
Проекти 2OLб року
Галерея <<Sweet Аrt-ЗНАННЯ>>

Партнерськi органlзацii :

гО "БуковиНська агенцiЯ регiонаЛьногО РОЭвиtr,куl' /llRosa Collective'' (проект <<Спiльний простlр>>)
Тетяна Лебухорська 050. 1З2.0З.62

<<ёsterreichisches Ku]-turforum>> <<Австрlйський к}/льтурний форум, KrT:B
(проект архi.текторки N{аргарет П]i,этте*Лiгоцкj )

&iap' яна Ёондаренко 050. З55. 92. 79

<<Gedankendach>> Украrнсько-нiмецький культурниЙ I]eHTp
проект (CELLIONE/ EICATION>>
Оксана Матiйчук 097 . В З5.24 . 65

Мiжнародний благодLйнтdr Фонд <<Здоров' я майбут!нього>>, Киrв
ольга Якимович 050. З7 4.З2.з0

I. fIроекти

?6.12---5.01.2t.)]6
Проект <CELL/ONE,/гICATIoN>, колективний проект/ присвячений П.Целану
Iнсталяцiя, фотсграфlя, текст, вiдео

L4_26,04.2076
Проект' Боглана Кухарського <<Траекторiя>> (,iнсталяцiя, скуJIьптура)

29.а4.2016
Проект <<Спустошувач>> за С.Бекетом (iнсталяцiя, електроакустика)
Куратсэр О. Сушиrtськr,тй

16.06 .2аIб
Перфорtчtанс на залiзничнсму вокзалi <<,Щепортаrдiя>>, гlрисвячений депорташir 1940-41
рр. >>

З0.06-"."|.а1 .2t)1.6
Проект Слени .Щариковlтч <<Людт.т Х>>

La-24.09.2O16
Проект <<Текст (кон) тексТ>, Кшчiштоф Шимановськитй, Кракlв

24.09-01. 10.2016
Проект <<Все-Ленiн>>, група Л. К, С. С. (присвячениr,i декоrиунiзацir )

К.Коваленко, Л.Троценко, С.Нlтух, О.С5чшинський

04.11 .20Lб
Перформанс В будинку ката не говорять>>7 AHi Зур, Киiв
.Щiм прощання, еврет,iський цвинтар

LB-24.11.2016
Проек,r <<lr{аргарет lllютт9*Лlгоцкj_>>
За пiдтрилаки Австрiйського форуму в Кисвi

26.09-0 6.1с.20iб
Прсект <<Лабораторлла робота>, Саша Курirлаз, Киiв

rr. Лекцi-i

16.01 .20Iб
DИСКУРСII # 0i: K::c].ikowsk:i lt.r:t: "ELI]CTUДTIONS, В_iд мод{ерну до метамодерн_L:зtиу''



серiя скайл-лекцiй з художникамиl кураторами , криаика\ди
71 .07.2о16

ffiНijffiКУСiЯ:.<<АДОЛьф Лоос. Есей <<орнамент та злочин. Б(в рамках "r.'PoC'iP: 
ВiД ЛУстоти до ,uрuдо*.уr, эрис гройс. Есей

ла Ь ор а т ор i; 
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24 .01 .2о76
Лекцiя <<IcT
в рамках rr.ОО'" 

ДАДА Та СЮРеаЛ,iЗМУ (на служоi у револю.rii)>>
Ла оора т ср r; ";:iН,;rr:';5:;?,i};, "",'"" i"'Ёi, 

"
з1.01 .2о1,6
пискурсli # О2: денис Ko.iH (XapKiB)
з1.01 .2оLб
Лекцiя <Радянський авангард. Як вl:апили Утопiю. 2О-ЗО-тi>>>В рамках лекторiю 

"*rсrrцiБо ""- поч,ХХТ ст,>>Лабораторiя Встети""rr; -;;;;io*..,.

20 .02 .2оLб
Лекцlя <<Школа московського кВ рамках лек
лабора тор, " ;:;*;**:ч:i:**;:чý:ýYuзп,,,
26 .02 .2оLб

I.*ui" <<rсторiя фотогарфii в ХХ ст. >>В рамках лекr
лабораторr" ;:;il,;r#:T:::?oij;"""", XXr ст, >>

05.0з .2а76
I'*ut" <<Тсторiя. академiчноr музики хх ст.>>в рамках лект
Лабораторr" ;:iý,;Ж:';.ЦH?oij;""'", XXr .о,,,

12.0з.2016

I"*uio <<rсторiя перформансу>>
В рамках лекторiю 

"йиЬтдцтВо ""- поч.ХХr ст,>>Лабораторiя Естетичних .Щослiджень

1в. Oз .2а76
*"*uio <<rстор.iя вiдео/арту. СтВ PaMKax,,.,.,opi.o 

""r.iiцi""";ý1";r::J;':;:;ЛЬНОСТ-i>>Лаборатор_iя Естетичних 
"Щос.пiджень

25.0з .2076
Лекцiя <<Поп-арт. Стадiя дзеркала>>В рамках лекторiю 

"мЙстпfrтЙБ'i"-Лабораторiя Естети.:них !ослiд*u"" 'rUЧ ' 
АА1 СТ / )>

з0.0з .2аIб
Лекщiя <Абсурд-1. група оБЕРrУ: Введенський, Хармс>>В рамках лекторiю 

