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Rozmowa Halyny Hleby z Vasylem Savchenko odbyła się w chwili ukończenia montażu personalnej 
wystawy artysty pt. „Expectative”, która jest rezultatem dwutygodniowego pobytu autora w Chmielnickim. 
Artysta, grafik i wykładowca we Wrocławskiej Akademii Sztuki, Savchenko dość rzadko jest 
eksponowany na terenie Ukrainy. Błyskotliwie zaprezentowany podczas Pierwszego Biennale młodej 
sztuki w Mystets’komu Arsenali (2017 r.), obecnie w Chmielnickim prezentował nowy fragment 
swojego monumentalnego projektu „MP”. Wystawa Savchenki bedzie trwała do 30 września w galerii 
MASŁO w Chmielnickim. 

• Dlaczego grafika?
Halyna: Dlaczego właśnie grafika, Vasyl?
Vasyl: Nie tylko grafika. Również ilustacja, malarstwo, projektowanie graficzne, właściwie całe szerokie 
spektrum obrazowości. Jestem z artystycznej rodziny i znam ten warsztat od małego. Pierwsze swoje 
graficzne odbitki zrobiłem w 13 lat. Spodobał mi się prawie magiczny proces przeniesienia obrazu 
z matrycy na papier. Byłem zachwycony i od tego momentu poznawałem coraz bardziej skompikowane 
„magiczne” techniki i możliwości.  
A jeszcze grafika to bardzo podróżująca technika. Spakowałeś odbitkę na papierze w kopertę i ona 
może sobie lecieć, gdziekolwiek tylko zechcesz. Swoją drogą, właśnie dlatego dotychczas ocalono 
dosyć dużo grafiki z czasów, kiedy jej zabraniano przekraczać granice. Ocalono dzięki jej praktyczności, 
dzięki materiałowi, na którym najbardziej precyzyjne można zobrazować ciękie, zmysłowe i medytatywne 
rzeczy. 
Halyna: Wcześniej studiowałeś we Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dlaczego po jej ukończeniu 
wybrałeś Polskę? 
V: Przede wszystkim – postępowe instytucje kształcenia, akademii. Na przykład Akademia we 
Wrocławiu jest jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie akademii w świecie, przyjeżdżają 
tam wykładowcy i studenci z różnych zakątków świata – Japonii, Ameryki, Australii, Chin. Po drugie 
zaś – rozumienie języka. Jest to bardzo ważny aspekt, polskiego nie trudno było się nauczyć.  
Oprócz tego Wrocław zachwycił mnie swoim nowatroskim spojrzeniem na sztukę graficzną. 
H: Czy mógłbyś krótko opisać, jaki wpływ mieli na Ciebie studia w Akademiach Sztuk we Lwowie 
i Wrocławiu, co uzyskałeś tam jako artysta?  
V: Obie Akademie mają wręcz odmienne systemy kształcenia artystów. Dzięki każdej z nich nauczyłem 
się posługiwać się wieloma artystycznymi mediami, które miały wpływ na moją artystyczną praktykę. 
Lwowska Akademia i Kolegium zapewnili mi pewną bazę, zdolność trzymania pędzla – Polacy 
nazywają to warsztatem – rzemiosło i umiejętność rysowania. Natomiast polska Akademia nauczyła 
mnie myśleć o tym, co ja właściwie chciałbym narysować i dlaczego właśnie to. Nie ma gorszego 
lub lepszego wykształcenia, wykształcenie ogólnie jest bardzo dobrym i postępowym zjawiskiem. 
Z każdej metodyki kształcenia brałem to, czego potrzebowałem dla własnego rozwoju. Okazało się, 
że rozumienie współczesności jest dla mnie równie ważne, jak pamięć o tradycji i kulturze.  
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• O artyście i rzemiośle 
H: W Twojej praktyce odczuwa się traktowanie sztuki jako działalności, a nie wiedzy sakralnej – 
praktyki, która jednocześnie jest zawodem i hobby. 
V: Jeśli chodzi o zawód – nie wiem, zawód może być różny. Na pewno mogę powiedzieć, że sztuka to 
nie hobby i nie jest krótkotrwałą pasją. Tak naprawdę pracowałem też w bardzo znanych restauracjach, 
gotowałem macedońską sarnę w miętowej ziemi, homarów, ośmiornice i takie inne rzeczy.
H: I bez względu na to nie wybrałeś pracę w restauracji, wybrałeś praktykę artystyczną. 
V: Wydaje mi się, że różnie traktujemy pojęcie pracy. Dla mnie praca to moja działalność jako wykładowcy, 
ze swoim trybem i grafikiem, z konkretnymi godzinami i zadaniami. Wszystko pozostałe – twórcza 
powinność, powołanie, bez którego nie wyobrażam swojego istnienia. Zawód „artysta” to jednak 
trochę ograniczone sformułowanie. „Zawód” czemuś mi się kojarzy z rzemiosłem i monotonną pracą. 
H: Ale w przypadku artysty jest to też rzemiosło, działalność artystyczna również zawiera pewną 
rutynowość. 
