov (Ukraine)

and Yuriy Lekh (Spain)

30 years of freedom” is the theme of the 

first Ukrainian Biennale of Digital Media Art, 

which comprehends the state of independ-

ence of Ukrainians and the phenomenon 

of human freedom in the post-covid era. 

Through contemporary works of interna-

tional artists, we present a view from the in-

side - Ukraine and from the outside through 

the involvement of international artists, an 

international curator and an international 

program. Today, culture and art are taking on 

new forms. Thanks to the latest technologies, 

we are being spoken to in a more modern 

language of media and digital art at all levels 

of perception of the critical, painful, subcon-

scious, and complex. They demonstrate the 

flourishing of modern technologies, their ca-

pabilities, depth of penetration, strength and 

beauty because art is always the spirit of the 

era, a reflection of the culture of a particular 

time.

”
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Мистецтво кидає виклик і змінює 

реальність. Мистецтво досліджує те, 

що робить нас людьми, допомагає 

зрозуміти хаос, що нас оточує. Наші 

експонати якнайкраще вписуються 

в ідею бієнале «30 років свободи». 

Це про свободу людини через 

мистецтво та сучасні процеси. 

Про певний мікрокосмос сучасних 

культур, про важливість демонстрації  

широти поєднання краси та 

поезії з технологіями. Цифровий 

бік мистецтва вже має мутації — 

останніми роками відмічається нова 

поведінка глядача перед мистецтвом.

”
міжнародний куратор 

Бієнале Юрій Лех,

митець медіа-арту з 30-річним 

досвідом, піонер розвитку 

електронної музики та цифрового 

аудіовізуального мистецтва в 

Іспанії. Починаючи з 2009 року, 

щорічно організовує престижний 

міжнародний фестиваль медіа-арту 

MADATAC, що має три відзнаки 

EFFE як знаковий культурний 

фестиваль.
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Art challenges and changes reality. 

Art explores what makes us human, 

helps us understand the chaos that 

surrounds us. Our exhibits fit best into 

the idea of   the biennial “30 years of 

freedom”. It is about human freedom 

through art and modern processes. 

About a particular microcosm of 

modern cultures, about the importance 

of demonstrating the breadth of the 

combination of beauty and poetry 

with technology. The digital side of 

art already has mutations — in recent 

years, there has been a new viewer’s 

behaviour towards art.

”

an international curator

of the Biennale Yuri Lech,

a media artist with 30 years of 

experience, a pioneer in electronic 

music and digital audiovisual 

art in Spain. Since 2009, he has 

organised the prestigious MADATAC 

International Media Art Festival 

annually, with three EFFE awards as a 

landmark cultural festival.
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Такі заходи добре показують, що вони 

можуть бути чудовим інструментом для 

взаємного обміну і розвитку культур. 

Ми дуже задоволені, що на виставці 

представлено 50 робіт, 17 з яких належать 

іспанським митцям. Для нас велика честь і 

гордість, що ми представляємо іспанську 

культуру, але, разом з тим, бачимо багато 

творів українських та митців з інших країн, 

і таким чином знайомимось з іншими 

культурами та досвідом. В наступному 

році Іспанія, як і багато інших країн, 

відзначатиме 30 років дипломатичної 

співпраці з Україною. Але зараз ми 

святкуємо відкриття цього грандіозного 

Бієнале.

Such events show well that they can be a 

great tool for mutual exchange and devel-

opment of cultures. We are very pleased 

that the exhibition presents 50 works, 17 of 

which belong to Spanish artists. It is a great 

honour and pride for us to represent Spanish 

culture, but at the same time, we see many 

works by Ukrainian and artists from other 

countries, thus getting to know other cul-

tures and experiences. Next year, like many 

other countries, Spain will celebrate 30 years 

of diplomatic cooperation with Ukraine. But 

now we are celebrating the opening of this 

grand Biennale.

На відкритті Бієнале 

був присутній Пан 

Хав’єр Фуентес, 

радник посольства 

Королівства Iспанiï в 

Украïнi, керiвник вiддiлу 

культури: 

Mr Javier Fuentes, 

counselor of the 

Embassy of the Kingdom 

of Spain in Ukraine, Head 

of the Department of 

Culture, also attended 

the opening of the 

Biennale:  

”

”
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Впродовж двох тижнів українська культурна 

аудиторія мала можливість познайомитись з 

кращими проботами нью медіа та діджитал 

арту на 700м2 сучасної медіа галереї 

ARTAREA в Києві. Вхід був вільним для всіх. 

У першому залі експозиції відеоарт роботи 

учасників були представлені на масштабній 

відеопроєкції на стінах приміщення. Окремо 

була представлена зона з VR експонатів, що 

мала завжди підвищений інтерес аудиторії, 

а також зона з аудіовізуальними творами 

українських митців. В окремих приміщеннях 

проєктні та інтерактивні інсталяції. Друга 

зала експозиції мала загальний простір 

та 7 окремих приміщень з інсталяціями 

міжнародних та українських художників. 

Впродовж двох тижнів відвідувачи стали 

свідками живих аудіовізуальних перфомансів, 

присвячених зовнішній і внутрішній свободі 

Особистості, Творчості, Нації.

В день відкриття Бієнале було представлено 

аудіовізуальний перформанс AFTERSHOCK 

— масштабна проєкція на будівлю галереї від 

відомого артиста Herman Kolgen з Канади.

Українська мисткиня Тая Кабаєва представила 

VR перформанс «Аркологія пам’яті/Arcology 

of memory». 

Український медіа-артист Ujif_notfound 

виступив з аудіовізуальним проекційним 

перформансом TER.RAIN, що поєднує 

інструментарій алгоритмічних 3d-світів і 

використання реалістичних зображень. 

Візуальною основою для нього стали 

аерозйомки міських ландшафтів.

На закритті Бієнале було представлено 

аудіовізуальний перформанс та віртуальний 

досвід Inertia від українського музиканта 

Voin Oruwu та французького цифрового 

художника Simon Kounovsky (Axonbody). 

Програму Бієнале наповнювали нетворкінг 

події та міжнародна конференція з 

тематичними лекціями від 12 спікерів про 

сучасне діджитал мистецтво, з освітніми 

заходами, презентаціями проєктів, діалогами 

з провідними культурними діячами. Усі події 

відбувались у змішаному форматі наживо та 

онлайн, і зараз є доступні на сайті:

↘
UBiennale.com
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For two weeks, the Ukrainian cultural audience 

was able to get acquainted with the best media 

and digital artworks on 700m2 of the modern 

media gallery ARTAREA in Kyiv. Admission was 

free for all.

In the first half of the exposition, the video 

works of the participants were presented at 

a large-scale video projection on the room’s 

walls. A separate area was presented with 

VR exhibits, which always had a high interest 

of the audience, and an area with audiovisual 

works by Ukrainian artists. Design and 

interactive installations in separate rooms. The 

exhibition’s second half had a shared space 

and seven different rooms with installations by 

international and Ukrainian artists.

For two weeks, visitors witnessed live 

audiovisual performances dedicated to the 

external and internal freedom of the Individual, 

Creativity, Nation.

On the opening day of the Biennale, an 

audiovisual performance, AFTERSHOCK, was 

presented – a large-scale projection on the 

gallery building by the famous artist Herman 

Kolgen from Canada.

Ukrainian artist Taya Kabayeva presented the 

VR performance “Arcology of Memory”.

Ukrainian media artist Ujif_notfound performed 

an audiovisual projection performance TER.

RAIN, which combines the tools of algorithmic 

3D worlds and the use of realistic images. The 

visual basis for it was aerial photography of 

urban landscapes.

At the closing of the Biennale, the Ukrainian 

musician Voin Oruwu and French digital artist 

Simon Kounovsky (Axonbody) presented 

an audiovisual performance and the virtual 

experience of Inertia.

The Biennale program was filled with networking 

events and an international conference 

with thematic lectures by 12 speakers on 

contemporary digital art, educational events, 

project presentations, dialogues with leading 

cultural figures. All events took place in a mixed 

format, live and online, and are now available 

on the site.

↘
UBiennale.com



корпорації продають рекламодавцям та 

передають службам безпеки різних країн. 

Поява замість «людини розумної» «людини 

цифрової» несе як свободу, так і небезпеку 

через розквіт діджитал технологій та їх 

активне залучення у повсякденне життя. 

Саме цифрові технології допомогли людям 

пережити локдауни та прискорили суцільну 

диджиталізацію всіх процесів. «Цифровий 

луддизм», що ми спостерігаємо, це прояв 

страху за свободу та майбутнє, як і теорії 

змов, що активно поширюються інтернетом.

Розквіт цифрових технологій, що 

розглядається як третя промислова 

революція, спричинив сьогодні великі 

економічні, технологічні та соціально 

культурні зміни. Інформаційні технології 

всюди присутні в сучасному житті, сприяючи 

цифровій економіці, одночасно прискорюючи 

виробництво, розподіл та споживання 

товарів та послуг. Нові технології не залишили 

недоторканою жодної сфери, і мистецтво не 

є винятком. Цифрові технології прискорили 

споживання на ринках мистецтва, оскільки 

Інтернет-технології сприяють глобалізації 

процесів, а нові бізнес-моделі, як то NFT 

art, зміцнюють або доповнюють мистецьку 
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«30 років свободи» - тема першої Української 

Бієнале Цифрового та Медіамистецтва, що 

осмислює стан незалежності українців та 

феномен свободи людини в еру постковіду, 

через сучасні диджитальні форми мистецтва, 

та презентує погляд зсередини (з України) 

та с зовні (в Україну) через залучення 

міжнародних митців, міжнародного куратора 

та інтернаціональної відео арт програми. 

Невпинний рух українців до свободи призвів 

до отримання Україною незалежності у 91-му 

році, але нам прийшлось виборювати її знов 

ще декілька разів, і цей процес є постійним, 

адже ми живемо під час гібридної війни та 

збройної агресії на сході України. То боротьба 

за свободу стає боротьбою за існування та за 

життя наших нащадків.

Міжнародна пандемія COVID 19 показала, 

що при появі «спільного ворога», заради 

великих цілей, держави готові порушувати 

права людей, що гарантовані їм конституцією, 

обмежувати їх пересування, шпигувати за 

їх пересуванням через мобільні додатки, 

карати за спротив. Також посилилися рухи за 

боротьбу за персональні дані користувачів 

personal data, які великі технологічні 

куратор Української Бієнале

Цифрового та Медіамистецтва

Валерій КОРШУНОВ:

К У РАТО Р С Ь К Е      Б АЧ Е Н Н Я



екосистему. Нова епоха потребує нового 

мистецтва. Мистецтво — це завжди дух епохи, 

відбиток культури конкретного часу.

Сьогодні воно зіткнулося з технологіями та 

наукою, надаючи митцям нові інструменти 

для встановлення поглибленої комунікації з 

аудиторією. У вік медіа, коли людина звикла 

сприймати безліч вражаючого контенту, якщо 

ми хочемо працювати з сучасною аудиторією, 

це має бути сучасна мова з технологіями 

медіамистецтва. Події останнього року, 

карантинні обмеження у зв’язку зі світовою 

пандемією, призвели до значного стрибка в 

диджиталізації всіх процесів світу. Культура 

та мистецтво не стали виключенням. Всі 

сектори зайнялись диджиталізацією процесів 

та пошуком нових цифрових контактів з 

аудиторією, що значно прискорило цифрову 

трансформацію всього культурного сектору.

Саме на технології цифрового мистецтва 

звернули увагу більшість митців та культурних 

інституцій, запит на імплементацію їх у 

традиційні формати та презентацію зовсім 

нових форматів зростає щодня й буде 

неминучим трендом найближчі п’ять років. 

Довічне питання Свободи, що є одним з 

корінних ідентифікаторів української нації, 

стало гострим викликом в період пандемії для 

всього світу. Все це безпосередньо має свій 

вираз у роботах митців, що  представлені на 

Бієнале, де кожен досліджує рівні свободи 

у сучасних цифрових практиках та через 

тему становлення незалежності українського 

суспільства, шукає той Момент Свободи 

держави, суспільства та всередині кожного з 

нас. 
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К У РАТО Р С Ь К Е      Б АЧ Е Н Н Я



the security services of different countries have 

also intensified. The emergence of a “smart 

man” instead of a “digital man” carries both 

freedom and danger due to digital technologies’ 

flourishing and active involvement in everyday 

life. It is digital technology that has helped 

people survive lockdowns and accelerated 

the continuous digitalization of all processes. 

