
Прикладна поетика міста 
15-20 травня 2017, 14:00-19:00 
Запрошення до участі  
 
Клаудія Боссе, художня керівниця театру theatercombinat 
(Берлін), у співпраці з агенцією urban curators (Київ). 
 
 
Ми шукаємо громадянок, сусідів, художниць, перформерів, 
архітекторок, мислителів, танцівниць, урбаністів та активісток 
усіх вікових груп для участі в хореографічних інтервенціях у п'яти 
різних міських просторах у Києві. Інтервенції будуть розроблені 
протягом шестиденної майстерні, на якій учасницям/кам будуть 
запропоновані хореографічні інструменти та вправи на усвідомлення 
тіла, щоб прочитати та вписати себе в міський простір.  
 
Ми будемо використовувати не-простори, покинуті простори, 
міські рани та символічні простори, щоб порівняти їх, доторкнутися 
та дослідити їхні потенціали. Тіло буде нашим засобом відчути, 
вибудувати ставлення, сконструювати та фізично зрозуміти простір і 
рухи в місті та пробудити альтернативні уявлення. Публічний простір 
буде нашою лабораторією для фізичного навчання: які практики та 
ритми закарбовані у просторах та в наших тілах, якими є притаманні 
просторові практики? Яким чином ми можемо використати своє тіло як 
інструмент для розриву функціональностей та нормативів 
повсякденності? Як ми можемо з допомогою своїх тіл створити спільноти 
спротиву? Тактики, розроблені під час цієї практичної відкритої 
майстерні, будуть задокументовані, опубліковані онлайн та 
розповсюджені серед учасниць/ків.  
 
Тіло, відтак, — це місце розташування та архів просторового досвіду, 
яке в той же час забезпечує потенціал для особистих та колективних 
практик. Ми розвинемо хореографії in situ, які відбуватимуться як 
тимчасове присвоєння публічного простору. Вони розривають ритмічну 
композицію міста. Особисте тіло, таким чином, стає публічним, займає 
місце і проявляється (як умова політичного) через вивчення та 
розширення меж дозволеного у міській реальності. Майстерня — це 
фізичне спостереження, урбаністичний експеримент, школа свідомості. 
Це мова можливостей та підрив нормативних структур. Це соціальна 
скульптура, яка постійно змінюватиме свої обриси, ставитиме їх під 
питання конструктивною енергією усіх своїх учасниць/ків.  
 
Майстерню розробила та веде німецька мисткиня Клаудія Боссе, яка у 
своїй роботі цікавиться питанням співавторства простору в рамках 
художніх практик. Боссе є хореографинею, театральною режисеркою та 
художницею, що створює перфоманси, мультимедійні інсталяції та міські 
інтервенції в міжнародному форматі. Вона є художньою директоркою 



міждисциплінарної компанії theatercombinat у Відні та Берліні.  
 
Жодних спеціальних навичок не вимагається. Учасниці/ки мають 
бути зацікавлені в дослідженні різних міських ландшафтів у Києві 
протягом публічного робочого процесу. Вони повинні брати участь у 
майстерні протягом усіх 6 днів 15-20 травня о 14:00 — 19:00. Мовами 
майстерні будуть англійська та українська. Наша практика буде 
постійно публічною. Будь ласка, заповніть заявку на участь з 
інформацією про вашу мотивацію та досвід до 21 квітня 2017. 
 
Публічний простір ми в цьому проекті розуміємо як місце, про яке 
перманентно домовляються. Ми віримо у спільне творення простору 
всіма, у співприсутність різних мереж та наративів у міському просторі, 
у рівні різного використання місць без територіальних маркерів і у 
постійну діяльність, що робить простір плинним та не 
монументалізованим. Майстерня “Прикладна поетика міста” є частиною 
“Міської лабораторії ІДЕАЛЬНИЙ РАЙ Україна” в Києві та Харкові, який 
реалізовують Клаудія Боссе у співпраці з Гюнтером Ауером. Проект 
здійснюється theatercombinat vienna у співпраці з urban curators за 
підтримки програми “Зміна сцени” Фонду Роберта Боша та Австрійського 
культурного форуму та Гете Інституту.  
 
 
urban curators як місцевий партнер цього проекту є незалежною 
міждисциплінарною агенцією, яка працює в сфері архітектури, 
урбаністики та культурного менеджменту. Місія urban curators — 
створювати та оновлювати міський простір задля добробуту суспільства, 
залучаючи для цього всі зацікавлені сторони. Вони впевнені, що таке 
середовище є результатом спільної міждисциплінарної роботи. Вони 
вірять в потенціал людей та відстоюють право людини на місто. Вони 
обирають працю, яка наповнена змістом, та цінують свободу, творчість 
та чесність у роботі.  
www.urbancurators.com.ua  
 
theatercombinat - досвідчена компанія у сфері незалежного мистецтва 
та театральної роботи, керована Клаудією Боссе. Трупа досліджує 
театральні концепти, розширюючи традиційні рамки театру в пошуках 
нових колективних та сміливих способів спілкування з глядачами й 
простором, а також іншої організації публіки. Міжнародні постановки 
створюють нові, експериментальні простори для дії та сприйняття на 
межі театру, інсталяції, хореографії та перфомансу. Site-specific роботи 
theatercombinat також включають хореографії (з хоровим речитативом), 
міські інтервенції, а також дискусії про теорії практики.  
www.theatercombinat.com  
 
Команда 
Художня керівниця: Клаудія Боссе; звук/медіа: Гюнтер Ауер;  
у співпраці з: urban curators: Настею Пономарьовою;  
місцеві менеджерки проекту: Нін Ходорівсько, Оксана Потапова;  

http://www.urbancurators.com.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn9IGt-O1dhcNNRhKDYseqnTD_blrczKBogrsiZTRCSrCPNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn9IGt-O1dhcNNRhKDYseqnTD_blrczKBogrsiZTRCSrCPNw/viewform?usp=sf_link
http://www.theatrecombinat.com/


дослідження: Олександр Виноградов, Ірина Яковчук;  
продакшн менеджер theatercombinat : Марго Вехінгер; комунікації 
theatercombinat: Вікі Клуг.  
Продукція theatercombinat  за підтримки програми “Зміна сцени” Фонду 
Роберта Боша, Австрійського культурного форуму та Гете Інституту. 
 

Контактна особа з питань PR - Нін Ходорівсько (380937747529) 
Координаторка учасників - Оксана Потапова (380506202727) 
poeticsinurbanspace@gmail.com 
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