V: Trudno z tym się nie zgodzić, niech tak będzie. Wtedy może to być także zawód. Ale słowo „artysta” 
i jego obecne traktowanie mnie nie zadowala. Myślę, że artystą ma być „człowiek renesansu” – 
multidyscyplinarny erudyta szerokiej specjalizacji, osoba wysoko wykształcona, która się rozumie 
na tym, co robi. 
H: A sokoro tak, czy powierzyłeś by tworzenie swoich matryc komuś innemu? Przecież jest to dosyć 
zwykła warsztatowa praktyka z dalekiej jeszcze przyszłości, kiedy artysta stwarza model, a jego 
pomocniki go realizują. 
V: Nie, dla mnie bardzo ważna jest kontrola na różnych etapach. Prace przedstawione w ekspozycji 
i ogólnie wszystko, co robie w ostatnim czasie to monodruki – formowanie gotowego obrazu 
z pewnej ilości matryc. Innymi słowy, posiadam jeden tylko ekskluzywny egzemplarz. To nie oznacza, 
że produkowana grafika nie jest wyjątkowa, przecież każda odbitka jest inna. Wracając jednak do 
monodruków, mogę oczywiście pokazać jak to się robi, ale nie da się beze mnie we właściwym 
momencie zacząć i skończyć pracę nad drukiem.  

• O projekcie „MP”
H: Co to za projekt, który przedstawiłeś w Chmielnickim?
V: Wystawa nazywa się „Expectative”, nie ma jednoznacznego odpowiednika tego słowa, ale po 
polsku można go potraktować jak oczekiwanie, nieostateczność  procesu, nadzieja. Inicjatywa ta 
ma na celu świadome odniesienie się do wcześniej niezrealizowanych koncepcji, zbudowanych na 
wierze w technologie i postęp w dialogu między nauką i sztuką. To słowo bardzo mi się spodobało 
w kontekście tego, czym się zajmuję i nad czym pracuję. 
Podstawą projektu jest monumentalna graficzna praca z projektu „MP”, którą po raz pierwszy 
przedstawiłem na obronie swojego magisterskiego dyplomu we Lwowie. To były dwa rysowane arkusze 
dość wielkiego formatu, nikt nawet nie zrozumiał, że to może być człowiek. Tak to było, otrzymałem 
status magistra na Wydziale malarstwa na podstawie monumentalnych rysunków, fajnie *śmieje się*.
H: Jeśli projekt dotyczy grafiki, to czego w ekspozycji dotyczy pędzel? 
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V: Tego, że dla mnie monumentalna grafika, rysunek to pewien kontekst malarstwa. Czarny kolor 
jest kolorem, a nie tonem, wchłania w siebie najwięcej kolorów, jest najbogatszy. Jak zresztą i biały. 
H: Proszę, wytłumacz ten skrót „MP”.
V: Ogólnie dla mnie to monumentalna praktyka. Nie potrafiłem określić tego za pomocą dwóch 
słow, dlatego określiłem dwoma literami, które można na różny sposób interpretować. Swoją drogą 
widzowie bardzo swobodnie interpretują to, co zobrazowałem, często widzą coś swojego, na przykład 
korzenie, orgii lub uszy świni.
Na Ukrainie po raz pierwszy przedstawiłem ten projekt na Biennale młodych artystów w Mystets’komu 
Arsenali (pod kierunkiem Lizavetty Herman, Marii Lanko i Kateryny Filuk). Byłem wtedy troszeczkę 
zaskoczony, że nagle trafiłem do ukraińskiego kontekstu, do tego shortlistu. 
H: Jest to przestrzenna praca. Jak środowisko i przestrzeń wpływa na proces realizacji?
V: Na przykład w galerii MASLO po raz pierwszy pojawił się przedmiot takiej wielkości. Poczułem, że 
można spojrzeć na części ciała z innej perspektywy – w ten sposób rysunek zyskał objętość. 
Chcę dodać, że znaczna część projektu eksponowanego w MASLO została zrealizowana w ciągu 
półrocznego programu stypendialnego „Gaude Polonia”, która z kolei jest finansowana przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski oraz Narodowe Centrum Kultury. 
Wracając do rysunków, jestem zainteresowany tym, by rozwijać ten projekt, ciekawi mnie to, jak 
możemy go poszerzyć, przekształcić, w którym kierunku może się poruszać. Nie chcę, żeby był 
odbierany płasko, jak tapeta.  
H: Obawiasz się dekoratywności?
V: Tak, jeśli mówimy o „dekoratywności” w gorszym sensie tego słowa... Aczkolwiek istnieje pewna 
szlacheckość materiału i rozumienie kierunku, w którym poruszam się, to jest ważne. 
H: Dlaczego tak dużo uwagi do tematu człowieka?