The “digital Luddism” we are witnessing is 

a manifestation of fear for freedom and the 

future, as are conspiracy theories being actively 

spread on the Internet.

The rise of digital technology, seen as the 

third industrial revolution, has brought about 

significant economic, technological, and 

sociocultural changes today. Information 

technology is ubiquitous in modern life, 

contributing to the digital economy while 

accelerating the production, distribution 

and consumption of goods and services. 

New technologies have not left any sphere 

untouched, and art is no exception. Digital 

technologies have accelerated consumption 

in the art markets, as Internet technologies 

contribute to the globalization of processes. 

New business models, such as NFT art, 

strengthen or complement the art ecosystem. 

“30 years of freedom” is the theme of the first 

Ukrainian Biennale of Digital and Media Art. 

It comprehends the state of independence 

of Ukrainians and the phenomenon of human 

freedom in the post-covid era through modern 

digital art forms. It presents a view from the 

inside (from Ukraine) and outside (into Ukraine) 

international artists, international curators, and 

international video art programs.

The relentless movement of Ukrainians for 

freedom led to Ukraine’s independence in 

1991. Still, we had to fight for it again several 

times, and this process is ongoing, as we 

live in a hybrid war and armed aggression in 

eastern Ukraine. Then the struggle for freedom 

becomes a struggle for the existence and life of 

our descendants.

The international pandemic COVID-19 has 

shown that when a “common enemy” appears, 

for the sake of unique goals, states are ready 

to violate the rights of people guaranteed by 

the constitution, restrict their movement, spy 

on their activity through mobile applications, 

punish for resistance. Actions for the struggle 

for users’ data sold by large technology 

corporations to advertisers and transferred to 

Curator of the Ukrainian Biennale

of Digital and Media Arts

VALERIY KORSHUNOV:

C U RATO RY      V I S I O N
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A new era needs contemporary art. Art is 

always the spirit of the period, the imprint of 

the culture of a particular time.

Today, it has faced technology and science, 

providing artists with new tools to establish 

in-depth communication with the audience. 

In the age of media, when people perceive 

a lot of unique content, if we want to work 

with a modern audience, it must be a current 

language with media art technologies. The last 

year’s events, the quarantine restrictions due to 

the global pandemic, have led to a significant 

leap in the digitalization of all world processes. 

Culture and art are no exception. All sectors 

were engaged in the digitalization of operations 

and the search for new digital contacts with 

the audience, which significantly accelerated 

the digital transformation of the entire cultural 

sector.

Digital art technologies have attracted the 

attention of most artists and cultural institutions, 

and the demand for their implementation in 

traditional formats and the presentation of 

entirely new forms is growing daily and will 

be an inevitable trend for the next five years. 

The lifelong issue of freedom, which is one of 

the fundamental identifiers of the Ukrainian 

nation, became an acute challenge during the 

pandemic period for the whole world. All this 

is directly expressed in the works of artists 

presented at the Biennale. Everyone explores 

the levels of freedom in modern digital practices 

and through the theme of independence of 

Ukrainian society, looking for that moment of 

the freedom of the state, society and within 

each of us.

C U RATO RY      V I S I O N
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ХУДОЖНИКИ

ARTISTS
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A F TE RSH OCK 

Videoinstallation
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Герман КОЛГЕН

[КАНАДА, 2015]

Виміри ядерних відходів справді 

вражають. Ядерні відходи, створені людиною, 

неймовірно шкідливі протягом сотень тисяч 

років.  Ми повинні уявити, що вплив нашої 

діяльності поширюється далеко в нелюдське 

майбутнє. Зосереджуючись на ядерній естетиці 

від атомного піднесеного до радіоактивного 

божества,  Aftershock  пропонує поетичний 

погляд на наслідки кількох жорстоких 

топологічних потрясінь.  Досліджуючи 

неоднозначність реалізму в постлюдських 

ландшафтах, він створює тривимірне 

моделювання через нестабільність 

динамічних систем і перетворює їх на 

масштабні кінематографічні зображення. Він 

створює багатошарові аудіоседиментації, 

які підкреслюють цю картографію 

катастрофи. Він також розробляє цифровий 

сріблястий процес, який надає пост-

сейсмічній естетиці його роботі.

Herman KOLGEN

[CANADA, 2015]

The dimension of nuclear waste is truly mind-

boggling. Human-created nuclear waste is 

incredibly harmful for hundreds of thousands 

of years. We have to imagine that the impact 

of our activities stretches far into a nonhuman 

future. Focuses on nuclear aesthetics from 

the atomic sublime to radioactive divinity, 

Aftershockoffers a poetic take on the 

consequences of several brutal topological 

shocks. Exploring the ambiguity of realism 

in post-human landscapes, he creates three-

dimensional simulations through the instability 

of dynamical systems and converts them into 

large-scale cinematic visuals. He builds multi-

layered audio sedimentations that emphasize 

this cartography of catastrophe. He also 

develops a digital silver plated process that 

lends a post-seismic aesthetic to his work.
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Interactive Installation
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SCENOCOSME:

Грегорі ЛАССЕР та

Анаїс МЕТ ДЕН AНКСT

[ФРАНЦІЯ, 2014]

Метаморфія — це візуальний та дзвінкий 

інтерактивний твір. Глядачам пропонується 

доторкнутися і дослідити глибину 

напівпрозорої фати. Ця символічна шкіра 

має еластичність, яка включена в процес 

метаморфози: завіса деформується під 

час взаємодії глядача, і вона знову стає 

жорсткою, коли глядач перестає до неї 

торкатися. Дослідження глибин у завісі 

відкриває різні медитативні всесвіти через 

органічні, рідкі або розжарені речовини. За 

завісою розміщують 3D-камеру. Це дозволяє 

фіксувати та аналізувати в реальному часі 

деформації тканини. «Метаморфія» створює 

неоднозначність між реальним фізичним 

простором, віртуальним простором, 

матеріалізованим відображенням дзеркала, 

та віртуальним простором, створеним 

відеопроекціями цифрового пристрою. У 

цьому чуттєвому творі мистецтва реальні 

відображення та віртуальні образи 

змішуються, створюючи ілюзію спотвореної 

реальності.

SCENOCOSME:

Grégory LASSERRE & 

Anaïs MET DEN ANCXT

[FRANCE, 2014]

Metamorphy is a visual and sonorous interactive 

artwork. Spectators are invited to touch and 

explore the depth of the semi-transparent 

veil. This symbolic skin has an elasticity 

which is incorporated within the process of 

metamorphosis: the veil is deformed when 

the spectator interacts, and it becomes again 

rigid when the spectator stops touching it. 

The exploration of depths into the veil reveals 

various meditative universes, through organic, 

liquid or incandescent substances. A 3D camera 

is placed behind the veil. It allows to capture 

and to analyse in real time deformations of the 

fabric. “Metamorphy” creates an ambiguity 

between a real physical space, a virtual space 

materialized by the reflection of a mirror, and a 

virtual space generated by the videoprojections 

of a digital device. In this sensory artwork, real 

reflections and virtual images get mixed up, 

give the illusion of a distorted reality.
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Virtual Interactive Installation
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SAINT MACHINE +

Серджю НЕГУЛІЧ 

[РУМУНІЯ, 2020-2021]

SAINT MACHINE +

Sergiu NEGULICI

[ROMANIA, 2020-2021]

Incremental God is a self-organizing virtual 

world whose evolution can be influenced by 

looking at it. The public interacts with the 

artwork just by watching it. The onlookers’ 

facial features are translated into emotions 

in real time and used to generate animation 

clusters. The cumulated emotions of the 

viewers determine the growth or decay of the 

digital environment where another observer 

lives: a virtual female, whose internal organs 

are physically connected to the negative 

space surrounding her body, deciding her 

survival. Incremental God is about defining the 

boundaries of a system; the viewers influence 

the internal state of the virtual character through 

their emotional reactions while watching it. The 

dynamic, permeable membrane around the 

character hints to the principle of existence of 

any cell, the basic condition for autonomous 

life. The virtual female continuously redefines 

her membrane in order to survive, reasserts 

her identity and exist in symbiosis with her 

environment. The project starts from a set of 

initial conditions and evolves according to the 

input of the viewers. The artwork is inspired 

by the principle of computational irreducibility 

that states that the only way to determine 

the response to a computationally irreducible 

request is to actually perform, or simulate, the 

computation. Incremental God takes this idea 

further to the concept of lived space. The work 

uses the diversity of user behavior combinations 

to create an environment that comes into 

existence incrementally, while experiencing it. 

The perception of Incremental God world is 

simultaneous with the observers’ involuntary 

emotional reactions that influence it, making 

understanding impossible in the absence of 

performing.

Інкрементний Бог — це самоорганізований 

віртуальний світ, на еволюцію якого можна 

вплинути, подивившись на нього. Публіка 

взаємодіє з твором мистецтва, просто 

переглядаючи його. Риси обличчя глядачів 

перетворюються на емоції в режимі 

реального часу і використовуються для 

створення анімаційних кластерів. Накопичені 

емоції глядачів визначають зростання 

або занепад цифрового середовища, де 

живе інший спостерігач: віртуальна жінка, 

внутрішні органи якої фізично пов’язані з 

негативним простором, що оточує її тіло, 

вирішуючи її виживання. Інкрементний 

Бог — це визначення меж системи; глядачі 

впливають на внутрішній стан віртуального 

героя своїми емоційними реакціями під час 

перегляду. Динамічна, проникна мембрана 

навколо персонажа натякає на принцип 

існування будь-якої клітини, що є основною 

умовою автономного життя. Віртуальна 

жінка безперервно переосмислює свою 

мембрану, щоб вижити, знову підтверджує 

свою ідентичність і існує в симбіозі з 

оточенням. Проєкт починається з набору 

початкових умов і розвивається відповідно 

до вкладу глядачів. Малюнок натхненний 

принципом обчислювальної незвідності, 

який стверджує, що єдиний спосіб визначити 

відповідь на обчислювально незвідний 

запит – це фактично виконати чи імітувати 

обчислення. Інкрементний Бог переносить 

цю ідею далі до концепції живого простору. 

Робота використовує різноманітність 

комбінацій поведінки користувачів для 

створення середовища, яке поступово 

виникає, відчуваючи його. Сприйняття цього 

світу одночасно з мимовільними емоційними 

реакціями спостерігачів, які впливають на 

нього, роблячи неможливим розуміння за 

відсутності виконання.
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L’É C RIN  PAYSAGER,  PAR-DELÀ L’ÉCRAN 

Two channel Videoinstallation
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Marie-France

GIRAUDON

[КАНАДА, 2019-2020]

Марі-Франс

ЖИРОДОН

[CANADA, 2019-2020]

In the installation “L’écrin paysager, par-delà 

l’écran”, shelter is approached as a border 

space which interposes to a direct experience 

of the landscape. It becomes a metaphor for 

our relationship with nature, for the ever greater 

distance and separation that we maintain 

towards it. The installation takes the form of 

a closed single-occupancy tent, suspended 

vertically like a cocoon. The spectator can go 

around and approach it, without being able to 

enter inside. The shelter limits its displacements 

and initiates a certain intimacy with the work. 

From afar, it reveals an interior life by the 

projection of video excerpts on its surface. 

Nearby it offers other perceptions through 

the sounds and images that inhabit it. These 

reinforce the effect of confinement thanks to 

close-ups of an animate body, who sleeps from 

one side of the tent and observes from the other 

side. The shelter establishes a separation with 

the territory. The anonymous red figure appears 

as a sensitive alter-ego teaching the discovery 

of nature from this local observatory. His hand 

explores the porous border, revealing the clues 

of the surrounding landscape and the traces of 

external events scripted on the compartment’s 

membrane. His gestures let imagine a natural 

space beyond the canvas screen. Sound, mainly 

composed by friction of fabrics punctuated by 

the weather, contribute to the impression of 

confinement and enrich the feelings produced 

by this experience in closed place. The tent 

demarcates a cultural zone in natural space. 

It confines the landscape experience to its 

physical and internal limits and thus, underlines 

its rarity and its preciousness like a jewel case 

could do. It offers a form of openness to its 

experimentation and its knowledge mostly 

linked to dreams and imaginary.

