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W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę w Polsce przebywa aktualnie ponad milion ukraińskich uchodźców. 

Nowa sytuacja demograficzna ujawnia między innymi brak znajomości wschodniego sąsiada w Polsce, 

która po 1989 roku uwagę kierowała na Zachód. Twórczość Yaremy Malashchuka i Romana Khimeia 

daje możliwość uzupełnienia tych braków. Artyści, poruszający się między sztukami wizualnymi i prze-

strzenią galerii a językiem filmowym, opowiadają bowiem o relacjach pomiędzy różnymi pokoleniami 

obywateli Ukrainy, uwikłanymi w historię i współczesną politykę, oraz o napięciach między mieszkań-

cami jej różnych regionów. 

 

Tytuł wystawy pochodzi od otwierającej ją pracy. So They Won’t Say We Don’t Remember [Żeby 

nie mówili, że nie pamiętamy] to dokumentacja performansu delegowanego zrealizowanego w Myrno-

hradzie, mieście położonym w Donbasie – postindustrialnej części wschodniej Ukrainy. Jak inne miej-

scowości w okolicy Myrnohrad wyrósł nad powstałą we wczesnych latach 50. ub. wieku kopalnią węg-

la. Artyści i kuratorzy wraz z lokalnymi aktywistkami, uczniami, studentkami, inżynierami, górnikami, 

nauczycielami i innymi mieszkankami miasta przemierzają na powierzchni trasę odpowiadającą jedne-

mu z podziemnych korytarzy kopalni „Nowator”. Procesja rozpoczyna się tam, gdzie znajdowało się 

wejście do kopalni, i zatrzymuje dopiero przy pomniku znaczącym miejsce, w którym w 1977 roku 

trzech górników straciło życie w wypadku i gdzie pod ziemią pozostały ich ciała. Po tym wydarzeniu 

kopalnia została zamknięta. Uczestnicy upamiętniającego spaceru choreografią swoich ciał łączą topo-

grafię powierzchni miasta z jego podziemną mapą. Tytuł pracy z jednej strony odnosi się do pamięci – 

w Donbasie pamięć o ofiarach wypadków w kopalniach stanowiła w przeszłości element strategii oporu 

wobec władz sowieckich, które starały utrzymywać katastrofy górnicze w tajemnicy. Z drugiej strony 

wskazuje na współczesny centro-peryferyjny charakter relacji pomiędzy modernizującym się centrum 

a postindustrialnym wschodem Ukrainy. Słowa „żeby nie mówili, że…” często kierowane były w Don-

basie do kijowskich artystów. Malashchuk i Khimei uważają, że świadczą one o ciągłej, uzasadnionej 

obawie mieszkańców regionu o sposób, w jaki jest on postrzegany przez centrum kraju. W tym kon-

tekście szczególnego znaczenia nabiera przemierzany przez uczestników performansu i uważnie doku-

mentowany krajobraz: pola, nieużytki i górnicze dzielnice miasta, którym krocząca w powadze proce-

sja zdaje się oddawać należny szacunek. 

 

W stołecznym Kijowie powstały kolejne trzy prace, portretujące młode pokolenie Ukraińców. Live 

Stream [Transmisja na żywo] ponownie angażuje choreografię – tym razem w wykonaniu Honorowe-

go Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Sił Zbrojnych Ukrainy, występującego w strojach przypomi-

nających mundury Armii Czerwonej. Wideo przedstawia długie przygotowania w holu Państwowej Pub-

licznej Spółki Nadawczej Ukrainy, po których następuje próba tańca. Działania performerów co jakiś 

czas zakłóca ruch przechodzących obok młodych osób. Ich obojętność na rozgrywającą się w centrum 

kadru scenę wskazuje na przynależność do pokolenia, które nie jest już obarczone traumą sowieckiej 

przeszłości. Prezentowana na sąsiedniej ścianie dwukanałowa projekcja Dedicated to the Youth of 

the World II [Dedykowane młodzieży świata II] dokumentuje kijowską młodzież na jednym rave’ów 

CXEMA [czyt. „schema”, ukr. ‘schemat’]. Popularny cykl imprez został zainicjowany w 2014 roku, nie-

długo po wydarzeniach Euromajdanu i zbrojnej agresji Rosji na Krym i Donbas. Organizatorzy rekla-

mowali go jako przestrzeń „dla miasta szukającego ucieczki”. Eskapistyczny rave w pracy Malashchuka 

i Khimeia zestawiony jest z długimi, rejestrowanymi o poranku intymnymi ujęciami twarzy uczestni-

czących w nim osób. Początek nowego dnia zapowiada konieczność skonfrontowania się z odrzucaną 

rzeczywistością. W Kyiv’s Youth Leaving the Grocery Store [Wyjście kijowskiej młodzieży ze skle-

pu spożywczego] artyści filmują tę samą młodzież pod sklepem. Nawiązując do klasycznego dzieła 



 

 

wczesnej kinematografii – Wyjścia robotników z fabryki braci Lumière – w centrum stawiają nie robot-

ników, lecz młodzież, zaznaczając zmianę protagonistów w społeczeństwie. Tym samym wprowadzają 

do kolejnej sali wystawy. 

