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Розмова Галини Глеби з Василем Савченком відбулася під час завершення монтажу персо-
нальної виставки художника «Expectative», що стала результатом двотижневої резиденції 
автора у Хмельницькому. Художник, графік та викладач Вроцлавської Академії мистецтв, 
Савченко вкрай рідко експонується в Україні. Яскраво показаний під час Першої Бієнале 
молодого мистецтва у Мистецькому Арсеналі (2017 рік), нині у Хмельницькому автор пред-
ставив новий фрагмент свого монументального проекту «МП». 
Виставка Василя Савченко триватиме до 30 вересня у галереї MASLO, що у Хмельницькому. 

• Чому графіка?
Галина: Чому саме графіка, Василю?
Василь: Не тільки. Ілюстрація, живопис, графічний дизайн, власне, широкий спектр виразності. 
Я із мистецької родини і знайомий з цією кухнею змалечку. Перші свої графічні відбитки 
зробив у 13 років. Сподобався процес перенесення зображення з матриці на аркуш, наче від-
бувається магічне дійство. З того моменту я захопився і пізнавав щораз складніші «магічні» 
техніки і можливості.
А ще графіка дуже подорожуюча техніка. Запакував відбиток на папері в конверт – і він може 
летіти куди завгодно. До речі, саме тому збереглося досить багато графічного мистецтва  
з часів, коли йому забороняли перетинати кордони. Через практичність, через матеріал на 
якому можна зобразити надточні, тонкі, чуттєві і медитативні речі.
Г: Ти раніше навчався у Львівській академії мистецтв. Чому опісля завершення вибрав для 
себе Польщу?
В: По перше – прогресивні освітні інституції, академії. Наприклад Вроцлавська Академія  
є однією з найбільш технічно забезпечених академій у світі, туди приїжджають викладачі, сту-
денти з різних куточків світу – Японії, Америки, Австралії, Китаю. Друга ж – розуміння мови. 
Це дуже важливий аспект, польську не складно було вивчити.
Зокрема Вроцлав захопив мене своїм сучасним поглядом на графічне мистецтво.
Г: Якщо у двох словах охарактеризувати вплив на тебе як художника навчання у Львівській 
та Вроцлавській художніх академіях, що ти набув?
В: Обидві академії мають геть різні системи освітнього формування художника. Завдяки 
кожній із академій я навчився оперувати багатьма мистецькими медіами, які вплинули на 
мою художню практику. Львівська академія та коледж дали певну базу, вміння тримати пен-
зель – поляки це називають warsztat, – ремесло та вміння малювати. А от польська академія 
навчила думати про те, що саме я хотів би намалювати і чому саме це. 
Немає гіршої або кращої освіти, освіта взагалі є дуже добрим і прогресивним явищем. З кожної 
методики викладання я брав те, що мені потрібно для власного розвитку. Виявилося, що для 
мене є важливим розуміння сучасності разом з пам’яттю традиції, культури. 
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• Про художника і ремесло
Г: У твоїй практиці відчувається ставлення до мистецтва як до діяльності, а не сакрального 
знання, – практика, що є і професією, і хобі одночасно.
В: Щодо професії я не знаю, професія може бути різною. Точно можу сказати, що мистецтво 
це не хобі і не є короткотривалим захопленням. Насправді я працював і в дуже відомих рес-
торанах, готував Македонську сарну у м’ятній землі, лобстерів, восьминогів і таке інше. 
Г: І попри це, ти не вибрав для себе роботу в ресторані, ти вибрав художню практику.
В: Можливо, ми по-різному трактуємо поняття роботи. Для мене робота – це моя викладацька 
діяльність, з графіком та режимом, з конкретними годинами та завданнями. Все решта це  
є творчий обов’язок, покликання, без якого я не бачу існування. Все таки професія «художник» 
– це трохи обмежене формулювання. У мене професія чомусь дуже асоціюється з ремеслом 
і монотонною роботою.
Г: Але у випадку з художником – це і ремесло також, у художній діяльності також є рутинність 
процесів. 