В інсталяції «L’écrin paysager, par-delà l’écran» 

Схованка виступає у ролі прикордонного 

простору, який втручається у безпосередній 

досвід пейзажу. Він стає метафорою наших 

відносин з природою, щораз більшої 

дистанції та відокремленості, яку ми 

підтримуємо до неї. Інсталяція має форму 

закритого одномісного намету, підвішеного 

вертикально, як кокон. Глядач може обійти і 

наблизитися до нього, не маючи можливості 

увійти всередину. Схованка обмежує його 

переміщення та ініціює певну близькість до 

роботи. Здалеку вона розкриває внутрішнє 

життя шляхом проекції відео уривків на 

поверхню намету. Поруч він пропонує 

інші сприйняття через звуки та образи, які 

його населяють. Вони підсилюють ефект 

обмеженості завдяки великим планам 

одушевленого тіла, яке спить з одного боку 

намету і спостерігає з іншого боку. Притулок 

встановлює відокремлення від території. 

Анонімна червона фігура постає як чутливе 

альтер-его, яке навчає відкриттю природи 

з цієї місцевої обсерваторії. Його рука 

досліджує пористий кордон, розкриваючи 

сліди навколишнього ландшафту та сліди 

зовнішніх подій, написаних на мембрані купе. 

Його жести дозволяють уявити природний 

простір поза полотном. Звук, переважно 

складений тертям тканин, перекритим 

погодою, сприяє створенню враження 

замкнутості та збагачує почуття, викликані 

цим досвідом у закритому місці. Намет 

розмежовує культурну зону у природному 

просторі. Він обмежує ландшафтний досвід 

його фізичними та внутрішніми межами 

і, таким чином, підкреслює його рідкість 

та його цінність, як це могло б зробити 

коштовність з коштовностями. Він пропонує 

форму відкритості для експериментів і знань, 

здебільшого пов’язаних з мріями та уявними.
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I N  T H E  F O G  —
T H E  A B A N D O N E D  C I T Y
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Chih-Ming FA

[ТАЙВАНЬ, 2016]

У тумані — покинуте місто художник створює 

віртуальну та уявну післявоєнну сцену за 

допомогою системи ігрового двигуна, яка 

представляє покинуту територію після війни, 

яку розглядають як міський острів, забутий 

людьми. Він виглядає досить безплідним, 

безлюдним і ізольованим.

Chih-Ming FA

[TAIWAN, 2016]

In the Fog — The Abandoned City, the artist 

creates a virtual and imaginary post-warlike 

scene through a game engine system, which 

presents an abandoned territory after warfare, 

seen as an urban island forgotten by people. It 

appears quite barren, uninhabited and isolated.
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Веймін ХО

[ТАЙВАНЬ, 2019]

«Синтетична сила» — це коли сила намагається 

проявити вібрацію та спектр як чутний та 

видимий об’єкт — аудіовізуальна медитація, 

яка включає максимальну та мінімальну точку 

зору між туманностями та поділами клітин, що 

відображають науку чи почуття, сліпу пляму 

чи принцип, порядок і кордон, надлюдське та 

нелюдське. Чи існує якийсь невидимий або 

підсвідомий польовий варіант системи? (Це 

відео було реорганізовано з використанням 

технології створення зображень AI).

Weiming HO

[TAIWAN, 2019]

«Synthetic Force» is when the force is tried 

to manifest a vibration and spectrum as an 

audible and visible object — audio visual 

meditation which includes the maximum and 

minimum point of views between nebulae 

and cell divisions that reflect science or sense, 

blind spot or principle, order and border, 

super-human and non-humanization. Is there 

any invisible or subliminal field variant of the 

system?(This video was reorganized using AI 

image generation technology).
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Шу ІСАКА

[ЯПОНІЯ, 2020]

Сигнали електромагнітних хвиль прив’язані 

до кожного об’єкта у просторі відео, що 

відображається, і мають певний вплив на 

послідовність. У просторі відео “спрайти”, 

які є невеликими твердженнями, меншими 

за дискурс, поступово збираються і дають 

відчути свою присутність. Розсіювання 

зібраних «спрайтів» матиме різний вплив на 

інші об’єкти простору. Територія навколо 

острова Теннозу знаходиться безпосередньо 

під аеро-шляхами літаків, які пролітають під 

новою обмеженою поверхнею, встановленою 

на 2020 рік. Для того, щоб поінформувати 

людей про те, що вони якимось чином стоять 

посеред обмеженої поверхні аеропорту 

Ханеда, що охоплює всю територію Токійської 

затоки я відсилаюсь до ризиків, пов’язаних з 

електромагнітними хвилями навколо літака.

Shu ISAKA

[JAPAN, 2020]

The electromagnetic waves signals are tied 

to each object in the space of the video 

being displayed, and have some influence 

on the sequence. In the space of the video, 

“sprites,” which are small assertions of less than 

discourse, gradually gather and make their 

presence felt. The scattering of the gathered 

“sprites” will have a different effect on other 

objects in the space. The area around Tennozu 

Isle is directly under the airways of planes flying 

under the new restricted surface set for 2020. 

In order to make people aware of the fact that 

they are somehow standing in the middle of 

the restricted surface of Haneda Airport, which 

covers the entire Tokyo Bay area, I refer to 

the risks associated with the electromagnetic 

waves around the aircraft.
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Уріх ЛАУ

[СІНГАПУР, 2013]

Робота Stereoscopist: City Conjunction – це 

уявна подорож потягом, яка починається 

з Берліна і закінчується в Сінгапурі, країні 

художника. Початкова сцена — уривок з 

Берлінського документального фільму 1927 

року “Берлін: Симфонія великого міста” 

німецького режисера Вальтера Руттмана 

проєктується на два оголених тіла одного 

чоловіка та однієї жінки, які стають з’єднаним 

диптихом – екраном. Вторинний запис у 

реальному часі на тілах відображав рухомі 

зображення назад до глядача, створюючи 

набір відеозаписів на іншому. Яскраве 

поєднання фізичності з індустріальними 

елементами сцен, що блимають на тілах, має 

на меті створити відчуття асиметричного 

конфлікту та синергії одночасно.

Urich LAU

[SINGAPUR, 2013]

The work Stereoscopist: City Conjunction, it is 

an imagined train journey that starts from Berlin 

and ends up in Singapore, the artist’s-based 

country. The appropriated opening scene from 

the 1927 Berlin documentary “Berlin: Symphony 

of a Great City” by the German filmmaker Walther 

Ruttmann, is projected onto two naked bodies 

of one male and one female, which become a 

conjoined diptych as a screen. A secondary live 

recording on the bodies reflected the moving 

images back to the viewer, creating a set of 

videos upon another. The stark combination 

of the physicality with the industrial elements 

of the scenes flashing on the bodies, aims to 

create a sense of asymmetrical conflict and 

synergy all at once.
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Мохамадреза ТАЗАРІ

[ІРАН, 2020]

У дитинстві мені снилися яскраві мрії. Ніби 

я падаю і лечу в нескінченне багатовимірне 

середовище. Вони були захоплюючими і 

жахливими водночас, але я не знайшов для 

них жодного пояснення. 6 років тому я читав 

про теорію Бенуа Мандельброта, фрактали, і 

це змінило мою точку зору. Я зрозумів, що мої 

мрії – фрактали. Тому я спробував переробити 

свої мрії як візуальний досвід VR. Відповідно 

до теорії Бенуа Мандельброта, фрактали 

є математичним/наочним поясненням 

структурної геометрії природи. Геометрія 

для виявлення нерівностей. [Присвячується 

Бенуа Мандельброту].

Mohamadreza TAZARI

[IRAN, 2020]

When I was a child I had some vivid dreams. They 

felt like I was falling and flying into an infinite 

multi-dimensional environment. They were 

satisfying and terrifying at the same time but I 

couldn’t find any explanation for them. 6 years 

ago I read about Benoit Mandelbrot’s theory, 

the fractals, and it changed my perspective. 

I realized that my dreams were fractals. So 

I tried to remake my dreams as a visual VR 

experience. According to Benoit Mandelbrot’s 

theory, Fractals are the mathematical\visual 

explanation of the nature’s structural geometry. 

Geometry for irregularity. [Dedicated to Benoit 

Mandelbrot].
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Сандрін ДЮМ’Є

[ФРАНЦІЯ, 2020]

Пожирачі лотоса — це подорож 

через захоплююче та інтерактивне 

віртуальне середовище, яке намагається 

розвинути уявне, зосереджене на формі 

постфутуристичного анімізму.

Sandrine DEUMIER

[FRANCE, 2020]

Lotus Eaters is a journey through an immersive 

and interactive virtual environment that tries 

to develop an imaginary centered on a form of 

post-futuristic animism.
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Томас ЛАЙСЛ

[ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2019]

Це історія про двох космонавтів з інопланетної 

раси, які можуть маніпулювати їхніми 

формами, як і коли вони того забажають, 

але на їхній планеті є проблема, і вони 

посилають двох героїв, щоб знайти відповідь. 

Психологічне дослідження колективного 

несвідомого, встановлене в сучасному міфі 

про наукову фантастику, його твір мистецтва, 

яке дивиться на суспільні тіні расизму, 

ідентичності та заперечення клімату. Це 

експеримент та дослідження моделювання 

та анімації на основі 3D -анімованої фарби, 

людської форми, біоморфних, абстрактних 

природних форм.

Thomas LISLE

[UK, 2019]

This is the story of two cosmonauts from an 

alien race that can manipulate their forms, as 

and when they wish, but their planet has a 

problem and they send the two hero’s to find an 

answer. A psychological investigation into the 

collective unconscious, set within the modern 

day myth of science fiction, its an art piece 

which looks at societies shadows of racism, 

identity and climate denial. It is an experiment 

and research into 3D animated paint based 

simulation and animation, the human form, 

biomorphic, abstract natural forms.
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APOTROPIA

[ІТАЛІЯ, 2016]

Контакт між двома тілами. Інтенсивний обмін 

інформацією. Хімічний коктейль у мозку.

APOTROPIA

[ITALY, 2016]

A contact between two bodies. An intense 

sharing of information. A chemical cocktail in 

the brain.
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Марта Ді ФРАНЧЕСКО

[ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2020]

Marta Di FRANCESCO

[UK, 2020]

Sibyl explores the self-fulfilling prophecy of 

prediction. As machine learning allows artificial 

intelligence to make faster, better predictions, 

Sibyl performs a repetitive dance in which 

every movement starts and ends in the same 

way, representing the looping mirroring 

of AI predictability. Sibyl was created by 

merging volumetric capture techniques, video 

processing and StyleGAN, in which a model has 

been trained based on a large data set of similar 

images, in order to obtain a not-so surprising 

similarity with the original data set. The intent 

and intervention are present and necessary not 

only at the beginning of the process, but at the 

end of it, through a meticulous and laborious 

digital but yet manual controlled frame by 

frame process.The post GAN intervention is key 

to the piece, a generated work that is obtained 

through a “prediction” of the initial intent, by 

selecting a specifically restricted data model, 

that would generate seemingly looking results. 

In times of an obsession with predictions and 

hindsight one wonders whether it is more 

important to learn to ask better questions, 

instead of relegating the role of imagination 

to the unreal and to fantasy, instead of pre 

programming answers from machines, that 

regurgitate predictable outputs with no out-

stretched lingering to the infinite. The capacity 

to number and limit reality into data is hardening 

the borders with dreaming, vanishing, wishing 

and imagining, creating a time space vacuum, 

in which a mirror is reflected in another mirror, 

swallowing itself in an eternal void.

Сібіл досліджує самоздійснювальне 

пророцтво про передбачення. Оскільки 

машинне навчання дозволяє штучному 

інтелекту робити швидші та кращі прогнози, 

Сібіл виконує повторюваний танець, у 

якому кожен рух починається і закінчується 

однаково, представляючи циклічне 

дзеркальне відображення передбачуваності. 

Sibyl була створена шляхом об’єднання 

техніки об’ємної зйомки, обробки відео та 

StyleGAN, в якій модель була навчена на 

основі великого набору даних подібних 

зображень, щоб отримати не дуже дивну 

схожість із вихідним набором даних. Намір 

та втручання присутні і необхідні не тільки 

на початку процесу, але і в кінці його, 

через ретельну та копітку цифрову, але 

все ж керовану вручну процедуру кадрів. 

