
plakát k závěrečné akci „I used to think I can not orientate myself, 
but now I have got lost“

plakát k výstavě „Perceived Identities: to have or to be“

z přednášky v ARTSVIT Dnipro

z prohlídek Charkova a Dnipru

Během čtrnáctidenní rezidence v Charkově jsme se 
připojily se svým projektem k již probíhající výstavě 
rezidenčního projektu „Perceived Identities: to have or to 
be“, která se konala v YermilovCentru ve dnech  
7. — 29. 9. 2017. Kurátorkou výstavy byla Olena Kaspe-
rovych, která rezidenční porjekty zahraničních umělců 
organizovala.

Během pobytu jsme zkoumaly kulturu a architekturu 
současného Charkova, objevovaly historické i současné 
příběhy, prozkoumávaly lokální podivnosti, marginální 
místa a jedinečnosti Charkova a Dnipru. Zaměřily jsme 
se i na aktuální témata spojená s dekomunizací Ukrajiny.

V galerii ARTSVIT v Dnipru jsme 23. září 2017 prezento-
valy svoje architektonické a umělecké projekty v rámci 
přednášek Artist Talk. Akci zorganizoval Andrey Palash z 
ARTSVIT Dnipro.

Naší závěrečnou událostí byla performance 28. září 2017 
v YermilovCentru v Charkově. Projekt „I used to think I 
can not orientate myself, but now I have got lost“ je sérií 
fiktivních futuristických ironických příběhů inspirovaných 
kulturním životem a architekturou Charkova. Jedná se o 
sedm příběhů s názvy Post-Futuristic Congress, Travesti
-Arch Show, Blacklisted Colors, Useful Lenin, Epidemic of 
Huts, Character Changes, Decapitalisation. Příběhy jsme 
přečetly a doplnily ilustracemi, které se v rámci perfor-
mance promítaly.

Olena Kasperovych z YermilovCentra nás seznámila s 
některými umělci, kteří se podíleli na projektu „Perceived 
Identities: to have or to be“ a představily nám svá díla na 
výstavě (Olga Fedorova, Polina Karpova, Bella Logacho-
va, Kyung Hwa Shon).

Jenia Gubkina, historička a teoretička architektury nás 
seznámila s historickým, urbanistickým a architektonic-
kým vývojem Charkova.

Nataliya Andryeyeva z Českého konzulátu v Dnipru nás 
seznámila s historickým, urbanistickým a architekto-
nickým vývojem Dnipra a Tanya Zhuriy nám představila 
sovětské umění a mozaiky v Dnipru.

Na základě závěrečné prezentace našeho projektu nám 
ředitelka YermilovCentra nabídla další spolupráci u 
příležitosti prezentace Charkova na výstavě v Užhorodě 
v roce 2018.
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