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«уЯВний аРхІВ»

У рамках проекту «Уявний архів», що відбувся у 
Центрі Курбаса з 23 квітня по 18 травня, співкуратор 
Лариса Бабій запросила митців-учасників та відві-
дувачів до розмови, яка відштовхувалася від тих 
бачень історії та майбутнього, що містяться в пев-
них виставлених в «Уявному архіві» документах та 
від взаємозв’язків, що між ними з’являються. Під 
час дискусії виникли питання про архів як явище, 
про його роль в організації простору цієї виставки, 
про його потенціал у спротиві владним механізмам 
організації та структурування інформації. 

«Уявний архів» – це колекція різноманітних 
документів – справжніх та фіктивних, що свідчать 
про (якесь) минуле, майбутнє якого не відбулося 
(але могло або мало би відбутися). Ідея виставко-
вого проекту, який містить роботи численних митців 
та працівників культури з України та інших країн, 
належить кураторам із Нью-Йорка – Ґреґорі Шолет 
та Ользі Копенкіній. Раніше він був реалізований 
у Новій Зеландії (2010), Ірландії (2011) та Австрії 
(2013). У Києві проект реалізувався в партнерстві з 
НЦТМ ім. Леся Курбаса та за підтримки CECArtsLink.

Лариса Бабій: Цей проект відбувається в Києві 
в такий час, коли наше розуміння історії і відчуття 
часу зміщуються. Я би хотіла запропонувати по-
говорити про конкретні документи. Мене, мабуть, 
найбільше цікавлять такі проекти, які мають спра-
ву з маргінальними історіями, тобто речами, що 
відбулися, але були зумовлені, імовірніше за все, 
політичними причинами, і саме через це їх замов-
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чують. Тут є один проект Грегорі Шолетт, це ко-
лектив REPO History, в якому він брав участь. Він 
називається «The Lower Manhattan Sign Project». 
У 1991 році було створено приблизно 40 написів, 
призначених для публічного простору, які було про-
демонстровано в різних туристичних місцях, але 
розповідали про не надто вигідні і тому зумисно 
забуті моменти історії. Було взято реальні момен-
ти з історії, які не обговорюються, і виставлено їх 
у публічний простір разом із запитаннями, які спо-
нукали глядачів замислитися про те, що відбулося 
(і досі відбувається). Ось кілька питань: «How do 
you know the past? Whose history is remembered? 
Do other stories go untold? Is this a historic site? Who 
makes use of this history? Is history truth or desire? 
Can memory be colonized? What does this place mean 
to you? What meanings do you bring to this place? Is 
history progress or power?» Отже, можна сказати про 
певну деколонізацію, що приписує відповідальність 
за історію саме тій людині, яка живе або перебуває 
у відповідному цій історії часовому відрізку. Всі ці 
40 написів було розміщено в Манхеттені, деякі з 
них викликали у глядачів обурення. Потім їх зня-
ли з показу. Проект було задумано як тимчасовий 
(тривалість 1 рік). Він був створений за підтримки 
муніципальних організацій. 

Я хотіла би звернути особливу увагу на дві ро-
боти, які безпосередньо пов’язані з Майданом. Це 
перші спроби з допомогою мистецтва подумати про 
те, що ще не закінчилося, не закріпилося як події 
історичного значення. Робота Жені Білорусець, яка 
взяла свої фотографії ще з грудня минулого року, 
коли люди спали в КМДА і на той момент це вигля-
дало дуже радикально, що люди сплять на холодній 
підлозі міської адміністрації, але в контексті берез-
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ня цей момент сприймався зовсім по-іншому. Женя 
супроводжує фотографії різними фразами зі стрічки 
новин і власними коментарями, і внаслідок цього 
виходить певна візуалізація того, що ми збираємо 
документи як свідчення про те, що відбулося, при 
цьому намагаючись розібратися в цих подіях, а 
вони весь час кудись вислизають...

Роботи Ані Звягінцевої сприймаються зовсім 
по-іншому. Це теж рефлексія на те, що тільки-но 
відбулося і теж сукупність різних висловлювань. 
Авторка хотіла показати, що життя тонко балансує 
міжбуденністю і революційними подіями Майдану. 

