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У БРИТАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
З 16 ВЕРЕСНЯ ДО 4 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ 
ПРОХОДИЛА ВИСТАВКА ПРО “ЛЕНІНОПАД”*

До 100-ї річниці більшовицького перевороту Університет 
Ессексу (Велика Британія) відкрив виставку “ПАДІННЯ: 
Революція – Пропаганда – Повалення ідолів”, що присвя-

чена створенню та розвінчанню культу особистості Володимира 
Леніна. 

ПАДІННЯ – це виставково-дослідницький проект, що висвіт-
лює культ Леніна від його витоків (з ранніх років радянської дер-
жави і примусового обожнювання комуністичного діяча в умовах 
тоталітаризму) до його остаточного знищення під час “ленінопа-
ду” в сучасній Україні.

Мистецтво радянської пропаганди, втілене в творах відомих 
митців радянського авангарду – Олександра Родченка, Густава 
Клуціса та Сергія Ейзенштейна (картинах, фотографіях, плакатах 
та фільмах) та соцреалістичних полотнах і скульптурах представ-
лено поряд із роботами сучасних фотографів Нілса Акермана і 
Дональда Вебера, що задокументували декомунізаційні процеси 
в Україні останніх років. 

Експозицію доповнює модель вказівного пальця Володимира 
Ілліча довжиною 4 метри, частина уявної скульптури вождя, що 
мала прикрасити незбудований Палац Рад у Москві, демонструює 
абсурдність гігантоманських задумів комуністичного керівництва 
та прірву між гучними декрараціями і реальністю. 

Порожній п′єдестал на фотографії Дональда Вебера ніби пи-
тає “Що далі?”. Демонтуючи своїх Ленінів, Україна стала поряд з 
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Рецензії. Огляди. ХРОніка

такими країнами як Південно-Африканська Республіка, Сполуче-
ні Штати Америки та Велика Британія, де обговорюється питання 
перегляду символіки публічного простору та виключення з них 
монументів колонізаторам та рабовласникам. Метою виставки є 
критичне осмислення революційних подій 1917 року – і комуніс-
тичної іконографії – в контексті трансформаційних процесів, що 
охоплюють світ сьогодні. 

Кураторками виставки виступили Джессіка Твайман, ди-
ректор галереї Art Exchange, Університет Ессексу, та Мирослава 
Хартмонд, науковий співробітник Центру міжнародних дослі-
джень Оксфордського університету та власниця київської галереї 
Triptych: Global Arts Workshop. 

Заснований у 1965 році, м. Колчестер, Університет Ессексу 
один із перших створив кафедру з вивчення політики і культури 
Радянського Союзу. Виставку супроводжує програма освітніх за-
ходів та міжнародна наукова конференція. Art Exchange – вистав-
ковий майданчик на території університетського містечка, різно-
манітна програма якого включає міжнародні виставкові проекти, 
лекторії, кінопокази, та ін.   

Додаткова інформація за посиланням:
http://www.artexchange.org.uk/exhibition/fallen