 

How It’s Made [Jak to jest zrobione] przedstawia fabrykę „Prompryład” w Iwano-Frankiwsku. Ist-

niejący od początku XX wieku, przechodzący różne przemiany zakład wywierał znaczny wpływ na po-

wstawanie i rozwój miasta. W czasach sowieckich stał się jednym z wielkich kombinatów, posiadają-

cym własne radio, gazetę, drużynę piłkarską, chór, zespoły taneczne i teatralne. Malashchuk i Khimei 

filmują fabrykę w czasie kolejnej historycznej transformacji. Budynki dawnego „Prompryładu” prze-

chodzą szeroko promowaną renowację, prowadzona przez nowych inwestorów, których celem jest 

zakończenie postsowieckiego etapu jego historii i doprowadzenie do powstania przestrzeni dla nowe-

go przemysłu kreatywnego. Artyści pokazują to miejsce w trakcie transformacji, wraz z pracującymi  

w nim ludźmi pochodzącymi zarówno ze starego, jak i nowego porządku. Robotnicy i inżynierowie 

stopniowo ustępują miejsca pracownikom firm informatycznych, biur architektonicznych i marek mo-

dowych. Druga część dwukanałowej projekcji śledzi wychodzących z fabryki pracowników, znikających 

w zgiełku współczesnego miasta. 

 

The Wanderer [Wędrowiec], najnowsza z prezentowanych na wystawie prac powstała w 2022 roku, 

po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Malashchuk i Khimei odtwarzają w niej poległych rosyj-

skich okupantów Ukrainy. Artyści nawiązują tym gestem do klasycznego dzieła współczesnej sztuki 

ukraińskiej – cyklu fotografii If I Were a German [Gdybym był Niemcem] zrealizowanego przez Fast 

Reaction Group w 1994 roku. Malashchuk i Khimei, nawiązując do tytułu tej historycznej pracy, zadają 

pytania o niemieckie i, szerzej, zachodnie spojrzenie na rosyjską wojnę w Ukrainie. Tytuł filmu, wybór 

kadrów i sposób prezentacji pracy nawiązują natomiast do słynnego romantycznego obrazu Wędro-

wiec nad morzem mgły Caspara Davida Friedricha i do kolonizatorskiej postawy przedstawionej na 

nim postaci wobec rozpościerającego się przed nią krajobrazu. Artyści krytykują nie tylko romantycz-

ny obraz śmierci jako czegoś podniosłego. Umieszczenie w tym kontekście poległych rosyjskich żołnie-

rzy jednocześnie wskazuje na nich jako obecnych kolonizatorów Ukrainy i bierze na nich odwet, prze-

łamując tabu związane z przedstawianiem ciał zmarłych. 

 

Katarzyna Różniak-Szabelska 

 
Roman Khimei i Yarema Malashchuk ukończyli studia operatorskie w Institute of Screen Arts w Kijowie 
w Ukrainie. Są laureatami głównej nagrody PinchukArtCentre Prize (2020), VISIO Young Talent Acquisition 
Prize (2021), a także Grand Prix na Young Ukrainian Artists Award (MUHi 2019). Ich debiutancki film 

dokumentalny New Jerusalem miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Docudays UA 2020. 
Film otrzymał Special Mention Award na Kharkiv MeetDocs, a duet brał również udział w Future Generation 
Art Prize 2021. Ich prace wideo znajdują się w kolekcjach Frac Bretagne, Fondazione In Between Art Film 

oraz Seven Gravity Collection. Yarema i Roman są członkami kolektywu artystycznego Prykarpattian Theater. 
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As a result of Russia’s invasion of Ukraine, Poland currently hosts more than a million Ukrainian 

refugees. Among other things, the new demographic situation reveals Poland’s lack of familiarity with 

its eastern neighbors, a result of focusing our attention on the west-situated center after 1989. The 

work of Yarema Malashchuk and Roman Khimei offers an opportunity to fill these gaps. For, moving 

between visual arts, gallery space and the language of film, the artists tell the story of relations be-

tween different generations of Ukrainian citizens, their entanglement in history and politics and 

between residents of its various regions. 

 

The title of the exhibition is taken from the opening work. So They Won't Say We Don’t Remember 

is a documentation of a delegated performance realized in Myrnohrad, a city located in the Donbas –  

a post-industrial part of eastern Ukraine. Like other towns in the area, Myrnohrad grew up over a coal 

mine established in the early 1950s. Artists and curators, along with local activists, schoolchildren, 

students, engineers, miners, teachers and other residents of the town, walk above ground along a 

route corresponding to one of the underground passages of the Novator mine. The procession begins 

where the entrance to the mine was located and stops only at a monument marking the spot where 

three miners lost their lives in an accident in 1977 and where their bodies remained underground. 

This event was also the cause of the mine’s closure. The participants of the commemorative walk 

choreograph their bodies to connect the topography of the city’s surface with its underground map. 