І якщо говорити про цю найсвіжішу історію, в 
якій можливі лише якісь дуже особисті висловлю-
вання про те, що відбувається, – виникає питання 
стосовно цього проекту: власне, про яку політичну 
релевантність може йтися в підвалі?

Виходить так, що ці роботи не створюють нара-
тиву, який може зіставлятися чи боротися з іншим 
наративом, а натомість може запропонувати певний 
зсув у мисленні про історичні події, піддавши їх пев-
ному сумніву.

Костянтин Стрілець: Але ж архів ніколи не 
працює одразу. Має пройти 5–10 років, 20 років, а 
зараз він не має такої цінності. 

Нікіта Кадан: В принципе, архивным, архео-
логическим образом можно работать с какими-то 
совершенно сегодняшними вещами. Способы не-
архивной работы с любой информацией, включая 
историческую, настолько сильны и захватывающи, 
что, возможно, стоит отвоевывать эту террито-
рию, – грубо говоря, стоит работать с информацией 
каким-то пропагандистским масс-медийным обра-
зом, где всякая информация, всякий фактаж конку-
рирует с другим фактажом. Этот способ работы с 
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чем угодно, включая прошлые века, настолько экс-
пансивен и разрушителен, что стоит отвоевывать у 
него территорию, архивно работая с сегодняшним 
днем. Мне кажется, что сейчас это нарушение при-
вычных границ между архивом и неархивом – бо-
лее чем оправдано. 

КС: Ты имеешь в виду работу в плане наполне-
ния, или в плане изучения?

НК: В плане систематизации и придания фор-
мы. Архив – это форма, которую привычно напол-
нять какими-то вещами, которые не находятся в 
сфере горячих новостей, но, с другой стороны, есть 
горячие новости как форма. И, в принципе, сейчас 
очень часто встречается работа с прошлыми века-
ми в форме горячих новостей. Мне кажется, что ра-
бота с сегодняшним днем в форме архива является 
формой сопротивления, такого сопротивления, ко-
торое неизбежно переходит в наступление в какой-
то момент, но это более чем оправдано. 

Леся Хоменко: Я думаю що це виправдано ще 
тим, що зараз є можливість відійти нарешті від 
традиції міфотворчості і перейти до дослідження 
й аналізу. Про це йшлося вже давно. Чому саме 
цього року (ну, зрозуміло, чому) ми раптом почали 
кричати не «слава побєдє» а «ніколи знову»? Це та-
кий потужний зсув ракурсу, взагалі підходу до про-
блематики, фактично скільки часу для цього було 
потрібно. Можливо, це свідчить про те, що ми пере-
глянемо історію ХХ століття повністю, і вже не буде 
конкуренції, наприклад, хто більший фашист, або 
чи був голодомор голодомором, а натомість просто 
почнеться якась більш наукова, більш релевантна 
робота з історією в цілому. Тобто зараз це справді 
відкриває можливість по-новому писати історію як 
сьогодення, так і минулого.
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ЛБ: З іншого боку,є таке відчуття, що дослід-
ницька робота вже неможлива. Цей архів не 
містить у собі правду, тут не можна знайти правду 
в якомусь документі. Тобто ця робота – не копа-
тися у фактах, в цих «реальних» доказах, а в чо-
мусь іншому, а саме – у структурі архіву. В цьому 
уявному архівіконтент є доволі умовним:люди,які 
були запрошені, абопросто захотіли щось зробити, 
зробили це на довільну тему і при цьому обрали 
довільний період. 

НК: Здесь, в этом архиве, есть правда версий, 
даже правда гипотез. Гипотеза является правдой, 
поскольку такое явление, как гипотеза, среди дру-
гих вещей мира имеет свое место. Но другое дело, 
что во многих легитимных архивах есть много ги-
потез, которые там уже зафиксированы как что-то 
доказанное. Они пошли путем некоей веры. Вот, на-
пример, разница между реакциями на пожар в киев-
ском доме профсоюзов и в одесском, и разница ре-
акций на людей, которые стоят на разных позициях. 
При этом и те, и другие включают гуманистическую 
риторику о том, что массовое человекоубийство – 
это неприемлемо никоим образом, но включают 
только в одном из двух случаев. И вот этот канал 
ангажированности настолько заменяет всё осталь-
ное, что версии и гипотезы превращаются в что-
то доказанное волшебной палочки. И, в общем-то, 
отчасти поэтому, упор на собственную реальность 
версии – не на реальность версии как чего-то дока-
занного, а на реальность версии как таковой. Это, 
по крайней мере, помогает сохранить холодность 
ума в подобных обстоятельствах.

