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Виставка 

14 липня - 25 вересня, 2022  

 

Кандіс Фрізен і Наталія Ревко 

Її лівий рік коротший за правий 
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Наталія Ревко, Без назви 

Калька 

2022 

 

 

Кандіс Фрізен, Понеділки 

Знайдені живописні роботи з німецькими пейзажами, дуб, сталь, MDF 

2022 

 

 

Кандіс Фрізен, Без назви (Одеська клумба) 

2022 

 

 

Як художниця Кендіс Фрізен ледь не одержимо спостерігає за плином історичного часу 

крізь теперішній, за розламами, які він викликає, зокрема за тим, як він освічує та 

просочує наші збудовані середовища. У розмовах з Кандіс ми з’ясували, що її цікавість 

до таких середовищ є настільки глибокою, що художниця регулярно звертається до 

підручних твердих матеріалів, наприклад, каменю, бетону, цегли, тільки щоб нагадати 

нам, що ці матерії не такі вже й міцні, точно не міцніші за мову і ємність сенсів, 

ідентичностей та історій. 

 

У Galerie im Turm Фрізен презентує дві роботи. Перша — це серійна репродукція 

бетонних клумб, які вона побачила та задокументувала в Одесі. Ці клумби, що створили 

та доглядали неформально, свідчать про часто тиху та нехитру взаємодію мешканців 

міста із своїм урбаністичним середовищем. Iндустріальна сутність та серійність надають 

клумбам певну абстрактну цінність, яка, однак, здається явно заниженою. Їхня 

примарна тілесність нагадує певне урбаністичне середовище, звертає увагу на те, як 

суб’єкти та їхня діяльність символічно наповнюють об'єкти змістом. Асоціації та 

спогади, що вони викликають, залишаються розмитими. Просторово-орієнтований 

метод роботи, яким керується Кандіс, диктує, що будь-яка особливість є функцією 

культурних, соціальних та історичних умов, з яких вона постає. Так, її матеріальні 

втілення не можна розглядати відокремлено. 

Опираючись імпульсу поглянути ззовні всередину і таким чином ускладнити об’єкт 

дослідження, Фрізен стала експерткою у віднайдені точок входження, і створенні 

простору в речах, які видаються монолітними — чи то черепашникові стіни одеського 

архіву, чи берлінська Schwerbelastungskörper*. Так само клумби створюють 

проміжний простір, ретельно денатуралізований, дещо віртуальний, між матеріалом і 
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значенням, простором та ідентичністю, і звісно, між Одесою і Берліном. В стані 

відкладеної появи, вони заповнюють штучно створене “зараз”, яке стискає будь-яку 

історичну драматургію, ставить на передній план переважно одиничні та непримітні 

способи знаходити і створювати час, клумба за клумбою. 

 

Друга робота складається із серії малюнків німецьких ландшафтів, реді-мейди, які 

Фрізен придбала онлайн і розташувала в просторі так, щоб вони нагадували 

фрагментовану панораму столиці Таджикістану Душанбе — міста, в яке її двоюрідну 

бабусю депортували з України. Оскільки її двоюрідна бабуся була ледь не єдиною 

меноніткою у Таджикистані, історія її екзилю продовжилась і, зрештою, привела її до 

Німеччини, тієї країни де тепер мешкає і сама Фрізен. Робота створює зв’язок між 

символічною послідовністю і тим, як вона впорядковує простір. Тобто доступність 

смислів залежить від моєї позиції у просторі. У Понеділках Фрізен дозволяє 

відвідувачам відчути недоступність, яку дбайливо збережено у просторі. В той час, як 

відчуження справжнє, ландшафти та країни — ні; проте, як фікції вони наповнені 

змістом, що має тяжкі наслідки для тих суб’єктів, які не мають певного місця у 

просторах, що вони розмежовують. Водночас, ці фікції мають певний потенціал для 

шкідницького привласнення, включно з семіотичними та іконографічними 

відхиленнями. Таким чином панорама Душанбе складена з перероблених фрагментів 

німецької уяви. Протагоністка фундаментальної книги Герти Мюллер Reisende auf 

einem Bein (Подорож на одній нозі), називає країну свого походження “das andere 

Land” (інша земля). Фрізен, як і багато інших, населяє “цю іншу землю”, її історії про 

відсутність походження мають бути почуті. 

 

Schwerbelastungskörper* — великий циліндричний об’єкт з неармованого бетону і 

залізобетону. Побудований в 1941—1942 роках для вивчення можливості зведення 

масивних важких будов на нестабільних піщаних грунтах для подальшої реалізації 

проєктів Альберта Шпеєра з реконструкції Берліну. 