породжена робота, отримана шляхом 

«передбачення» початкових намірів, шляхом 

вибору конкретно обмеженої моделі даних, 

яка б генерувала, здавалося б, результати. 

У часи одержимості прогнозами та оглядом 

заздалегідь виникає питання, чи важливіше 

навчитися ставити кращі запитання, замість 

того, щоб відкидати роль уяви на нереальне 

та на фантазію, замість попереднього 

програмування відповідей із машин, які 

зривають передбачувані результати з 

жодних розтягнутих, що затягуються до 

нескінченності. Здатність нумерувати і 

обмежувати реальність даними - це зміцнення 

кордонів сновидінням, зникненням, бажанням 

та уявленням, створення вакууму простору 

часу, в якому дзеркало відображається в 

іншому дзеркалі, ковтаючи себе у вічній 

порожнечі.
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Райан ЧЕРЕВАТІ 

[НІДЕРЛАНДИ, 2018]

Пам’ять про сон смерті — це анімаційний 

фільм про майбутнє людської свідомості, 

розглянутий з точки зору штучного інтелекту. 

Головний герой вирушає у подорож 

самоздійснюваного пророцтва. Після того, 

як вони нарешті досягли самосвідомості, 

вони глибоко прагнуть зрозуміти сенс свого 

існування, вони загрожують існуванню світу, 

який вони населяють. Під час своєї подорожі 

вони знаходять кілька видів нагадувань про 

людський рід у формі розповідей, ритуалів 

та предметів. Ці нагадування формуються на 

основі даних, які зберігаються у залишкових 

хмарних базах даних. Вони помилково 

поклоняються цим базам даних як богам.

Ryan CHEREWATY

[NETHERLANDS, 2018]

Memory of Death’s Dream is an animated film 

about the future of human consciousness seen 

from the perspective of artificial intelligence. 

The main character undertakes a journey of 

self-fulfilling prophecy. After finally achieving 

the self-consciousness they deeply desire to 

understand the meaning of their existence, 

they threaten the existence of the world they 

inhabit. Throughout their journey, they find 

several kinds of reminders of the human race 

in the form of in stories, rituals and objects. 

These reminders are formulated from data that 

is stored in remaining cloud databases. They 

mistakenly worship these databases as gods.
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Антонелло МАТАРАЦЦО

[ІТАЛІЯ, 2017]

101 мертва комаха між нерухомістю 

та перетворенням. Поліс комах у 

взаємопов’язаному світі до Інтернету. 

Кінетичний вимір відео змушує автора 

показати нам метаморфози, що відбуваються 

на наших очах. Ми стикаємося з негайною і 

живою метафорою природи, яка невблаганно 

йде своїм шляхом, постійно перетворюючи 

матерію. Але спробуймо радше читати 

Політику не як алегорію смерті, а життя.

Antonello MATARAZZO

ITALY, 2017]

101 dead insects between immobility and 

transformation. The polis of insects in an 

interconnected world before the internet. The 

kinetic dimension of the video leads the author 

to show us the metamorphoses that take place 

before our eyes. We are faced with an immediate 

and living metaphor of nature which, inexorably, 

takes its course by constantly transforming 

matter. But let us try rather to read Politik not 

as an allegory of death, but of life.
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JUNGHEE BIANN SEO

[ПІВДЕННА КОРЕЯ, 2012]

З тіла дівчини виходить чорна рідина, 

символ якогось невідомого забруднення; 

жахливі відчуття набувають поетичного, 

прозорливого сенсу. Цей експериментальний 

фільм демонструє дегуманізоване тіло 

дівчини, застряглої в загадковому стані. Тут 

йдеться про нинішні побоювання неминучого 

вимирання людського роду, змішані з давньою 

легендою про біблійний вселенський потоп.

ДЖУНХІ БІАНН СО

[SOUTH KOREA, 2012]

A black liquid, symbol of some unknown 

contamination, comes out of a girl’s body; 

the macabre sensations take on a poetic, 

visionary sense. This experimental film shows 

the dehumanized body of a girl trapped in an 

enigmatic state. It refers to the current fears 

of the inevitable extinction of the human race, 

mixed with the ancient legend of the biblical 

universal flood.
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Тобіас ГРЕММЛЕР

[НІМЕЧЧИНА , 2016]

Створені для театральної постановки, яка 

поєднує китайську оперу з новими медіа, 

віртуальних акторів надихають форми, 

кольори та рухи традиційних китайських 

костюмів та танців. Проєкт досліджує, як 

костюми та рухи можуть практично змінити 

людське тіло.

Tobias GREMMLER

[GERMANY, 2016]

Created for a theater production that fuses 

Chinese Opera with New Media, the virtual 

actors are inspired by shapes, colors and 

motions of traditional Chinese costumes and 

dance. The project explores how costumes and 

motions can virtually reshape a human body.
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COLLECTIF TRIANGLE:

Метью ШОЕН,

Наталі ВАНДЕРВЕКЕН, 

Кармен ЯСІ

[НІДЕРЛАНДИ, 2021]

Асамблеї — це спільна відеоробота, де 

механічні системи взаємодіють з органічними 

структурами. Візуальний вміст був повністю 

візуалізований за допомогою програмного 

забезпечення 3D і базувався на скульптурах, 

малюнках та візуальних концепціях як Метью 

Шона, так і Наталі Вандервекен. Їх відповідні 

результати призводять до контрастних пар 

механічних об’єктів та органічних елементів, 

які грайливо співпадають з електронним 

саундтреком, створеним Кармен Джачі. Цей 

твір має на меті деконструювати естетику, 

що традиційно зустрічається в рекламі, 

шляхом перепрофілювання засобів масової 

інформації, таких як 3D-анімація та методи 

виробництва електронної музики, з метою 

створення абстрактного всесвіту. Асамблеї 

включають в себе стилістичні елементи 

дизайну руху, такі як яскраві кольори, плавні 

переходи камер та швидке редагування, хоча 

і протягом більш тривалого періоду, ніж те, 

що зазвичай зустрічається у комерційному 

дизайні рухомого дизайну, отже, дозволяє 

з’явитися нетрадиційній розповіді.

COLLECTIF TRIANGLE:

Matthew SCHOEN, 

Nathalie VANDERVEKEN, 

Carmen JACI

[NETHERLANDS, 2021]

Assemblages is a collaborative video work 

where mechanical systems interplay with 

organic structures. The visual content was 

entirely rendered with 3D software, and was 

based on sculptures, drawings and visual 

concepts from both Matthew Schoen and 

Nathalie Vanderveken. Their respective outputs 

result in contrasting pairs of mechanical 

objects and organic elements, which playfully 

juxtapose to an electronic soundtrack created 

by Carmen Jaci. This piece seeks to deconstruct 

an aesthetic traditionally found in advertising 

by repurposing media such as 3D animation 

and electronic music production techniques, 

in order to create an abstract universe. 

Assemblages incorporates stylistic elements 

of motion design such as bright colours, fluid 

camera transitions, and fast-paced editing, 

albeit over a longer duration than what is 

typically found in commercial motion design 

production, hence allowing a non-conventional 

narrative to emerge.
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Ернандо УРРУТІЯ 

[ПОРТУГАЛІЯ, 2021]

Це постлюдський погляд на порушення. Там, 

де на шляху до візуалізації себе в середовищі з 

цифрового поля ставляться різні порушення, 

як майбутні умови людської істоти та їх 

зв’язок з інтерфейсами. Дозволяючи погляд 

з-за перетину кордонів між людиною/ 

машиною, часом/простором та життям/ 

смертю, з новими способами створення 

кодів спілкування шляхом створення нових 

візуалізацій навколишнього середовища, 

таких як штучні та віртуальні пейзажі. 

Це супровід кожної окремої людини, що, 

очевидно, веде нас до процесу ідентифікації та 

контролю над кожною істотою, що може стати 

засобом цензури в майбутньому, втрачаючи 

автономію та свободу кожної особистості. 

Порушення сфери лабораторних творінь, які 

загрожують життю людей, таких як біологічна 

зброя, яка в кінцевому підсумку є такою ж 

смертельною, як фізична зброя, наприклад, 

бомби, які в кінцевому підсумку вбивають, 

кидаючи смерть всюди. Трансресія істот, 

створених з біологічних та кібернетичних 

експериментів, таких як комп’ютеризовані 

протези, передбачає про те, що біологічно 

маніпульоване людське тіло змінюється, щоб 

зіткнутися з майбутнім “підземним світом”, як 

стратегію пост-еволюціонізму.

Hernando URRUTIA 

[PORTUGAL, 2021]

It is the posthuman view of transgression. 

Where different transgressions are placed in the 

way of visualizing ourselves in environments 

from the digital field, as future conditions 

of the human being and their connection 

with interfaces. Allowing a view from the 

transgression of the borders between man / 

machine, time / space and life / death, with 

new ways of creating communication codes by 

forging new visualizations of the environment, 

such as artificial and virtual landscapes. It is 

the accompaniment of each individual, which 

obviously leads us to the process of identification 

and control of each being, which can become 

a means of censorship in the future, losing the 

autonomy and freedom of each individual. 

Transgression of the field of laboratory 

creations, which endanger the lives of human 

beings, such as biological weapons that end up 

being just as lethal as physical weapons, such as 

bombs that end up killing without distinction, 

throwing death everywhere. Transgression of 

beings created from biological and cybernetic 

experiments, such as computerized prostheses, 

where it is postulated that the biologically 

manipulated human body is altered to face the 

future “Underground”, underground “world, as 

a post-evolutionist strategy.
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Кен ТЕЙТ  

[КАНАДА, 2019]

Карбонове небо — це дослідження природних 

та створених світів, які співіснують там, де я 

живу на заході Канади. Незважаючи на те, 

що я зосередився на постійно змінюваній 

присутності тіні та світла, я ніколи не міг 

відокремити свою уяву від політичних, 

комерційних та культурних впливів, які 

формували все, що я бачив.

Ken TATE

[CANADA, 2019]

Carbon Sky is an exploration of natural and 

manufactured worlds that co-exist where I live 

in western Canada. Even though my focus was 

the ever changing presence of shadow and light 

I was never able to separate my imagination 

from the political, commercial, and cultural 

impacts that shaped everything I saw.
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The project zooms in on my meetings with two 

state-employed guides, Dennis and Maxim.  

Following their subjective perspectives and 

relationship to the zone, the project touches on 

the mysterious ability of both man and nature 

to adapt to the radioactive air. We discover 

that paradoxical realities can live side by side in 

the human body and mind, as well as in nature, 

and that this is in itself is a survival strategy. 

The stories of the guides convey the mystical 

nature of the paradox they live, where what hurts 

ultimately does good. Dennis describes how, 

after five years in the zone, his body actually 

gets acutely ill when he enters the normal 

world, but stays well as long as he breathes 

in the radioactive air. His body has adapted 

to the radioactive environment. Tuning in to 

their changing bodies, both guides stay longer 

and longer periods in Chernobyl, ignoring the 

breaks their doctors advise.

Проект розширює мої зустрічі з двома 

державними гідами, Деннісом і Максимом. 

Дотримуючись їх суб’єктивних поглядів 

і ставлення до зони, проект торкається 

таємничої здатності як людини, так і природи 

пристосовуватися до радіоактивного 

повітря. Ми виявляємо, що парадоксальні 

реальності можуть жити пліч-о-пліч у 

людському тілі й розумі, а також у природі, і 

що це саме по собі є стратегією виживання. 

 

Розповіді екскурсоводів передають містичну 

природу парадоксу, в якому вони живуть, 

де те, що боляче, врешті-решт приносить 

користь. Денніс описує, як після п’яти 

років перебування в зоні його тіло дійсно 

захворює, коли він увійшов у звичайний 

світ, але залишається здоровим, поки 

він дихає радіоактивним повітрям. Його 

організм пристосувався до радіоактивного 

середовища. Налаштовуючись на зміну тіла, 

обидва екскурсоводи все довше залишаються 

в Чорнобилі, ігноруючи перерви, які радять 

їм лікарі.