ЛБ: Виходить, єдине що тоді є спільним – ця 
потенційна можливість висловити свою версію.

НК: Да, такая возможность есть у каждого.
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Анна Лазар: Але, наприклад, у цій роботі Жені 
немає цієї версії. Так, є картинки і тексти, але вони 
між собою не перетинаються. Це спроба показати 
банальну нестачу розуміння ступеню близькості цих 
речей між собою. Це така собі капітуляція перед 
дійсністю або ж – просто спроба упорядкувати це 
серед інформаційної війни, під час якої речі осмис-
люються за абсолютно протилежними категоріями.

Друге, що я хотіла сказати про цей архів – це 
те, що він неструктурований, неієрахічний і ви-
падковий. Власне, які в нас підстави називати це 
архівом? Може, це неархів? Може, ми намагаємося 
створити не структуру, а щось інше, запропонувати 
іншу модель організації простору. Але звідки потре-
ба назвати це архівом?

Володимир Кузнецов: Яке початкове значення 
слова «архів»?

АЛ: «Архе» – це старе.
НК: Витгенштейн на своих семинарах очень ча-

сто говорил студентам: поскольку мы не имеем вре-
мени разбираться с основаниями каждого исполь-
зуемого нами термина, то давайте как бы поиграем 
в то, что мы используем каждый из них в их соб-
ственном смысле.

Віктор Рубан: Чи є в цьому архіві якісь реальні 
документи?

ЛБ: Ні, таких немає, зате є документація. Деякі 
роботи містять у собі реальні факти.

АЛ: Чому слово «архів» було потрібне для 
організації цього простору? Це питання щодо того, 
як кодифікуються історія та історична пам’ять, і як 
творяться наративи про минуле. Для мене архів – 
це знаряддя влади, яке дозволяє охопити минуле 
і надає цьому минулому якийсь порядок. Йдеться 
про абсолютно протилежну стратегію побудови 
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цього архіву. Але невже він ґрунтується лише на 
опозиції до такого класичного уявлення про основні 
складові архіву: порядок, каталог, конкретну сферу 
знань тощо?

ЛБ: Я думаю, що це такий собі альтернатив-
ний архів, який спирається на визначення архіву 
як того, чим користується влада. Він збирає все, 
чого не знайдеш у тому архіві, цей архів робить 
наголос на субверсивності. Те, що тут архівуються 
нереалізовані ідеї, я відчуваю як щось таке затисну-
те, що може в будь-який момент вибухнути і стати 
реальністю. Ця концепція архіву важлива для того, 
як ми її сприймаємо, адже без сприйняття це про-
сто були б якісь незрозумілі речі.

АЛ: Революційний потенціал цього архіву, так? 
Скажімо, у певний момент можна подивитися на 
цей архів і створити абсолютно іншу картину дій-
сності. І хто мав би бути агентом того нового образу 
дійсності? Чи можемо собі уявити таку людину чи 
таку групу людей?

ЛБ: Але я думаю що цей архів ніколи не дасть 
образу дійсності, він може дати лише її шматочки.

Василь Лозинський: Загалом метафора бібліо-
теки, архіву – це метафора мистецтва. Я думаю, що 
цей архів більше схожий на лабіринт, як у Борхеса 
описано.

АЛ: Він неієрархічний і випадковий.
Іра Кучма: Але хіба архів ієрархічний? Мені 

здається, що якраз в архівах всі документи мають 
однакову вартість.

АЛ: Але вони впорядковані.
НК: Архив тоталитарен, когда из него что-то изы-

мается, что-то делается доминантным нарративом, 
но это уже мутация архива в сторону чего-то друго-
го, а когда возникает иерархия – речь идёт об ис-
пользовании архива.
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ЛБ: Ієрархічність відбувається у погляді. Є ієрар-
хічність між тим, що потрапляє в архів і тим, що не 
потрапляє. 

ВК: Є, наприклад, архіви zip, на комп’ютері. А 
коли вони розархівовані, то це вже не архіви.