 

 

Виставка є частиною проєкту In Ruins — міжрайонної співпраці Galerie im Turm та 

Klosterruine in Mitte 

 

Куратори: Helen-Sophie Mayr, Linnéa Meiners, Christopher Weickenmeier  
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Творчість Кандіс Фрізен зосереджена на розсіяний монументальності. Вона 

спирається на діаспорні географії та форми і будує власні композиції з архітектурних, 

матеріальних і примарних середовищ проживання та вигнання, одночасно розвиваючи 

невеликі незліченні історії. В своїх нещодавніх роботах  Кандіс бере за основу 

історичний матеріал та за допомогою скульптури, письма, відео та звуку, пропонує 

прищеплені структури для створення ситуацій резонування, респозиції та 

не/відновлення. 

Її роботи були представлені на Чиказькому архітектурному бієнале (Чикаго, США), LUX 

(Лондон, Великобританія), Künstlerhaus Bethanien (Берлін, Німеччина), Plug In ICA 

(Вінніпег, Канада), MIX NYC (Бруклін, США), Jihlava International Film Festival 

(Їглава, Чехія) та Festival international des films sur l’art  (Монреаль, Канада). 

Дистрибуцією її відео займається Groupe Intervention Vidéo.  

Кандіс живе та працює в Tiohtià:ke/Монреалі та Берліні. 

 

 

Наталія Ревко – дослідниця та кураторка з Одеси. У своїй роботі вона фокусується на 

дослідженні андерграундних концептуальних практик 1980-х років, а також 

зародженні перших інституцій сучасного мистецтва та кураторських проєктів у 

незалежній Україні в 1990-х роках. 

 

В якості кураторки та голови ГО «Слушні Речі», Наталя співпрацює переважно з 

мисткинями та митцями на початку карʼєри. У спільних проєктах вони досліджують 

взаємозв’язки між топографією міста, вернакулярною архітектурою, колективною 

пам’яттю та екологічними викликами, які впливають на формування навколишніх 

ландшафтів.   
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Публічна програма 

 

 

Середа, 13 липня 

Відкриття виставки 

DJ-Set від Bryozone 

 

 

П’ятниця, 15 липня | 18.00 та 20.00 

Artist Talk та показ фільму 

Спільно з Кандіс Фрізен та Наталією Ревко 

Фільм Кіри Муратової «Довгі проводи»,  

1971 рік, 97 хвилин 

 

 

Середа, 10 серпня | з 15.00 до 17.00  

Воркшоп простою німецькою мовою 

Спільно з F3_Kollektiv 

 

 

Неділя, 21 серпня | 17.00 

Кураторська екскурсія виставкою 

Спільно з кураторами та кураторками  Хелен-Софі Майр, Ліннеа Майнерс і 

Крістофером Вайкенмайером 
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Команда 

 

КУРАТОРИ/КИ Хелен-Софі Майр, Ліннеа Майнерс і Крістофер Вайкенмайєр 

КЕРІВНИЦЯ ПРОДАКШЕНУ Кароліна Редондо 

АСИСТЕНТИ/КИ ПРОЄКТУ Дані Хасруні, Іса Гірц 

МОНТАЖ ВИСТАВКИ Мартін Сандовал, Карлос Бускетс, Ігнасіо Рівас, Франсіско 

Мартінес 

ПЕРЕКЛАДАЧІ/КИ Олександра Чупріна, Gegensatz Translation Collective, Тетяна 

Іванова, Юстина Кравчук, Olga Hordiienko, Наталія Ревко 

КЕРУВАННЯ ГАЛЕРЕЄЮ Фердинанд Гішке, Даніела Шьопе 

 

 

 
  Image: Наталія Ревко 
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ПОДЯКИ 

 

 

Наталія Ревко висловлює подяку: 

Збройним силам України, які захищають мою країну, і завдяки яким я маю можливість 

продовжувати своє дослідження. Крім того, Михайлу Рашковецькому, Кандіс Фрізен та 

кураторам/кам Ліннеї Майнерс, Хелен-Софі Майр і Крістоферу Вайкенмайеру. 

 

Кандіс Фрізен хотіла б подякувати Лолі Сперлінг (спочивай з миром), Квіріну Боймлеру, 

BBK, Дітеру Лутчу, Полу Гріффітсу, Сарі Пупо, Норі Батлер Берк, Олександрі Чупріній, 

Дмитру Соловйову, Родні Латурелю, Уасілі Аррас, Аганеті Дайк, Елісон Хьюгілл, Азізу 

Хазара, Ганні Брижата, Наталії Ревко, кураторам та кураторкам Ліннеї Майнерс, Хелен-

Софі Майр і Крістоферу Вайкенмайєру, Кароліні Редондо та всій команді Galerie im 

Turm, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien і Klosterruine Berlin. 

 

Куратори та кураторки висловлюють подяку команді Galerie im Turm і Kunstraum 

Kreuzberg/Bethanien: Стефану Бауеру, Єнсу Гелькопфу, Софії Пфістер, Серкану 

Севінклі, Йозефу Штору та співробітникам галереї. 

 

 

 

За підтримки Exhibition Fund Municipal Galleries і Fund Exhibition fees for visual 

artists, а також у співпраці з visitBerlin. 

 

Galerie im Turm – це приміщення районного офісу Friedrichshain-Kreuzberg. 

 

 

  
 

 