Пам СКЕЛТОН

[SCOTLAND, 2012]

Pam SKELTON  

[SCOTLAND, 2012]
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ХУДОЖНИКИ

ARTISTS
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Патсі АРАУХО 

[2018]

Ніхто ніколи не потрапляє на небо і 

ніхто не отримує землі. Terra Nullius  — це 

діяльність програмного забезпечення в 

безтілесному, ідеальному та абстрактному 

характері комп’ютерної системи. Цей 

мікро/макросвітогляд спостерігається/

вислуховується з близькості інопланетного 

ока/вуха, яке бере участь (без будь-якого 

втручання) в його природну еволюцію. 

Усередині нескінченного масштабу 

створюється і руйнується мінімальний, 

непридатний для життя і неможливий пейзаж 

завдяки крихкому балансу між протилежними 

силами. Відвідуючи немасштабність 

цього простору і залежно від точки зору 

глядача, ми спостерігаємо розвиток у часі 

планетарних геологічних сил або процес 

колонізації мікроорганізму. З огляду на свою 

незаперечну цифрову природу та її тривожну 

органічність, і з огляду на гіпотетичний 

планетарний колапс, Terra Nullius спекулює 

пам’яттю органічного з цифрового.

Patxi ARAUJO

[2018]

Nobody never gets to heaven and nobody 

gets no land. Terra Nullius is the activity of a 

software entity in the disembodied, ideal and 

abstract nature of a computer system. This 

micro/macro universe is observed/ listened 

from the intimacy of an alien eye/ear that 

attends (without any intervention) to its natural 

evolution. Inside an infinite scale, a minimal, 

uninhabitable, and impossible landscape gets 

created and destroyed, thanks to the fragile 

balance between opposite forces. Attending 

to the non-scale of this space, and depending 

on the point of view of the spectator, we 

witness the development in time of planetary 

geological forces or the process of colonization 

of a microorganism. From its undeniable digital 

nature and its disturbing organicity -and given 

a hypothetical planetary collapse Terra Nullius 

speculates with the memory of the organic 

from the digital.
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Евгеніо Ампудія 

МЕЛГАР

[2020]

Concierto para el Bioceno — одне з останніх 

досліджень Ампудії щодо необхідності 

переформулювання сьогодення з 

постгуманістичних постулатів та 

екосоціального компромісу. Акція, яку 

художник організував у Барселонському 

великому оперному театрі «Лісеу» у червні, 

з нагоди відкриття закладу після закінчення 

карантину. Ампудія створив концерт для 

рослин як символічну дію, що свідчить про 

зміну парадигми. Всього 2,292 рослини, 

повна посадка зали театру, насолоджувалися 

п’єсою Джакомо Пуччині «Crisantemi» у 

виконанні струнного квартету. Концепція 

«біоцену» замінює термін, відомий як 

«антропоцен», який визначає найновішу 

історію погіршення стану нашої планети 

через людській вплив на неї. Тому «Concierto 

para el Bioceno» звертається до початку нової 

ери, яка остаточно ставить життя в центрі.

Eugenio Ampudia

MELGAR

[2020]

Concert for the Biocene is one of Ampudia’s 

latest research on the necessity of reformulating 

the present from post humanist postulates and 

eco-social compromise. An action hosted by 

the artist at Barcelona’s El Liceu Teatre in June, 

on the occasion of the institution’s reopening 

after the end of lockdown. Ampudia creates 

a concert for plants as a symbolic action for 

a paradigm swift. A total of 2.292 plants, the 

full capacity of the theatre, enjoyed Giacomo 

Puccini’s piece “Crisantemi” by a string quartet. 

The concept Biocene replaces the term known 

as Anthropocene, which defines the most 

recent history of deterioration of our planet due 

to human impact. Biocene, therefore appeals to 

the beginning of a new era that finally places 

life in the center.
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Ізабель Перес дель 

ПУЛГАР

[2018]

Сьогодні швидкість і складність технологічного 

розвитку створює пізнавальне сиротинство. 

Серед цих величезних досягнень, які 

виступають за народження нової ери, нової 

«людської істоти», ми є свідками краху 

соціальної системи суспільства, виривання 

з коріння та невпевненості, безнадійності 

та занедбаності. І ті ж екзистенційні 

питання, що виходять за межі Історії, 

залишаються незмінними та постійними. 

Бар’єр від фізичного, десяткового, атомного, 

аналогового світу перетинається у двійковий, 

віртуальний, цифровий світ. Від тіла 

аналогової природи, яку ми переносимо, до 

роботизованого та оцифрованого тіла, яке 

будується. Дихотомія між двома світами, які 

співіснують, будуються та перекриваються, 

створюючи уявне та нереальне уявне, яке 

замінює, змінює, перетворює та плутає 

фізичну реальність.

Isabel Pérez del 

PULGAR 

[2018]

Today, the speed and complexity of 

technological development creates a cognitive 

orphanhood. In the midst of these enormous 

advances that advocate the birth of a new 

era, of a new “human being”, we are wit-

nessing the collapse of the social system social, 

uprooting and uncer-tainty, hopelessness 

and abandonment. And the same existential 

ques-tions, stretched beyond History, remain 

unalterable and persistent. The barrier from 

the physical, decimal, atomic, analog world, 

is being cros-sed to the binary, virtual, digital 

world. From the body of an analog na-ture that 

we carry to the robotic and digitized body that 

is build. Dicho-tomy between two worlds that 

coexist, build and overlap, creating an apparent 

and unreal imaginary that substitutes, alters, 

transforms and confuses the physical reality.
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Крістіна Казанова

СЕУМА

[2018]

Робота складається з восьми фрагментів 

по 1 хвилині кожний, оскільки 1 хвилина  — 

це цифровий час par excellence 2018  року. 

Візуальна робота складається з 

відредагованих анімацій у анімаціях, які 

містять більше анімацій. Я дозволяю їм діяти, 

щоб створювати помилки та небезпеки. 

Саксофон та кларнет, майстер-фортепіано 

та багато семплерів разом із цифровим 

синтезатором та звуковим редактором, щоб 

зламати їх та забруднити. Онлайн-програма — 

доморощена IMPROVISA — знімає звуки та 

анімацію, граючи на клавіатурі комп’ютера. 

Кілька гравців рекордів 60 -х років і рука, яка 

переміщує записи. Мультитрекова програма 

для редагування відео та звуку. Органічний і 

цифровий запобіжник, як ми завжди робили, 

вічне повертається.

Cristina Casanova 

SEUMA Y PELAYO 

ARRIZABALABA

[2018]

The work is composed of eight pieces of 

1 minute each, since 1 minute is the digital time 

par excellence of the year 2018. The visual work 

consists of edited animations within animations 

that contain more animations. I let them act 

in order to produce mistakes and hazards. A 

sax and a clarinet, master pianos and many 

samplers along with a digital synthesizer and 

a sound editor in order to break them and get 

them dirty. An online program – the homegrown 

IMPROVISA — shoots sounds and animations by 

playing the computer keyboard. Several record 

players from the 60s and the hand that moves 

the records. A multitrack program for video and 

sound editing. The organic and the digital fuse, 

as we have always done, the eternal returns.
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Альберт МЕРІНО

[2018]

У «Bestiario» ми спостерігаємо велике 

місто, де вся людська присутність є лише 

архітектурною та символічною пам’яттю. 

Ми пов’язуємо ці символи та ландшафтний 

урбан з людською присутністю, але зараз це 

підкреслюється саме через його відсутність. 

Однак цей простір не порожній, він заселений 

«іншим» звіром. В наших головах раптово 

з’являються апокаліптичні відлуння, ніби це 

повоєнний пейзаж чи наслідок краху, образи, 

що перегукуються зі знайомими нам через 

уяву про кіно чи засоби масової інформації. 

Однак те, що ми бачимо, - це життя без 

ознак руйнування, життя, коли воно набуває 

інших форм і встановлює безперервність. Ця 

підміна людського призводить нас до питання 

про стосунки з іншим, з тим, що нам чуже, зі 

«звіром». Природа більше не є замкнутим 

елементом, а тепер вливається в людський 

простір, викликаючи також можливість її 

остаточності.

Albert MERINO

[2018]

In Bestiary we observe a great city where all 

human presence is solely an architectural and 

symbolic reminiscence. We associate these 

symbols and the landscape urban necessarily to 

a human presence, but now this is emphasized 

precisely for its absence. However, this space is 

not empty, but it is inhabited by the ‘other’ by the 

beasts. Apocalyptic echoes suddenly appear in 

our heads, as if it were a postwar landscape or 

the result of a collapse, images that resonate 

familiar to us through the imaginary of cinema 

or the mass media. However, what we see is life, 

without any sign of destruction, the life that it 

takes other forms and establishes a continuity. 

This substitution of the human leads us to the 

question about the relationship with the other, 

with what is alien to us, with the ‘beast’. Nature 

is no longer a contained element, and now flows 

into human space evoking also the possibility of 

its finitude.
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Клара Апарісіо

ЙОЛДІ

[2019]

На основі тексту Хіто Штайєрля «У вільному 

падінні», відео відображає перспективу 

як точку зору, як силу. Штейєрл пропонує 

«Рабський корабель» Тернера як приклад 

дестабілізації лінійної перспективи та 

фронтального зору, де точка зору глядача 

занурюється в бездонне море. Ця картина 

показує корабель посеред бурі, з якого 

викидають мертвих та вмираючих рабів за 

борт, щоб зібрати страховку від загрози 

корабельної аварії. Сьогодні встановлюється 

нова візуальна норма: нова суб’єктивність, 

ретельно включена до технологій 

спостереження та форм відволікання на 

екранах. Графічні інтерфейси комп’ютерів 

базуються на культурних інтерфейсах і є 

способом, за допомогою якого комп’ютери 

представляють культурні дані та дозволяють 

нам пов’язати їх із ними. Так само, як лінійну 

перспективу вважали символічною формою 

сучасної епохи, база даних може бути новою 

символічною формою комп’ютера, новим 

способом структурування нашого досвіду 

про себе та світ.

Clara Aparicio

YOLDI

[2019]

Based on the text of Hito Steyerl “In free fall”, 

the video reflects on the perspective as a point 

of view, as a power. Steyerl proposes Turner’s 

“Slave Ship” as an example of destabilization of 

linear perspective and frontal vision, where the 

viewer’s point of view sinks into a bottomless 

sea. This painting shows a ship in the middle of 

a storm from which dead and dying slaves are 

thrown overboard to collect insurance against 

the threat of shipwreck.Today, a new visual 

normality is established: a new subjectivity 

carefully incorporated to the technologies of 

surveillance and forms of distraction based on 

screens. The graphic interfaces of computers 

are based on cultural interfaces, and are the way 

in which computers present cultural data and 

allow us to relate them to them. Just as the linear 

perspective was considered as the symbolic 

form of the modern era, the database could be 

the new symbolic form of the computer, a new 

way of structuring our experience of ourselves 

and the world.
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Фернандо Гарсія 

МАЛЬМІЄРКА

[2012]

Неонова — це робота з побудови та 

моделювання майбутньої еволюції людини. 

У представлених істот зріст більший, тильна 

крива яскраво виражена, череп занадто 

великий, спостерігається повне випадання 

волосся та атрофія пальців ніг. Це може 

вказувати на природну логіку еволюційної 

поведінки, але перш за все ця робота 

стосується теми генетичних маніпуляцій. У 

цьому сенсі Неонова досліджує етичні та 

екзистенційні виклики, з якими ми стикаємось, 

і дилеми, які виникають перед силою змінити 

«людське» та зміною все більш віддаленої 

природної еволюції.

Fernando García

MALMIERCA

[2012]

Neonova is a work of construction and 

simulation of future human evolution. In the 

beings represented, the height is greater, 

the dorsal curve is pronounced, the skull is 

oversized, there is total loss of hair and atrophy 

of the toes. This may indicate a natural logic of 

evolutionary behavior, but above all, this work 

deals with the subject of genetic manipulation. 

In this sense, Neonova explores the ethical and 

existential challenges that we face and the 

dilemmas that arise in the face of the power to 

modify “the human” and the alteration of, the 

increasingly distant, natural evolution.
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Урсула Сан КРІСТОБАЛЬ

[2018]

Згідно з середньовічною легендою, у 1345 

році таємниче світло захопило б громадян 

Манреса (Каталонія, Іспанія). Для їх 

середньовічних очей світло було набагато 

більше ніж оптичне явище, воно було центром 

філософських, містичних та метафізичних 

роздумів. Світло вважалося початком життя і 

принципом усієї краси. Низькотехнологічний 

твір відео -мистецтва «Це таємниче світло» 

пропонує діалог із середньовічною думкою, 

який пропонує нам подумати про роль світла 

в нашому поточному житті, контексті, що 

характеризується надмірним споживанням 

енергії. За допомогою звукових та візуальних 

текстур досліджується зв’язок між світлом, 

природою та думкою. Робота виконана 

на замовлення фестивалю Ponts de Llum 

Manresa у 2018 році.