В: Складно не погодитись, гаразд.  Добре, тоді це може бути професія. Але слово «художник» 
і його нинішнє трактування мене не задовільняє. Я думаю це має бути «людина ренесансу» 
–  мультидисциплінарна, ерудована, широкого фаху, це має бути особа високопрофесійного 
рівня, яка розуміється на тому що робить.
Г: А раз так, ти б довірив друкувати свої матриці комусь іншому, адже це доволі типова цехова 
практика тих часів, коли художник створює модель, а купа підмайстрів її реалізовують? 
В: Ні, для мене дуже важливий контроль етапів. Роботи, які представленні в експозиції, та  
й взагалі все те, що я роблю останнім часом – це монодруки. Це використання певної кількості 
матриць, а з них я вже формую готове зображення. Тобто я отримую один-єдиний екземпляр, 
це ексклюзивність. Це не означає, що тиражована графіка не є ексклюзивною, ні, кожен відби-
ток інакший.  Повертаючись до монодруків, то я, звичайно можу показати як це зробити, але 
без мене  буде неможливо розпочати і завершити роботу над друком у правильний момент.

• Про проект «МП»
Г: Що за проект ти показав у Хмельницькому?
В: Виставка зветься «expectative», немає однозначного еквіваленту значення цього слова, але 
з польської – це може трактуватися як очікування, незавершеність процесу, надія. Ця ініціа-
тива має на меті свідоме відношення до нереалізованих раніше концепцій, побудованих на 
вірі в технологію та роль прогресу в діалозі між наукою та мистецтвом. Це слово мені дуже 
сподобалось в контексті того, що я роблю і над чим працюю.
В основі проекту – монументальна графічна робота із проекту «МП», яку я вперше представив 
на захисті  свого диплому магістра у Львові. Це були два рисовані аркуші, досить великого 
формату, ніхто навіть не зрозумів що це може бути людина. Так так, я захищав ступінь магістра 
на відділі живопису монументальними рисунками, кльово (сміється). 
Г: Якщо проект про графіку, то про що в експозиції пензель?
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В: Він саме про те, що для мене монументальна графіка, рисунок – це певний контекст жи-
вопису. Що чорний колір є кольором, не тоном. Він вбирає у себе найбільше кольорів, він 
найбагатший. Як і білий. 
Г: Потрактуй абревіатуру «МП», будь ласка.
В: Загалом, для мене це монументальна практика. Я не зміг чітко окреслити двома словами, 
тому назвав двома літерами які можна по-різному інтерпретувати. Глядачі, до речі, також дуже 
вільно інтерпретують зображене мною, часто бачать щось своє, наприклад коріння, оргії чи 
свинячі вуха. 
В Україні я вперше представив цей проект на Бієнале молодих художників в Мистецькому Ар-
сеналі (під куруванням Лізаветти Герман, Марії Ланько та Катерини Філюк). Тоді я був трішки 
здивований, що раптом втрапив в український контекст, у той шорт-лист. 
Г: Це просторова робота. Як середовище і простір впливають на процес реалізації? 
В: Наприклад, в галереї MASLO вперше з’явився об’єкт такого масштабу. Я відчув, що можна 
подивитись на ці частини тіла з інакшої перспективи – і так рисунок вийшов у об’єм. 
Хочу додати, що значна частина проекту експонована в МASLO, була виконана протягом пів-
річної стипендіальної програми “Gaude Polonia”, яка в свою чергу фінансується Міністерством 
Культури і Національної Спадщини Польщі та Національним Центом Культури.
Повертаючись до рисунків, мене цікавить розвиток цього проекту, мене цікавить як ми можемо 
здеформувати цей проект, як ми можемо його розвивати, розбудовувавти, в яку сторону він 
може рухатись, бо не хочеться, аби він сприймався плоско, як шпалери. 
Г: Ти боїшся декоративності?  
В: Так, якщо говоримо про «декоративність» у гіршому сенсі цього слова… Хоча існує певна 
шляхетність матеріалу і розуміння напрямку в якому я рухаюся, це важливо. 
Г: Чому так багато уваги темі людини?