V: We Lwowskiej Akademii ciągle rysowaliśmy człowieka, taki był system i zadania. Brakowało mi 
czasu dla zgłębienia się do tej obrazowej materii, dla zobrazowania jakiegoś osobnego elementu 
bardziej szczegółowo, żeby aż pod skórę wejść, zbadać jej powierzchnię. We Wrocławiu pojawiła 
się taka możliwość, przestrzeń, czas, materiały. Wszystko się zaczęło ze skomplikowanego ujęcia 
obojczyka. Od razu odczułem to jako totalną abstrakcję. Nie rozumiejąc co to jest, pracowałem nad 
kolejnymi fragmentami.
H: Czy projekt ma ostateczny cel, formę? Jaka jest jego skala?
V: Ten projekt ciągle rozrasta się w przestrzeni, wzrasta fizycznie i duchowo. Nie od razu zacząłem 
traktować go jako monumentalną praktykę, ale dwie literki „MP” zostały pewnym kodem, Marzeniem 
i Pamięcią. Wierzę w to, że obiekt ten kiedyś złoży się jak budynek. 
H: W swojej praktyce jesteś skierowany na interdyscyplinarność, wielką skalę, monumentalność. 
Przy tym skupiasz się na człowieku, jego cielesnych, fizjologicznych składnikach, uciekasz się do 
anatomiczności w odtwarzaniu. Nie czujesz dysonansu? 
V: Ale w tym nie ma żadnej dosłowności, nie ma w tym i człowieka. Jest tylko to, na co patrzy widz, 
a on nie zawsze widzi człowieka. 
H: Widzi abstrakcyjną i ekspresywną formę?
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V: Może jest to forma, jednak bardziej jest to idea monumentalności. 
H: Czujesz, że Twoja idea opiera się na takim demonstracyjnym antropocentryzmie, w którym człowiek 
jest mierzalną wielkością świata?
V: Pielęgnując wszystko, oprócz własnych myśli, zapominamy o człowieku. Mówimy o planecie, 
o katastrofie, która jest skutkiem pasożytowania człowieka. Ale kiedy mówiliśmy o człowieku jako 
doskonałej formie, istocie, która rzeczywiście może być doskonała, o wierze w człowieka? 
Człowiek jest całościowym organizmem, który może siebie zarówno rujnować, jak i budować. Chyba 
tak trzeba traktować siebie samego. 

• O Chmielnickim
H : Jak trafiłeś do Chmielnickiego?
V: Galeria zaprosiła mnie zrealizować indywidualny projekt w rezydencji artystycznej. 
H: Opisz swoje wrażenia od miasta.
V: Przygotowując projekt, prawie dwa tygodnie spędziłem w galerii, kilka razy spacerowałem miastem. 
Jedyne, co tu zobaczyłem – mnóstwo beznadziejnej, chamskiej reklamy, afiszów, nieobecność 
jedynego architektonicznego stylu miasta – jak kto chce, tak sobie buduje. To mogłoby być ciekawe, 
ale niestety nie jest.
H: Podobny architektoniczny chaos jest cechą ukraińskich prowincjonalnych miast. Łączy ona między 
sobą Ternopil, Chmielnicki, Połtawę, Lutsk i nawet Lwów poza granicami historycznego centrum. Mając 
doświadczenie mieszkania w Gdańsku, jak mógłbyś określić przyczynę takiej wizualnej różnorodności 
i eklektyki w ogóle? 
V: Sądzę, że to zależy od ogólnego poziomu wykształcenia. Nieszczęście tej dzikiej eklektyki polega 
na naszym bardzo naiwnym myśleniu ludowym: „sam sobie wiem, jak mam żyć i co robić”. Na Ukrainie 
nie zwracają się do fachowców, nawet nie przypuszczają, że tacy istnieją i rzeczywiście oferują usługi 
wysokiego standardu. Dotyczy to całego obszaru publiczności. Problem polega jeszcze na tym, że 
ludzie często nie mają podstawowej nawet potrzeby przeczytać dobrą książkę, obejrzeć jakiś ważny 
film lub pójść na interesujący wykład bądź workshop. Wszystko to pozostaje gdzieś w czasach 
studiów na uniwersytetach, później zaś uważa się za anachronizm. Chaos dokoła nas wytwarza 
chaos w nas samych.
H: Wychodząc od problemu niewystarczającego wykształcenia, braku popytu, stygmatyzowania wiedzy 
– co sądzisz na temat jej decentralizacji? Przecież audytorium odbiorców jest znacznie mniejsze. 
Czy jest to warte wysiłku? 
V: Jest warte. Ważne, że w tym mieście taki ośrodek na razie jest, bo mogło go w ogólne nie być. Tak 
naprawdę cieszę się, że istnieją podobne inicjatywy, kiedy mieszkańce Chmielnickiego (a nie którejś ze 
„stolic”) robią takie ambitne projekty – otwierają galerię, dokładają własnych starań, kosztów i czasu 
w coś takiego niestałego i efemerycznego jak sztuka. Wierzą w ten fenomen. 
Nie trzeba iść tam, gdzie świat się obraca, trzeba pracować, wierzyć i świat zacznie obracać się 
wokół Ciebie.

Tłumaczenie z ukraińskiego: Anastasja Cheiz
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