Ursula San CRISTÓBAL

[2018]

According to a medieval legend, in 1345 a 

mysterious light would have fascinated the 

citizens of Manresa (Catalonia, Spain). For 

his medieval eyes light was much more than 

an optical phenomenon, it was the focus of 

philosophical, mystical and metaphysical 

reflections. Light was considered the origin 

of life and the principle of all beauty. The low 

tech video art piece “That mysterious light”, 

proposes a dialogue with medieval thought 

that invites us to ponder about the role of light 

in our current lives, a context characterised by 

excessive energy consumption. Through sound 

and visual textures, the relation-ship between 

light, nature and thought is explored. Work 

commissioned by the Festival Ponts de Llum 

Manresa in 2018.
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Ю ДЕПЕНГ

[КИТАЙ-ІСПАНІЯ, 2019]

Під час лиха війни 2018 року його будинок було 

зруйновано. Він не наважується дивитися на 

людей, тому носить маску собаки. І бродить у 

пошуках дому в цьому світі. Навіть уві сні він 

у пошуках...

YU DEPENG

[CHINA-SPAIN. 2019]

In the disasters of 2018 war, his home was 

destroyed. As he did not dare to look at the 

people, he wears on a dog mask. And he 

wandered in search of a home in this world. 

Even he searched in a dream…
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Тереза   ТОМАС

[2019]

Teresa TOMÁS

[2019]

This animation explores the future of 

“Impossible” — sculpture/avatar — which time 

is reflected in the poem “My time” by Adolfo 

Barberá. The author reflects on the analogy 

of her time and her language. The future of 

“Impossible” is developed in “Tespejame que 

tespejo” (1986), a space where the border of 

identity is diffuse. The self that is another or 

that does not know if it is another participates 

in a game of mirrors with those works of the 

past in which Teresa Tomás has reflected on 

the reflection. “Impossible”, the protagonist of 

the animation, is displayed in three identical 

figures with which he communicates through 

mimetic movements while being reflected in 

the three sculptures that were part of the water 

cycle in “Alto estado” (2004). Connecting with 

the symbolism of the water and the myth of 

Narcissus causes a transfer of the reflected image 

in which one looks, and vice versa, in “Bajada al 

naked” (2005). When looking through one of 

the keyholes of the installation, “Impossible” 

is unraveled in the “The others” that roam the 

labyrinth of “Dismantle the rainbow” (2007), 

a work where the author also raised the idea 

of reflection and look, the concept of creation 

and transformation in both directions: returning 

to the origin and giving origin. At the end of 

the animation, the protagonist transforms into 

“Real Ghost” (2000) -as an avatar of a video 

game is the embodiment or appearance of time 

in the virtual world. It is reflected as “Galloina” 

(2000) — in reference to “Unrecognizable” 

(2001). Time walks in the mirror.

Ця анімація досліджує майбутнє 

«Неможливого» — скульптури/аватара – 

час якого відображено у вірші “Мій час” 

Адольфо Барбера. Автор розмірковує про 

аналогію свого часу та своєї мови. Майбутнє 

“Неможливого” розроблено в “Tespejame 

que tespejo” (1986), просторі, де межа 

ідентичності розмита. Я, яке є іншим або не 

знає, чи це інше, бере участь у грі дзеркал 

з тими творами минулого, в яких Тереза   

Томас розмірковувала над відображенням. 

”Неможливо”, головний герой анімації, 

зображений у трьох однакових фігурах, з 

якими він спілкується за допомогою мімічних 

рухів, відображаючись у трьох скульптурах, 

які були частиною кругообігу води в “Alto 

estado” (2004). Зв’язок із символікою води 

та міфом про Нарциса спричиняє передачу 

відображеного зображення, у якому ми 

дивимось, і навпаки, у „Баджаді повністю 

оголеною” (2005). Переглядаючи одну із 

замкових щілин інсталяції, «Неможливе» 

розгадується в «Інших», які бродять по 

лабіринту «Розбирай веселку» (2007), 

твір, у якому автор також піднімав ідею 

відображення та погляду, концепцію 

створення та перетворення в обох 

напрямках: повернення до витоку та давання 

походження. Наприкінці анімації головний 

герой перетворюється на «Справжнього 

привида» (2000) – так як аватар відеоігри є 

втіленням або появою часу у віртуальному 

світі. Він відображається як «Galloina» (2000) 

— у посиланні на «Unrecogranicable» (2001). 

Час ходить у дзеркалі.

833 0  Р О К І В  С В О Б О Д И



H I E LO

84 UKRAIN IAN B IENNALE  OF  D IG ITAL  AND MEDIA  A RT



Перу МЕДЕМ

[2019]

Hielo — це трансцендентна подорож у 

безодню числа; віддалене, нематеріальне 

і холодне число, яке глибоко приховує 

трагічний кінець: 454 479. Це кубічні метри 

води, які тануть в Антарктиці щохвилини. 

Тут вам пропонується сприйняти такий 

факт, таку кількість, як захоплюючий досвід, 

який перетворює цей факт у просторове, 

часове, пластичне та емоційне втручання. 

Пейзаж, архітектура та ландшафт. Космос, 

колір і світло. Темп, музика та масштаб. 

Краса, самотність і метафорична мова як 

каталізатори цієї подорожі до межі людської 

дії. Експедиція побудована за допомогою 

емоційного оповідання. Вона має глибокий 

зміст і концептуальну основу, але розроблена 

як подорож для ваших відчуттів, а не розуму. 

Сформульований на трьох актах, двох 

поворотних точках та дозволі, цей досвід 

дозволяє вам самостійно досліджувати та 

відкривати простір; втратити себе, знайти 

себе. Сольне занурення від першої особи. 

Справжній самоаналіз. Періоди вільного 

дослідження та підкорення змінюються, 

щоб трансформувати ваше сприйняття цієї 

вигаданої реальності.

Peru MEDEM

[2019]

Hielo [Ice] is a transcendent journey into the 

abyss of a number; a remote, intangible and cold 

number that deeply hides a tragic end: 454,479. 

These are the cubic meters of water that melt 

away in the Antarctic every minute. Here, you 

are invited to perceive such fact, such num- ber, 

as an immersive experience that transforms this 

fact into a spatial, temporal, plastic and emotive 

intervention. Landscape, architecture and 

landart. Space, color and light. Tempo, music 

and scale. Beauty, solitude and metaphorical 

language as catalysts for this journey to the 

edge of the human action. The expedition is 

structured through an emotional narrative. It has 

a deep meaning and a conceptual back- ground 

but it is designed as a voyage for your guts 

over your mind. Articulated on three acts, two 

turning points and a resolution, this experience 

allows you to explore and discover the space 

on your own; to lose yourself, to find yourself. 

A solo immersion in the first person. Genuine 

introspection. Periods for free exploration and 

submission take turns in order to transform the 

perception of this fictional reality.
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Перу МЕДЕМ

[2019]

Чорна секвоя — це подорож двома 

одночасними реальностями. Дві реальності, 

які мають спільний корінь, але просуваються 

вперед, не дивлячись один на одного і не 

чекаючи один одного, пропонуючи нам 

можливість вчасно прокласти свій власний 

шлях. Перша реальність стикається з дивним 

баченням. Зсередини лісу гігантських секвой, 

86-метровий моноліт із спаленого дерева 

піднімається на небо. Біля її підніжжя траншея 

чорним піском прорізує землю, що веде нас 

всередину моноліту. Другий занурює нас у 

швидко зростаючий простір. Ми стежимо 

за маленьким роботом, який пробирається 

крізь всесвіт деревини, видовбуючи в ньому 

форму генерала Шермана – найбільшого 

дерева у світі та найбільшої концентрації 

біомаси в одному організмі на Землі. Дві 

події, які з матерії та часу говорять про 

природу творіння. Про глибокі протиріччя, 

якими живиться людська дія. Про непохитну 

впертість не зупинятися ні перед чим. Про 

трагедію і красу, що криється за нею.

Peru MEDEM

[2019]

Black Sequoia is a journey through two 

simultaneous realities. Two realities that share 

a common root but advance without gazing at 

or waiting for each other, offering us the chance 

to carve our own path in time. The first reality 

confronts us with a strange vision. From within 

a forest of giant sequoias, an 86-meter-tall 

monolith of burnt wood rises against the sky. 

At its foot, a trench of black sand slices through 

the ground, leading us inside the monolith. 

The second immerses us in a quickly growing 

space. We follow a small robot as it carves its 

way through a universe of wood, hollowing in it 

the shape of the General Sherman—the largest 

tree in the world and the greatest single-

organism concentration of biomass on Earth. 

Two events that, from matter and time, speak 

about the nature of creation. About the deep 

contradictions that human action feeds upon. 

About the unshakeable obstinacy of stopping 

at nothing. About tragedy and the beauty that 

lies behind it. 
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Адан АРГІБАЙ

[2019]

Долина дивного була зроблена за допомогою 

прийомів віртуальної реальності, в яких ми 

можемо зануритися в інтимний та особистий 

спосіб, проникнувши в глибину розуму і 

відвідавши світ, у якому ми використовуємо 

всі почуття. Йдеться про віртуальний простір, 

де ми можемо вільно подорожувати через 

дванадцять кімнат, де ми побачимо рухомі 

зображення з 3D-ефектами, що викликають 

відчуття глибини. Ці сцени концептуально 

показують конфлікти та поведінку людини, 

які були проаналізовані та розроблені в 

різних країнах Латинської Америки

Adan ARGIBAY

[2019]

The valley of the uncanny was done using 

virtual reality techniques, in which we can 

immerse ourselves in an intimate and personal 

way, penetrating the back of the mind and 

visiting a world in which we use all the senses. 

It is about a virtual space where we can freely 

travel through twelve rooms in which we will 

see moving images with 3D effects, causing 

a sensation of depth. These scenes show in a 

conceptual way the conflicts and the behaviors 

of the human being that were analyzed and 

developed along different countries of Latin 

America
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Альфредо БАРРОЗУ

[2021]

Specular — це фрагмент віртуальної 

реальності, де автор проєктує себе у твір, 

використовуючи методи тривимірного 

сканування та захоплення руху, щоб 

сформувати хореографію автоаватарів 

у повній синхронності між собою та 

середовищем уявлення, яке вони населяють. 

Цей мімезис, реальний проти віртуального, 

запрошує нас замислитися над тим, 

яке місце займає тіло в суспільстві, що 

пережило коронавірус, яке ще більше 

індивідуалізується, і в якому його дія 

проєктується за допомогою телеприсутності 

та голографічного моделювання.

Alfredo BARROSO

[2021]

Specular is a virtual reality piece where the 

author projects himself into the work using 

3D scanning techniques and motion capture, 

to form a choreography of auto-avatars in 

total synchronicity with each other and the 

representation medium they inhabit. This 

mimesis, of the real versus the virtual, invites 

us to reflect on what place the body occupies 

in a post-covid society, which affirms itself 

even more individualistic, and in which its 

action is projected through telepresence and 

holographic simulation.
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Патсі АРАУХО 

[2021]

Мені завжди подобався Рембрандт. Коли 

я мав можливість вперше побачити одну з 

його картин, я був вражений матеріальністю 

його картини, театральністю її світла та 

драматичністю. Кольори, про які мріє кожен 

художник, затверділи надзвичайним чином: 

олії перетворилися на камінь, на шкіру, на 

метал. Шолом Рембрандта, вільно заснований 

на кольоровій палітрі його картин і на його 

грі світла і тіні, є даниною цій картині і 

служить приводом для цифрової матерії 

шукати образотворчі форми, які її оточують. 

Два генеративні програмні об’єкти шукають 

один одного в діалозі форм, які побудовані та 

скасовані на основі їх власних візуальних та 

звукових процесів.