В: У Львівській академії ми постійно зображали людину, така була система і завдання. Мені 
бракувало часу для заглиблення в цю візуальну матерію. Для зображення якогось окремого 
елементу більш детально, аби аж під шкіру забратися, вивчити її поверхню. А у Вроцлаві з’я-
вилася така можливість, простір, час, матеріали. Все почалося зі складного ракурсу ключиці. 
Я відразу відчув це як тотальну абстракцію. Не розуміючи чим це є, я опрацьовував фрагмент 
за фрагментом. 
Г: Чи є у проекту кінцева мета, форма, який його масштаб?
В: Цей проект постійно розростається у просторі, фізично і духовно він збільшується, зростає.
Я не відразу почав мислити це як монументальну практику, але 2 літери МП стали певним 
кодом, Мрією та Пам’яттю. Вірю в те, що колись цей об’єкт збереться наче споруда. 
Г:  Ти у своїй практиці орієнтуєшся на міждисциплінарність, масштабність, монументальність. 
А при цьому концентруєшся на людині, на її тілесних фізіологічних складових, сходиш до ана-
томічності у відтворенні. Не відчуваєш дисонансу?
В: Але немає в цьому жодної буквальності, і людини в цьому немає. Є те, що бачить глядач,  
і бачить він не завжди людину. 
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Г: Бачить абстрактну і експресивну форму?
В: Це можливо і форма, але більше ідея монументальності. 
Г: Ти відчуваєш, що твоя ідея нині базується на такому показному антропоцентризмі, де лю-
дина позиціонується мірною величиною світу?
В: Піклуючись усім, окрім власних думок, ми забуваємо про людину. Говоримо про планету 
, говоримо про катастрофу від паразитування людини. Але коли ми востаннє говорили про 
людину як довершену форму, істоту яка дійсно може бути довершена, про віру у людину?
Людина це єдиний організм , який може сам себе руйнувати або ж будувати. Можливо, варто 
так себе бачити.

• Про Хмельницький
Г : Як ти втрапив до Хмельницького?
В: Галерея запросила мене втілити персональний проект та запросила у художню резиденцію.
Г: Опиши мені свої враження від міста?
В: Я майже два тижні провів у галереї за підготовкою проекту, декілька разів пройшовся мі-
стом. Але єдине, що я побачив тут – купа безнадійної, хамської реклами, вивісок, архітектурний 
стиль міста відсутній, хто як хоче, так собі й будує. Це і могло б бути цікаво, але, нажаль, ні. 
Г: Подібна архітектурна хаотичність – це риса українських провінційних міст. І це між собою 
уподібнює Тернопіль, Хмельницький, Полтаву, Луцьк, та й навіть Львів за межами історич-
ного центру такий. Проживаючи у Гданську, що можеш визначити причиною такої візуальної 
розрізненості, подібної еклектики загалом? 
В: Думаю, це рівень загальної освіченості. І біда цієї дикої еклектичності у нашому дуже наїв-
ному фольклорному мисленні, де «я сам собі знаю, як треба жити й що робити». В Україні не 
звертаються до професіоналів, навіть не допускають, що такі є і їхні послуги дійсно високого 
рівня. Це стосується усього публічного поля.  
Біда ще й у тому, що у людей загалом відсутня базова потреба почитати хорошу книжку, 
глянути важливий фільм, або піти на цікаву лекцію чи воркшоп. Все це залишається десь  
у періоді навчання в ВУЗах, й далі вважається пережитком. Хаос, який навколо нас, породжує 
хаос у нас самих. 
Г: І от виходячи із проблеми неосвіченості, відсутності запиту на культуру, стигматизованості 
знань, як ставишся до ідеї децентралізації? Адже аудиторія відчутно інша, значно менша. Чи 
вартує це зусиль?
В: Вартує. Важливо, що у цього міста такий осередок наразі є, бо могло б і не бути.
Мені насправді подобається існування подібних ініціатив,  де люди в Хмельницькому (а не 
в якійсь із «столиць») роблять такі амбітні проекти – відкривають галереї, вкладають у них 
власні зусилля, кошти, час, у щось таке тривке і ефемеричне як мистецтво. Вірять в це явище.
Не потрібно йти туди, де крутиться світ, потрібно працювати, вірити і світ почне крутитися 
навколо тебе.
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