ВК: Які мотивації були в учасників? Яку роботу 
слід подавати? Чому саме цю роботу? Чи можеш ти 
назвати ці речі найважливішими для себе?

Анна Звягінцева: В мене не було інших варіантів. 
Для мене це був дуже логічний жест. Я б не назива-
ла це роботою.

ЛХ: А як текст пов’язаний з картинками? Мені 
вони видаються дуже самодостатніми.

АЗ: Там є і текст, який прямого відношення до 
подій не має. Це мої і чужі думки, тексти до моїх 
старих робіт. Я обирала те, що для мене важливо. 

ЛБ: Я уявляю, що за десять років це будуть 
сприймати як якийсь документ, а всі ці маленькі ви-
тяги, фрази, наберуть якоїсь важливості через їхню 
належність до архіву. Скільки все одно залишається 
незадокументованим, недоведеним, не...

АЗ: Маю ще одне питання: коли ти маєш це 
закінчити? Тобто ти набираєш ці тексти, фотографії, 
і насправді воно може не мати видимого кінця.

НК: Мне кажется важным, что это не просто 
какое-то количество вещей, которые сделаны спе-
циально под эту выставку, а скорее архивация не-
состоявшегося совсеми возможными версиями 
его развития. В принципе, много художников такое 
практикуют.

Но работу, которую я делал с первой половины 
2013 года, я показывал несколько в другом виде на 
«Союзе хижин» на Лидо. А с тех пор материала стало 
больше, и єто ещ’ не предел. И нынешняя ан нексия 
Крыма, и это бросание татар на произвол судьбы, 
все события недавних дней догнали эту работу. 
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ЛХ: Моя робота триває з 2009 року, я зі спогадів 
діда про Другу світову війну зробила такі картини-
інтерпретації. Мені було важливо, що в його спо-
гадах немає ідеології, а є просто фактаж, багато 
моментів, де він був дуже близько до смерті. Коли 
він помер в 2011 році я поновила роботу, показала, 
що історія міфологізується, що коли свідки поми-
рають, то з ними можна робити все що завгодно. 
Саме з цієї причини я змінила оригінальний текст.

НК: И еще интересно, что есть несколько случа-
ев, когда миф находится только в голове у зрителя. 
Очень нравится работа «Образ Троцкого в совет-
ском искусстве 1917–1977» (YevgeniyFiks), шрифт 
и весь дизайн откуда-то напрямую апроприирован, 
как бы из образа Ленина. В целом, это совершенно 
каноническая советская стилистика. Но внутри ни-
чего нет и это не просто прямое лобовое указание 
на то, что образа Троцкого в советском искусстве 
просто не было. Тут еще смешно вот что: вот эта 
картинка с якобы выступающим Троцким – это мо-
заика станции метро Киевская в Москве, на кото-
рой изображен Калинин, выступающий на открытии 
какой-то ГЭС, но, поскольку Калинин внешне похож 
на Троцкого, то именно это – образ Троцкого в со-
ветском искусстве. А дальше уже зритель может 
все это конструировать только сам, как бы гипоте-
тически: «А если бы не была разгромлена левая 
оппозиция в ВКПб? А если бы Троцкий не был из-
гнан, если бы концепция перманентной революции 
как у Троцкого победила бы сталинскую концепцию 
построения социализма в отдельно взятой стране? 
По сути это архив, но именно воображаемый.

ЛБ: Тут ще одна робота Євгена Фікса, він 
працює з дуже складним перекручуванням світу. 
Він бере реальні картини з колекції МОМА (Museum 
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of Modern Art, NewYork, USA) і створює виставку 
«MOMA Communist Highlights» попри те, що МОМА 
працює як вершина капіталістичного сувенірного 
способу існування і поширює свою продукцію на 
весь світ. Фікс бере історії комуністичних митців і 
їхні картини і залучає їх до цієї стилістичної обкла-
динки музею. 

АЗ: Усі ці художники, про яких він говорить, були 
комуністами.