Patxi ARAUJO

[2021]

I always liked Rembrandt. When I had the 

opportunity to see one of his paintings for the 

first time, I was struck by the materiality of his 

painting, by the theatricality of its light and its 

drama. The colours that every painter dreams 

of had solidified in an extraordinary way: the 

oiliness of oil turned into stone, into leather, 

into metal. Loosely based on the colour palette 

of his paintings, and on his play of light and 

shadow, Rembrandt’s Helmet is a tribute to 

that painting and serves as an excuse for digital 

matter to seek pictorial forms that surround it. 

Two generative software entities look for each 

other, in a dialogue of forms that are built and 

undone based on their own visual and sound 

processes.

933 0  Р О К І В  С В О Б О Д И



O L E A

94 UKRAIN IAN B IENNALE  OF  D IG ITAL  AND MEDIA  A RT



Соліман ЛОПЕС

[2021]

Solimán LÓPEZ

[2021]

The OLEA project proposes a space for 

reflection and a rapprochement of species, 

concepts, economies, societies and information 

flows that converge in a single fluid: olive oil. 

Historically related to deities, abundance, 

health, softness and liquid gold, olive oil is 

the perfect place to embrace other natures. 

Genetic alteration, its artificial construction 

and coexistence in hybrid spaces, configure a 

new ecosystem of ethical, religious, political 

and social thought that, thanks to this project, 

aims to link molecularly with technopolitical 

structures, cryptography and decentralised 

models of thought and economy. OLEA is an 

oleic fluid in which the properties of this oil 

coexist with the molecular synthesis of the 

code that gives life to a cryptocurrency in 

blockchain environments. This hybridisation of 

spaces reveals a new place of understanding. A 

new unexpected future in the revolution of the 

species. The main objectives of the project are 

the artistic achievement of an olive oil that is 

also a cryptocurrency in its biological essence 

through the coexistence of the DNA molecule 

of this currency and the molecules of the oil. 

Through this symbolic, scientific, technological 

and artistic gesture, the project proposes the 

creation of a hybrid element in the worlds of 

consumption. Between the blurred lines of 

conceptual art and bio-art, the OLEA project 

redefines the boundaries of the insertion of 

the digital in all corners of everyday life and 

establishes technology and its relation to 

conceptual creation in the place of the “no 

limit”. Now with OLEA, any user in the world 

can be part of a new decentralised ecosystem 

in which he or she can be a protagonist by the 

mere act of consuming this liquid gold.

Проєкт OLEA пропонує простір для роздумів 

та зближення видів, концепцій, економік, 

суспільств та інформаційних потоків, 

які сходяться в одній рідині: оливковій 

олії. Історично пов’язана з божествами, 

достатком, здоров’ям, м’якістю та рідким 

золотом, оливкова олія –   ідеальне текстура 

для показу іншої природи. Генетична 

зміна, її штучна побудова та співіснування 

у гібридних просторах створюють нову 

екосистему етичної, релігійної, політичної 

та соціальної думки, яка завдяки цьому 

проєкту має на меті молекулярно зв’язатись 

із технополітичними структурами, 

криптографією та децентралізованими 

моделями мислення та економіки. OLEA – це 

олеїнова рідина, властивості якої співіснують 

з молекулярним синтезом коду, що дає життя 

криптовалюті в середовищах блокчейн. 

Ця гібридизація просторів відкриває нове 

місце для розуміння. Несподіване майбутнє 

в революції виду. Основними цілями проєкту 

є художнє досягнення оливкової олії, яка 

також є криптовалютою за своєю біологічною 

сутністю, завдяки співіснуванню молекули 

ДНК цієї валюти та молекул олії. Завдяки цьому 

символічному, науковому, технологічному та 

художньому жесту проєкт пропонує створити 

гібридний елемент у світах споживання. 

Між розмитими лініями концептуального 

мистецтва та біо-мистецтва, проєкт 

OLEA переосмислює межі впровадження 

цифрового в усі куточки повсякденного 

життя та встановлює технологію та її 

відношення до концептуального творення 

на місці «без межі». Тепер з OLEA будь-який 

користувач у світі може стати частиною нової 

децентралізованої екосистеми, в якій він чи 

вона може бути головним героєм, просто 

вживаючи це рідке золото.
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Адольфо САНЧЕС 

[2020]

Siamesse — це генеративна інтерактивна 

відеоінсталяція, в якій сенсорні технології 

зближуються з динамікою звуку та 

візуального створення в індивідуальному 

для кожного користувача в прямому ефірі. 

Цей аудіовізуальний досвід, налаштований 

шляхом вставки різних даних користувача, 

доданих до інших даних, створених у режимі 

реального часу, безпосередньо пов’язаних з 

нашими біометричними параметрами, не буде 

повторюваним. Siamesse одночасно пропонує 

припущення про саморепрезентацію та 

самосприйняття та переконання у здатності 

візуального та звукового творення відкривати 

інші форми себе.

Adolfo SÁNCHEZ

[2020]

Siamesse is a generative interactive video 

installation in which sensoring technologies 

converge with dynamics of sound and visual 

creation in a personalized experience for each 

live user. Configured by inserting various user 

data added to other data generated in real 

time and directly related to our biometric 

parameters, this audiovisual experience will be 

unrepeatable. Siamesse proposes at the same 

time an assumption about self-representation 

and self-perception and a conviction in the 

capacity of visual and sound creation to 

discover other forms of ourselves.
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Юрій ЛЕХ 

[2021]

«Квант часу всередині світла» — це 

аудіовізуальний 3-канальний інсталяційний 

проєкт, який пропонує сенсорне занурення 

у універсальні мікро- та макрохвилі, а також 

широкі генеративні та реактивні аудіовізуальні 

дослідження. Він створює умови для 

квантового стрибка до поінформованості 

громадськості та художників та всебічної 

настройки із зародженням нового 

аудіовізуального та електронного 

мистецького процесу. «Quantum de tiempo 

dentro de la luz», як творіння цифрового 

мистецтва нових медіа, сприймає концепцію 

елліністичного філософа Плотін, який заявив, 

що докази існуючої краси знаходяться не 

тільки в складних об’єктах, але й у кольорі чи 

звуку, у світлі чи блискавці, у яких неможливо 

розрізняти елементи, сформовані відповідно 

до симетрії. Тому ця відеоінсталяція 

відтіняється від тіней, щоб представити 

сяючу поверхню речей, щоб вийти з матерії і 

досягти духу. Глибина – це матерія, і тому вона 

темна. Світло, яке його освітлює, натомість — 

форма, і розум може сприймати її.

Iury LECH

[2021]

«Quantum of time inside light» is an audio-visual 

3 channel installation project that proposes 

a sensory immersion in universal micro and 

macro waves, as well as an extensive generative 

and reactive audio-visual explorations. This 

allow the conditions for a quantum leap toward 

the awareness of the public and the artists and 

a comprehensive tuning with the ascension of 

a new audiovisual and electronic art process. 

“Quantum of time inside light”, as a creation of 

the new media digital art, takes up the concept 

of the Hellenistic philosopher Plotinus, who 

stated that the evidence of existing beauty is 

not only found in complex objects, but also in 

a color or a sound, in light or in lightning, in 

which it is not possible to distinguish elements 

shaped according to symmetry. Therefore, this 

video installation dispenses from shadows to 

present the luminous surface of things, in order 

to get out of matter and reach spirit. Depth is 

matter, and that is why it is dark. The light that 

illuminates it is instead form, and thus the mind 

can perceive it.
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ХУДОЖНИКИ

ARTISTS
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ARTZEBS

Концепція — відвертість, спостереження, 

міждисциплінарна комунікація. Разом вони 

створюють хмару – поле людських станів, які 

через смішне звертаються до серйозного. 

Вони розбивають скло голосом, випускають 

кота Шредінгера, грають в Game of Life, 

кидаються біткоінами ... Серед цих обличь 

може бути і твоє.

ARTZEBS

The concept is openness, observation, 

interdisciplinary communication. Together 

they create a cloud - a field of human states, 

which, through the funny, turn to the serious. 

They break glass with their voices, release 

Schrödinger’s cat, play Game of Life, throw 

bitcoins ... Among these faces may be yours.
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Дмитро АВКСЕНТЬЄВ

Інерція — це аудіовізуальна співпраця 

і досвід віртуальної реальності між 

українським музикантом Воїном Оруву 

і французьким цифровим дизайнером 

Axonbody. В межах 20-хвилинного досвіду 

віртуальної реальності, художники 

розповідають про спотворене і токсичне 

ставлення людини до Землі, її ресурсів і 

навколишнього середовища, з абстрактною 

та антиутопічною перспективою. У кожному з 

п’яти актів символи і метафори для сучасних 

екологічних проблем порушені. В підсумку 

глядач здійснює інтерактивну подорож у 

власну свідомість.

Dmitriy AVKSENTIEV

Inertia is the audiovisual collaboration and virtual 

reality experience between Ukrainian musician 

Voin Oruwu and French digital designer Simon 

Kounovsky (Axonbody). Within the 20-minute 

VR experience, the artists narrate a five-act 

piece, revolving around human’s distorted and 

toxic relationship to earth and its resources and 

environment, from an abstract and dystopic 

perspective. In each of the five acts, symbols 

and metaphors for contemporary ecological 

problems are being touched, eventually leading 

the viewer on an interactive trip into their own 

consciousness.
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Гоша ПОТОПАЛЬСЬКИЙ

Проєкт поєднує алгоритмічні 3d-світи із 

використанням реалістичного зображення. 

За його візуальну основу взято аерозйомку 

міських ландшафтів, де стикаються природні 

та антропогенні елементи. Разом вони 

створюють майже готовий абстрактний 

твір. Ця робота – прагнення пошуку нової 

візуальної мови, що балансує на межі між 

цифровим зображенням та реалістичним, де 

“реальне” плавно перетікає в симуляцію. І 

відмінність між ними ледь вловима: коли саме 

відбувається підміна – глядачеві достеменно 

невідомо.

Gosha POTOPALSKY

The project combines algorithmic 3d worlds 

with realistic imagery. The visual basis is aerial 

photography of urban landscapes, where 

natural and anthropogenic elements collide. 

Together they create an abstract work. This 

work is a desire to find a new visual language, 

a balance on the verge between digital and 

realistic, where the “real” smoothly flows into 

simulation. The difference between them is 

subtle: when exactly the substitution occurs, 

the viewer does not know.
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OLEG KHARCH GROUP

Це запрошення. В наш час ми звикли думати, 

що космічний простір може бути доступний 

кожному, якщо ви достатньо багатий і фізично 

здоровий. Відомий на весь світ підприємець 

Ілон Маск, який створює електромобілі,  

розвиває нові технології та рухає світ у 

майбутнє, нагадує нам, що ми всі можемо 

мріяти. Навіть якщо наші мрії неосяжні, вони 

можуть здійснитися! Художники – Олег Харч, 

Ольга Шувалова.

OLEG KHARCH GROUP

This is an invitation. Nowadays, we are used 

to thinking that outer space can be accessible 

to everyone if you are wealthy and physically 

healthy enough. World-renowned entrepreneur 

Elon Musk, who creates electric cars, develops 

new technologies and propels the world into 

the future, reminds us that we can all dream. 

Even if our dreams are immense, they can come 

true! Artists – Oleg Kharch, Olga Shuvalova.
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Анатолій СУРМА

Сучасна версія Української народної казки 

“Котигорошко” з новою переозвучкою. 

Мультик про сновидіння. Історія про те, як 

брат і сестра вирішили перейти зі звичайної 

школи в дистанційну.

Anatoly SURMA

Modern version of the Ukrainian folk tale 

“Kotigoroshko” with new voice acting. A cartoon 

about dreams. The story of how a brother and 

sister decided to move from a regular school to 

a distance school.
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Петро АРМЯНОВСЬКИЙ

Робота передає унікальну атмосферу 

українських сільських дискотек. Емоції, запал, 

звуки музики, почуття, з якими танцюють та 

співають люди у кадрі — все це є частиною 

української ідентичності. Це балада про 

людей. Про музику. Про свободу бути самим 

собою.

Piotr ARMIANOVSKY

The work conveys the unique atmosphere 

of Ukrainian rural discos. Emotions, passion, 

sounds of music, feelings with which people 

dance and sing in the frame - all this is part of 

the Ukrainian identity. This is a ballad about 

people. About music. About freedom to be 

yourself.
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Олег ШУПЛЯК

Відео створено із шістдесяти картин-

анімацій. Всі вони зображують об`єкти 

космосу (сузір`я, місяць, небеса), елементи 

української культури (хата, сіно, журавль) та 

ілюзії (або сни). Робота створена в сучасній 

техніці образотворчого мистецтва. Це більше 

ніж відео, це живий живопис.