The title of the work on the one hand refers to memory. In the Donbas, the memory of the victims of 

the mine accidents was in the past a strategy of resistance to the Soviet authorities, who tried to keep 

them secret. On the other hand, the title points to the contemporary centro-peripheral nature of the 

relationship between the modernizing center and the post-industrial East of Ukraine. The words “so 

they won’t say...”, were often directed at Kyiv-based artists in Donbas. As Malashchuk and Khimei 

say, they testify to the ongoing legitimate concern of the region’s residents about the way it is per-

ceived by the center of the country. In this context, the landscape traversed by the performance par-

ticipants and carefully documented takes on special significance: the fields, wastelands and mining 

districts of the city, to which the procession, walking in solemnity, seems to pay due respect. 

 

Three further works have been created in the capital Kyiv, portraying the young generation of Ukrain-

ian citizens. Live Stream again involves choreography, this time performed by the Honorary Academic 

Song and Dance Ensemble of the Armed Forces of Ukraine in military clothing, reminiscent of Red 

Army uniforms. The video shows lengthy preparations in the lobby of the State Public Broadcasting 

Company of Ukraine, followed by a dance rehearsal. The actions of the performers are periodically 

disrupted by the movement of young people passing by. Their indifference to the scene unfolding in 

the center of the frame indicates that they belong to a generation no longer burdened by the trauma 

of the Soviet past. Presented on the adjacent wall, the two-channel projection Dedicated to the 

Youth of the World II documents Kyiv youth at one of the parties at Cxema. The popular rave was 

founded in 2014, shortly after the events of Euromaidan and Russia’s armed aggression against 

Crimea and Donbas. Organizers advertised it as a space “for a city looking to escape”. The escapist 

rave in Malashchuk and Khimei’s work is juxtaposed with long, shot at dawn, intimate shots of the 

faces of those participating. The beginning of a new day announces the need to confront a rejected 

reality. In Kyiv’s Youth Leaving the Grocery Store, the artists film the same youth outside a gro-

cery store. Referring to a classic work of early cinema – the Lumière brothers’ Workers Leaving the 

Factory – they put not workers but youth at the center, noting the change of protagonists in society. 

Thus, they introduce the next room of the exhibition. 



 

 

How It’s Made presents the Promprylad factory in Ivano-Frankivsk. Undergoing all sorts of evolu-

tions, the factory had existed there since the beginning of the 20th century, exerting a significant 

influence on the formation and development of the city. During the Soviet era, it became one of the 

great labor establishments, having its own radio, newspaper, football team, choir, dance and theater 

groups. Yarema Malashchuk and Roman Khimei film the factory during another historic transforma-

tion. The buildings of the former factory are undergoing a widely promoted renovation, led by new 

investors aiming to end the post-Soviet phase of its history and create space for a new creative in-

dustry. The artists show the place in transformation along with the people working there, coming from 

both the old and new order. Workers and engineers gradually give way to employees of IT companies, 

architectural offices and fashion brands. The second part of the two-channel projection follows the 

workers exiting the factory and blending into the contemporary city. 

 

The Wanderer, the latest of the works in the exhibition, was created this year, after the Russian in-

vasion of Ukraine began. In it, Yarema Malashchuk and Roman Khimei recreate the fallen Russian oc-

cupiers of Ukraine. With this gesture, the artists refer to a classic work of contemporary Ukrainian art 

– the series of photographs If I Were a German made by Fast Reaction Group in 1994. Today, Ukrain-

ian artists, referring to the title of this historical work, ask questions about the German and more 

broadly Western gaze on the Russian war in Ukraine. The title of the work, the choice of frames and 

the way in which Malashchuk and Khimei’s work is presented, meanwhile, allude to Caspar David 

Friedrich’s famous Romantic painting The Wanderer at the Sea of Fog and to the colonizing attitude of 

the figure depicted therein toward the landscape spread out before him. Artists criticize not only the 

romantic image of death as something solemn. Placing the bodies of fallen Russian soldiers in this 

context simultaneously points to them as the current colonizers of Ukraine and takes revenge on 

them, breaking the taboo associated with depicting the bodies of the dead. 

 

Katarzyna Różniak-Szabelska 

 
Roman Khimei and Yarema Malashchuk graduated as cinematographers from the Institute of Screen 

Arts in Kyiv, Ukraine. They were awarded the main award of the PinchukArtCentre Prize (2020), VISIO 
Young Talent Acquisition Prize (2021), as well as the Grand Prix at the Young Ukrainian Artists Award (MUHi 
2019). Their debut documentary feature “New Jerusalem” premiered at Docudays UA International Film 
Festival 2020. The film received the Special Mention Award at Kharkiv MeetDocs and the duo also particip-
ated at the Future Generation Art Prize 2021. Their video works are in collections of Frac Bretagne, Fonda-
zione In Between Art Film, and Seven Gravity Collection. Yarema and Roman are members of the Prykar-
pattian Theater art collective. 
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