НК: О происхождении этой информации, кото-
рая в этом альбоме: один американский конгресс-
мен в 30-е годы выступил с неким разоблачитель-
ным докладом о том, что, оказывается, наш музей 
закупает работы художников, которые состоят в 
коммунистических партиях разных стран. Причем 
он не ошибся! Вот такая неимоверная сенсация, 
оказывается, все эти модернисты – коммунисты! И 
после этого Альфред Бар, директор МОМА, высту-
пил с какими-то программными текстами, говорил 
что политические взгляды художников совершен-
но не имеют отношения к той истории искусства, 
о которой рассказывает наш музей, озабоченный 
исключительно художественными достоинствами 
работ в сфере эстетической автономии, а чем они 
на досуге занимаются и в каких экстремистских ор-
ганизациях состоят – это не наше дело. В общем, 
дальнейшая судьба МОМА строилась на этой по-
зиции, т. е. это был серьезный поворот радикаль-
ной деполитизации модернистского искусства, и 
эта работа Фикса возвращает историю искусства, 
записанную в коллекциях музеев, к чистой правде, 
сказанной тем антикоммунистически настроенным 
сенатором.

ЛБ: Якщо робота про Троцького – це пропозиція 
уявити іншу історію, яку кожен із нас наповнює за 
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допомогою власного знання та фантазії, тоді ця – 
про MOMA – більш схожа на активістську роботу, 
яка повертає голос фактам, які забуті колективною 
історією. 

ЛХ: А як архіви структуруються? За темами, як 
бібліотека? Чи за хронологією?

АЛ: Є різні архіви. Наш архів (Польського інсти-
туту в Києві) просто має список елементів, які в ньо-
му перебувають. Цей архів мені видається більш до-
машнім, менш централізованим, пов’язаним просто 
з випадковими рішеннями. Але чи не є відсутність 
структури гарантованим відходом від маніпуляцій? 
Це – недостатня умова.

ВР: Саме в цьому виконанні все надто хаотич-
но організовано, щоб якось представити певну 
конкретну парадигму, хіба що є план робити якісь 
маніпуляції.

НК: Манипуляция – это работа, которую вообще 
не каждый может себе позволить. Обычно какой-то 
генеральный нарратив, особенно когда он задан 
идеологией, – качественно структурирован, ему 
придана форма. Все те маргинальные версии, кото-
рые особенно связаны с метаисторическими проек-
тами, потерпевшими поражение, – обычно свалены 
куда-то в угол и пребывают в жалком состоянии... 
Но проигравшие версии обычно где-то в таком виде 
и пребывают, то есть неструктурированность еще и 
связана с историческим поражением.

АЛ: Але може це не лише архів, а й онтологія. 
Архів має порядок, хіба ні? Але коли ти знаходиш 
щось, ти є цією людиною. І сам археолог має ство-
рити весь наратив про цей об’єкт, який він знахо-
дить. Архів усе-таки підказує організацію знання. 
Він уже апелює до якоїсь цивілізації, до чогось, що 
презентує цей архів.
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ЛБ: Ці об’єкти все одно вирвані зі свого контек-
сту і поставлені в іншу систему, яка їх захищає, але 
необов’язково. Але ця інша система все одно не 
замінить першої.

ВЛ: Це вже така лінгвістика починається, там 
є система мови, де кожна людина використовує 
тоді мову як пароль (parole) – щось означає щось 
в опозиції до чогось іншого, і тільки в системі цієї 
мови знак має значення.

ЛБ: Так, у певному сенсі цей архів є тим, що дає 
можливість комусь використати цей об’єкт для яко-
гось свого дослідження чи опису історії.

ІК: Для опису історії, напевно, ні, він-бо зветься 
уявним архівом. Використовувати його як справжній 
документ не можна, адже сама концепція полягає в 
тому, що це може бути якась історія, яка насправді 
відбулася або не відбулася. 

Лада Наконечна: Але ж воно трапилося зараз. 
Те, що воно було створене для архіву, вже потрапи-
ло до нього, – якраз і означає, що подія відбулася і 
є актуальною.

АЛ: Архів є документом соціального життя. Якби 
я працювала в Національній бібліотеці, вже знала 
б, до якого сегменту архіву додати документацію 
цієї виставки: це був би документ соціально-
мистецького життя.

АЗ: Це ж фікція.
АЛ: Але будь-які фікції – це репрезентація фобій, 

сподівань, очікувань...

***
Архів – з грецької arkheion «представницька ус-

танова» – у множині taarkheia «громадський реєстр» 
від arkhe «влада», буквально «початок, джерело, 
начало, (місце) походження, відправна точка».