Oleg SHUPLYAK

Video “Ukrainian Space” was created from 60 

animation paintings. All of them depict objects 

of space (constellation, moon, sky), elements 

of Ukrainian culture (house, hay, crane) and 

illusions (or dreams). The work was created 

in modern art technique. This is more than a 

video, it is a living painting.
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Віталій ШУПЛЯК

Вимушена ізоляція посилила прив’язаність 

до цифрових пристроїв і мобільних додатків. 

Поряд із захопленням новими технологіями, 

можливостями VR, розвивається “туга за 

офлайном”. Він тепер асоціюється з більшою 

свободою, самостійністю і вибором. Робота 

демонструє “підвищений тиск” навколо 

статусу онлайн, коли примус бути у мережі 

тільки зростає, а тривалий статус офлайн 

вже не кожен може собі дозволити.

Vitaliy SHUPLYAK

Forced isolation has increased the attachment to 

digital devices and mobile apps. Along with the 

passion for new technologies, VR capabilities, 

the “longing for offline” is developing. He is now 

associated with greater freedom, autonomy 

and choice. The work demonstrates “increased 

pressure” around online status, when the 

compulsion to be online is only growing, and 

offline status is no longer available to everyone.
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Оксана ЧЕПЕЛИК

Проєкт досліджує співвідношення між 

минулим і теперешнім часом та майбутніми 

трансформаціями суспільства. Взаємодія 

між мікро- і макросистемами, між 

фізичними і соціальними світами досліджує 

різноманітність сучасних та історичних явищ. 

Проект зосереджується на функціонуванні 

суспільного простору як простору свободи. 

Він зображує події, які відбувалися в різних 

публічних ландшафтах і вплинули на 

історичний розвиток.

Oksana CHEPELIK

The project explores the relationship between 

past, present and future transformations of 

society. The project focuses on the functioning 

of the public space as a space of freedom. 

It depicts events that took place in various 

public landscapes and influenced historical 

development.
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Сергій МОРГУНОВ,

Марія ПРОШКОВСЬКА

Sergey MORGUNOV,

Maria PROSHKOVSKAYA

Збережені в пам’яті по крихтах спогади, 

тривоги, відлуння невдач, переживання, 

радості, перемоги — наш скарб. Бути збирачем 

таких скарбів важко, але відмовитись від цієї 

місії неможливо. Це  означатиме зупинку, за 

якої рух уперед назавжди унеможливлюється. 

Усвідомлення минулого — необхідна ознака 

існування особистості чи спільноти, ритуал 

нескінченного зцілення та видобутку 

рушійної сили для подальшого руху вперед...

Memories, anxieties, echoes of failures, 

experiences, joys, victories, preserved in 

memory by crumbs, are our treasure. It is 

difficult to be a collector of such treasures, but 

it is impossible to give up this mission. This will 

mean a stop at which it is impossible to move 

forward forever. Awareness of the past is a 

necessary sign of the existence of an individual 

or community, a ritual of endless healing and 

extraction of driving force for further movement 

forward...
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Лідія СТАРОДУБЦЕВА,

Олена ГРИГОР’ЄВА

Відеоробота з особливою інтонацією. Її 

головні опори: мужність, сила, воля, іронія та 

мудрість.

Lidia STARODUBTCEVA, 

Olena GRIGORYEVA

Video work with a special intonation. Its main 

pillars are courage, strength, will, irony and 

wisdom.
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Вальдемар КЛЮЗКО

3 віртуальних локації проекту “Чорнобиль — 

наш дім”. Саме такі слова ми чуємо від людей, 

які покинули свої помешкання, від тих, хто 

залишився жити в зоні відчуження, та тих, 

хто повернувся туди після аварії. Чорнобиль 

— частина нашого дому, частина України, 

яку ми ризикували втратити назавжди. 

Чорнобильське Полісся — це мішані ліси, густа 

мережа річок, заболочені низовинні рівнини 

та особлива самобутня культура поліщуків. 

Наш проєкт присвячений тій стороні історії 

Чорнобилю, яку вдалось зберегти зусиллями 

науковців та дослідників.

Valdemar KLUZKO

The virtual location of the project “Chernobyl is 

our home”. These are the words we hear from 

people who have left their homes, from those who 

have remained living in the exclusion zone, and 

from those who have returned after the accident. 

Chernobyl is a part of our home, a part 

of Ukraine that we risked losing forever. 

Chernobyl Polissya is a mixed forest, a dense 

network of rivers, swampy lowland plains and 

a special original culture of Polishchuks. Our 

project is dedicated to the side of Chernobyl 

history that has been preserved through the 

efforts of scientists and researchers.
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Вартан МАРКАР’ЯН

Боротьба продовжується. Найбільше цінуєш 

свободу, коли можеш її втратити. Це темний 

птах, що схилився над горизонтом. Випалена 

земля, полишені домівки, маленька людина 

серед пропаганди. Людина поводить себе 

відповідно до статусу адвентивного виду 

(здатна змінити «екосистему», стає причиною 

вимирання окремих видів місцевої культури, 

флори і фауни), як біоценотичний агресор, 

який не пристосовується до середовища, а 

активно його змінює під власні потреби.

Vartan MARKAR’YAN

The fight continues. Most of all, you value 

freedom when you can lose it. It is a dark 

bird, it bent over the horizon. Scorched earth, 

abandoned houses, a small man among 

propaganda. A person behaves in accordance 

with the status of an adventive species (he is 

able to change the “ecosystem”, becomes the 

cause of the extinction of certain species of 

local culture, flora and fauna), as an aggressor. 

He does not adapt to the environment, but 

actively changes it to suit his own needs.

1273 0  Р О К І В  С В О Б О Д И



Т Р И М А Й

H O L D

128 UKRAIN IAN B IENNALE  OF  D IG ITAL  AND MEDIA  A RT



Влас БЕЛОВ

Проєкт ілюструє фізичну дію, стримування 

«глобального» кулака, який символізує силу. 

Ця сила має безліч понять, від агресивного 

втручання в контексті геополітики, до натиску 

техногенного майбутнього з екологічними 

змінами. Антропоморфна фігура – образ 

людства, її скульптурні контури створюють 

ефект напруги, що протистоїть своєю силою, 

яка прагне до свободи.

Vlas BELOV

The project illustrates the physical impact of 

holding back a “global” fist that symbolizes 

strength. This force has many concepts, from 

aggressive intervention in the context of 

geopolitics, to the pressure of a technogenic 

future with environmental changes. The 

anthropomorphic figure is the image of 

humanity. It opposes with its strength striving 

for freedom.
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Тая КАБАЄВА

Відтворення реального відчуття свого міста 

через художню дію у віртуальному просторі.

Taya KABAEVA

Reproduction of the real feeling of your city 

through artistic action in the virtual space.
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Валерій КОРШУНОВ 

4 лютого на 50-й день народження міста 

Прип’яті, що є центром Чорнобильської зони 

Відчуження, з’явився діджитал-барельєф 

«Прометей» на одному з головних символів 

міста — готелі «Полісся». Вражаюча проекція, 

висотою 25-метрів, загальною площею 

350-метрів стала першою та найбільшою 

мапінг-проекцією Чорнобильської Зони. 

Сучасна 3D-графіка, наповнена глибоким 

змістом, перетиналася з хронікою молодої 

Прип‘яті під чутливий саундтрек, який 

написано зі Звуків Чорнобиля автором 

діджитал-барельєфу Валерієм Коршуновим.  

Відео-арт робота розповідає сучасну історію 

Прометея — одного з символів міста Прип’ять, 

оживляючи спогади та мрії колишніх 

мешканців Прип’яті. Діджитал формат 

барельєфу є важливим концептуальним 

рішенням. Адже у Прип’яті не можна 

створювати постійні культурні об’єкти та 

торкатися будівель, через їх аварійний 

стан та завищенні рівні радіації. Саме 

діджитал форма барельєфу дає можливість 

твору розповісти історію Прометея, стати 

незабутнім та вражаючим спалахом пам’яті 

та подарунком покинутому місту Прип’яті, а 

після зникнути не залишаючи сліда.

Valeriy KORSHUNOV

On February 4, on the 50th birthday of the 

city of Pripyat, in the center of the Chornobyl 

Exclusion Zone, a digital bas-relief of 

Prometheus appeared on one of the main 

symbols of the city — the Polissya Hotel. The 

impressive projection, 25 meters high, with a 

total area of   350 meters, became the first and 

largest mapping projection of the Chornobyl 

Zone. Modern 3D graphics, filled with deep 

meaning, intersected with the chronicle of 

young Pripyat under a sensitive soundtrack, 

written from the Sounds of Chernobyl by the 

author of digital bas-relief Valery Korshunov. 

The video artwork tells the modern story of 

Prometheus — one of the symbols of the city 

of Pripyat, reviving the memories and dreams 

of the former inhabitants of Pripyat. Digital 

bas-relief format is an important conceptual 

solution. In Pripyat it is impossible to create 

permanent cultural objects and touch buildings, 

because of their emergency condition and 

radioactivity. The digital form of the bas-relief 

allows the work to tell the story of Prometheus, 

become an unforgettable and impressive flash 

of memory and a gift to the abandoned city 

Pripyat, and then disappear and leave no trace.
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Валерій КОРШУНОВ Valeriy KORSHUNOV

Одна з найвідоміших локацій Чорнобильської 

зони відчуження, що також є одним з 

символів атомної енергетики. «Хай буде атом 

робітником, а не солдатом» — написано на 

одній з будівель міста Прип’яті, що нагадує нам 

про те, що атомна енергетика розпочинала 

свій розвиток з ядерного озброєння. Все, що 

стосувалось у радянські часи саме атомної 

енергетики було таємно та засекречене, що 

призводило до замовчувань та недостатньої 

кількості інформації, які після призведуть до 

масштабної катастрофи з великої кількістю 

жертв. А атоми вони як були всюди, так і є, як 

вони будуть слугувати людству вирішує саме 

людина.

The unfinished cooling tower of the Chornobyl 

Nuclear power plant is one of the most famous 

locations in the Chornobyl zone, as well as one 

of the symbols of atomic energy. “Let, the atom 

will be a worker, but not a soldier” — it is written 

on one of the roofs at the city of Pripyat. It 

tells us that the nuclear power industry has 

started its development from nuclear weapons. 

Everything that happened to the communist 

USSR part of the nuclear weapon industry itself 

was secret, which led to the lack of information, 

and it was led to a large-scale nuclear 

catastrophe and a huge quantity of victims.   

And atoms... as they were everywhere, so it is, 

how they will serve humanity is decided by us.
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Український культурний фонд — державна 

установа, створена у 2017р. як нова модель 

надання на конкурсних засадах державної 

підтримки та промоції ініціатив у сфері 

культури та креативних індустрій. Діяльність 

Фонду, відповідно до чинного законодавства, 

є невід’ємною частиною політики і визначених 

пріоритетів діяльності Міністерства культури 

та інформаційної політики України.

Сайт: ucf.in.ua

Facebook: fb/ucf.ua

EMAIL: pr@artefact.live

TELEGRAM/WHATSAPP: +380 66 058 13 23 / Valeriy Korshunov

ubiennale.com /UkrainianBiennale /biennale.ua

Ukrainian Cultural Foundation is a state 

institution established in 2017. as a new 

model of providing competitive support for 

state support and promotion of initiatives 

in culture and creative industries. Under the 

current legislation, the Foundation’s activity 

is an integral part of the policy and identified 

priorities of the Ministry of Culture and 

Information Policy of Ukraine.

Website: ucf.in.ua

Facebook: fb.com/ucf.ua

THE UKRAINIAN BIENNALE OF DIGITAL 

AND MEDIA ART is a unique and exciting 

journey into the world of modern media 

and digital art.

УКРАЇНСЬКА БІЄНАЛЕ ЦИФРОВОГО 

ТА МЕДІА МИСТЕЦТВА — унікальна та 

захоплююча подорож у світ сучасного 

медіа та цифрового мистецтва.

К О Н ТА К Т И

П А Р Т Н Е Р С Т В О
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