
                                  МОГРИЦЯ-2016

              ХIХЛЕНД-АРТ СИМПОЗІУМ «ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ» 
                                    УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МОГРИЦЯ

                                                    ПРОГРАМА:
• 20.06 20-00 

- Заїзд учасників;
- знайомство з ландшафтним простором симпозіуму та вибір місця

авторської локації учасника для створення об’кту ленд-арту;
- 19--00установчі збори учасників;
- 21-30 бліц-презентація ленд-арт симпозіума

«ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ»;
- показ фільму телепрограми “Сумщина Incognita. Могриця”

• 21.06  
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас “Азбука ленд-арту” (Анна Кохан)
- 19-30 відкриття ХIХ ЛЕНД-АРТ СИМПОЗІУМУ «ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ»
- Презентація експозиційного проекту «ГЕОМЕТРІЯ ПРОСТОРУ» та 

кураторського проекту«ЛЮФТПАУЗА» (куратор Сергій Якунін);
- 22-00 показ матеріалів пов’язаних з  історією ленд-арт симпозіума

«ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ»

• 22.06 
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 доповідь Юрій Вишняков та Сергій Задесенець

«Скіфська доба. Скіфи на Сумщині. Скіфське житло»;
- 19-00 уточнення програми реконструкцій, розподіл сфер діяльності;
- 21-30 перегляд відео “    . Подорожі місцями сили Сумщини Могриця “, 
- а  втор сценарію: Надія Запорожець;
- 22-00 показ матеріалів пов’язаних з історією ленд-арт симпозіума

«ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ»

• 23.06 
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас (Наталія Кохан);
- 20-00 лекція Наталі Кохан “Ленд-арт. Історіявинекненнятарозвиток”;



- 22-00 перегляд відео- та ілюстративного матеріалу із історії ленд-арту;

• 24.06 
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас (Ганна Гідора)
- 22-00 презентація авторського проекту “ПТАХ” Миколи Золотарева 

та Ганни ГІдори;
- авторська презентація творчого доробку художника Римми Мілєнкової,

знайомство з автором (Суми);

• 25.06 
-     реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
-     реконструкція житлового будинку скіфської доби;
-   18-00 знайомство з учасниками симпозіуму з різних регіонів країни;
-   19-30 презентація місцевості проведення симпозіуму як геологічного, 
історічного та ландшафтно-заповідного простору (доповідь: археолог - Белінська Л.), 
- 22-00 презентація тогорічних репортажних фільмів, пов’язаних з ленд-арт 

симпозіумом «ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ»;
- презентація відео-фільму “Масштабність мистецтва” Ольги Марченко, 

знайомство з автором (Київ)

• 26.06 
- 5-00 світанкова екскурсія по археологічно-ландшафтному заповіднику;
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 20-00 лекція Наталі Кохан “Ленд-арт у контексті ландшафтного дизайну”;
- 22-00 презентація тогорічних авторських фільмів, пов’язаних з ленд-арт 

симпозіумом «ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ»;
- авторська презентація творчого доробку художника Віолети Теплиги, 

знайомство з автором (Харків);
- авторська презентація творчого доробку художника Юрія Вишнякова, 

знайомство з автором (Суми);
- авторська презентація творчого доробку художника Lo Kti, 

знайомство з автором (Харків)

• 27.06 
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас Віталій Кохан (Суми-Харків);
- 21-30 презентація  ленд-арт фестивалю «ХОРТИЦЯ» (Запоріжжя);
- авторська презентація творчого доробку художника Андрія Сидоренка, 

знайомство з автором (Київ);
- авторська презентація творчого доробку художника Станіслава Турини, 

знайомство з автором (Львів);
- авторська презентація творчого доробку художника Володимира Нойса, 

знайомство з автором (Вінниця);

• 28.06
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будику скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас Антон Саєнко (Суми-Київ);
- Презентація Міжнародного зимового фестивалю мистецтва довкілля 

«МІФОГЕНЕЗ» (Вінниця);
- авторська презентація творчого доробку художникаТетяни Саєнко,

знайомство з автором (Київ);
- авторська презентація творчого доробку художника Ярослави Майстренко, 

знайомство з автором (Запоріжжя);
- авторська презентація творчого доробку художника Віталія Кохана, 

знайомство з автором (Суми-Харків)



• 29.06 
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас Олексій Малих (Київ);
- 21-30 презентація ленд-арт фестивалю «ВЕСНЯНИЙ ВІТЕР» (Київ);
- авторська презентація творчого доробку художника  Наталії Лісової,  

знайомство з автором (Вінниця);
- авторська презентація творчого доробку художника  Олександра Никитюка,  

знайомство з автором (Вінниця);
- авторська презентація творчого доробку художника Антона Саєнко,
- знайомство з автором (Суми-Київ)
- презентація відео-арту художника Олега Карпєєва (Суми);

• 30.06 
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас Олександра Никитюка (Вінниця)
- 18-00 майстер-клас Олексія Коношенко (Львів)
- 21-00 доповідь «Мистецтво довкілля України. Визначення. Історія. 