"ЙЙСтдцтво-ххЛабораторiя Ес'тетичних .Щослrо*.""rОо, 
ХХr ст, >>

1з-15 .04.2сLб
Фестиваль <<tsасk дt Beckett>>, поllРИСВЯЧениiа 77а рiчницi ;;;'^;;";;JЖ:ЖМеТРаЖНИХ фiЛЬДДiВ За п'есал"{т4 с.Бекета,
06. 05 .2а76
I'*ui" <<Постдрам атичний театр>>В рамках лекторiю <МИСТЕЦi;Ь-i*-Лабораторl" псiеоичних .Щослrоо*""'Оо, 

XXr ст, >>

05.06 .2076
Лекцlя <<rсторlя нiмецького експресiонiзму>>



В рамках лекторiю <<МИСТЕЦТВО ХХ* поч,ХХI ст,>>
Лабораторiя Естетичних .Щослiджень

08.07 .20Lб
Лекцiя Андрiя Xipa <<ЗабобонI4>>

12.01 .209lб
Лекцiя <<Iсторiя сукреалiзму. О.Штерцер, з Унiверситету Париж-8>>
В рамках лекторiю <<МИСТЕЦТВО ХХ- поч,ХХI ст,>>
Лабораторiя Естетичних .Щослiджень

16.07 .2016
Лекцiя <<Художнi практики Украrни: 80-90-00*1O-Ti роки>>>>
В рамках лекторiю <<МИСТЕЦТВО ХХ- поч,ХХI ст,>>
Лабораторiя Естетичних !ослiджень

22 оR )а16.
Лекцiя <<Фотографiя: мiж поняттям документу та сучасного мистецтва>>, лектор
А.Сандуляк, Киrв

20.09 .2016
Презентацiя проекту <<Like at home>>, !зестра
Укра:_нсько-литовський проект

02 .11" .20Iб
Лекцiя <<Абстрактний експресiонiзм>>
В рамках лекторiю <МИСТЕЦТВО ХХ- поч,ХХI ст,>>
Лабораторiя Естетичних .Щослiджень

10.11 .20Lб
Лекцlя <<Концептуалiзм. Нью-Йоркська школа бО-7О-тi>>
В рамках лекторiю <<МИСТЕЦТВО ХХ- поч,ХХr ст,>>
Лабораторiя Естетичних !ослiджень

16.11.20Iб
Лекцiя <<Вiд тiла j_ндDVDуального до тiла соцiалаьното. С.С'ера">>
В рамках лекторiю <<МИСТЕЦТВО ХХ- поч,ХХI ст,>>
Лабораторiя Естетичних !ослiджень

0B.l2.201-6
Лекцiя <<Американський кiноавангарл 50-90-Ti>>
В рамках лекторiю <МИСТЕЦТВО ХХ- поч,ХХI стr>>
Лабораторiя Естетичних .Щослiджень

Lб .12 .20Iб
JIекцiя <<Science/art : мистецтво майбутнього>>
В рамках лекторiю <<МИСТЕЦТВО ХХ- поч,ХХI ст,>>
Лабораторiя Естетичних .Щослiджень

III. Кiнопокаэи

а2 .0з .20lб
Кiноклуб <<Нiч навпроти>>, реж. Р. Руlс

10.0з .2о16
Кlноклуб <<1нститут Бе_нжамента>, реж. Брати КвеЙ

17.0з .2аIб
Кiноклуб <<Танок реальностi>>, реж. А.Ходоровський

24 . оз .20lб
Кiноклуб <<!ят<ую, життя>>, реж. Б . Блiе

71-72 .20Iб
Кiноклуб <<Шоа>>, реж. К. Ланцrиан



1q п5 ?п]6
Кlноклуб <<Персона>>, реж. I. Бергман

08.06 .20l.6
Кiноклуб <<Три життя та одна cN4epтb>>, реж. P.P5zig

2з.06.2016
Кiноклуб <<Вiчне повернення>>/ реж. K.lrlypaToBa

01.07 .2оLб
Кiноклуб <<Колiр гранату>>, реж. С . параджанов

15.07.2016
Кlноклуб <<Щось в повiтрi>>, реж. О.Асаяс

з1.07 .20Lб
N!2 / Показ спектаклю <<Inferno>>, реж. Р.Кастеллуччi
В рамках проекту <<ZVUKOTANZTR: сучасниЙ театр/ танок/ Iuузике>>

02.09 .20Lб
N9З ,/ Показ спектаклю <<Mount Olympus>>? 24 т:одини, реж. Я.Фабр
В рамках проекту <<ZVUKOTANZTR: сучасниЙ театр/ танок, музика

28.01.2016
Лекцьтя-показ <<Contemporary dance+Minimaf ism>>

N91 / В рамках проекту <<ZVUKOTANZTR: сучасниЙ театр. танок, музика>)

11.11 .20\6
Кiноклуб <<Антив j-pyc>>, реж. Б. Кроненберг

Керiвник ор рко Я

&HпIrtg Й F---<;
Богомаз Н.В.Вик. директор (<

2в. Oз.201-6

.ffiь