Тенденції»,Олександр Никитюк;
- Дискусія на тему «Школа українського мистецтва довкілля. Можливості 

розвитку», координатори Олександр Никитюк, Наталя Кохан, Петро Бевза;
- 22-30 презентація відео-інсталяції “Крейдяна стіна” - Анна Гідора, Ольга Залога;
- авторська презентація творчого доробку художника Олексія Коношенко, 

знайомство з автором (Львів);
- авторська презентація творчого доробку художника Олени Волинської (Суми);

• 1.07
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- 10-00 майстер-клас Петра Бевзи (Київ)
- 18-00 майстер-клас  Антона Саєнко (Суми-Київ)
- 21-30 презентація Міжнародного зимового фестивалю мистецтва довкілля 

«Міфогенез»(Вінниця), доповідь Олександр Никитюк;
- 22-00 презентація арт-перформансу “ВІДОБРАЖЕННЯ”, автор Надія Білокур;
- 23-00 нічні поетичні читання.

• 2.07
- реалізація арт-проектів та перформансів у ландшафті симпозіуму;
- реконструкція житлового будинку скіфської доби;
- підготовка до авторських презентацій арт-проектів та перформансів відкритої 

програми «ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ», куратор Наталя Кохан;
- підготовка доавторських презентацій арт-проектів та перформансів основної 

програми “ВИЯВЛЕННЯ”;
- 23-00 презентація арт-перфомансу та театрального дійства в довкіллі 

“ПРО ТЕ ЯК ВСЕ БУЛО” Марини Феноти і творчого об’єднання ”Дикобраз” 
(Суми);

• 3.07
- підготовка доавторських презентацій арт-проектів та перформансів основної 

програми “ВИЯВЛЕННЯ”;
- 18-00 підсумкова презентація авторських арт-проектів ХIХ ленд-арт симпозіуму

«ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ» проект “ВИЯВЛЕННЯ”, учасники та куратор 
Ганна Гідора;

- Презентація житлового будику скіфської доби, куратори Юрій Вишняков та
Сергій Задесенець;



- презентація скульптурного проекту «ДЕРЕВО-ВІТЕР-ДІАЛОГИ» (Суми-Київ), 
куратор Олексій Шевченко;

- мистецька акція “Звуки крейдяного ландшафту”, куратор Вадим Дубодєлов;
- презентація дії в довкіллі “ФОРМОТВОРЕННЯ”, автор Віталій Кохан;
- саунд-арт перформанс та вільна імпровізація “YOUNG BUGAV”, 

автор Юрій Штайда (Харків);
- 22-30 презентація музично-поетичного дійства ”ДВІЧІ НЕСКІНЧЕННІСТЬ” за 

участю співачки Каті Chilly та бандуриста Романа Гриньківа. Автор сценарію, 
продюсер – Ольга Ковалевська (Суми), автор музики – Роман Гриньків (Київ), 
художнє рішення – Надія Білокур (Суми), відеопроекція – Сергій Чепульський, 
Зінаїда Ліхачова – декорації (Київ).

• 4.07
- 9-30 підсумкова презентація арт-проектів та перформансів відкритої програми 

«ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ», куратор Наталя Кохан;
- підведення підсумків ХIХ ленд-арт симпозіуму «ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ»;
- вручення свідоцтв учасникам ленд-арт симпозіуму;
- 16-30 презентація  проекту “КОЛЫБЕЛЬ” art family Ulbtka Fedor (Вікторії 

Телетьен і Юрій Штайда) (Харків) - галерея ”академАрт”;
- презентація персональної виставки Вікторії Телетьен (Харків), галерея “Наша”;

3.07.2016 з 18-00 до 24-00 - підсумкова презентація арт-проектів симпозіуму
«ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ» проект «ВИЯВЛЕННЯ»

КУРАТОР ЛЕНД-АРТ СИМПОЗІУМУ - Ганна Гідора, e-mail: anagidora  @  gmail  .  com  
КУРАТОР відкритої програми «ПРОСТІР ПОКОРДОННЯ» - Наталя Кохан

0967072757

                                    КООРДИНАТОР СИМПОЗІУМУ – Юрій Вишняков 0997445144

mailto:anagidora@gmail.com

