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Вадим Козловський (Україна). «Течія
часу. Українці»

«Минуле» - історія про «Свему», колишній
хімічний завод (знаходиться в Шостці, Україна),
який був заснований в 1931 році. Люди, які
показані у фільмі, раніше працювали у «Свемі». І
тепер вони повертаються до покинутого
простору, який був їх повсякденним
середовищем.

Сергій Поляков (Україна). «Сергіївка,
повільне настання осені»

Влітку 2011 року я вперше приїхав до Сергіївки,
що розташована недалеко від Одесию Сергіївка
– відносно велике, але небагатолюдне курортне
містечко, період розквіту якого прийшовся на
80-ті. Незвичайна атмосфера цього місця
привабила мене, і восени того ж року я кілька
разів повертався в Сергіївки. Знімав на відео
моменти, які особливо гостро, на мій погляд,
передавали стан природи, міста, мій
внутрішній стан. Тільки через рік я повернувся
до створених матеріалів і вирішив спробувати
відтворити і передати те, що я відчував тоді.

У 1991 році моя Україна стала незалежною. Між
тим усі громадяни мали старі радянські
паспорти. Зміна старих паспортів на нові
протікала мляво, особливо в селах. І якось, у
1995 році мені запропонували роботу –
фотографувати селян Тульчинського району
Вінницької області на паспорти. Оскільки “when
I was thirty five it was not very good year... ” я
погодився... У кількох селах я зняв майже 4500
своїх співгромадян.. – загалом літні жінки,
молодь вже тоді не затримувалась у селах і
шукала щастя у великих містах.…
Проект "Течія часу. Українці" став лауреатом
фестивалю "Les Nuits Photographiques" у
Парижі, 2012

Олена Булигіна (Україна). «Barber Shop»

духами предків і призначені для меланезійського
народу. Культ карґо може розглядатися як
сучасний прояв магічного мислення. За останні
75 років більшість культів карґо майже зникли.
Однак цей культ досі живий на
острові Танна (Вануату)…

Марія Моріна, Ольга Кравець, Оксана
Юшко (Росія). «Дев’ять міст»

Пам'ять колективного образу тіла в сучасній
масовій культурі віддаляє людину від себе
реального - всі знають, що глянцеві зйомки
показують неправдиву реальність, але це
жодним чином не змінює їх сприйняття. У
комп'ютерних іграх можна зайти в «Barber
Shop» (дослівно, «перукарню») і змінити
зовнішність персонажа в будь-який момент,
тобто скористатися можливістю, що
поглиблює ескапізм і невдоволення собою.
В 2012 мультимедіа отримав гран-при Lens
Culture Exposure Awards та III місце на фестивалі
Photovisa.

Спеціальна програма:

Три фотографи - Марія Моріна, Ольга Кравець
та Оксана Юшко, працюють разом над
проектом "Грозний: дев'ять міст" з 2009 року.
Грозний, Чечня і Кавказ є досі болючими темами
для обговорення в Росії, і фотографи вважають
своїм завданням показати різні аспекти життя
у повоєнному Грозному, виділивши головне в тих
змінах, які відбуваються в Чечні після двох війн.
Проект був натхненний книгою Торнтона
Уайлдера «Теофіл Норт»,що досліджує соціальні
та історичні шари одного міста через
концепцію дев'яти міст - як дев'яти шарів
існування.

Хуан Мануель Кастро Прієто (Іспанія).
«Очікуванная на Карґо»

Тамаш Дежо (Угорщіна). «Тут, ніде»

Культ карґо́ — термін, яким називають
групу релігійних рухів в Меланезії. У культах
карго вірять, що західні товари, створені

Карта Угорщини поцяткована капсулами часу.
Під час політичних перетворень двадцять років
тому, коли в країні спостерігались зміни, у
деяких місцях про них просто забули - вулиці,
житлові будинки, цілі райони стали

самостійними корпусами, де застаріла,
незграбна, бажана бути забутою Східна
Європейськість все ще затримується. Є місця,
які, здається, існують заодно з іншими
частинами міста в єдиному просторі, але їх
співіснування в часі тільки уявне. Місця, що
розкладаються у відповідності зі своєю
специфічною хронологією, визначені своїм
минулим таким чином, що останки або мовчки
відвойовані за своєю природою або оповиті
образом життя покоління завтрашнього дня.
Від жителі, які ніколи повністю не інтегруються
у більшість суспільства, незабаром залишаться
тільки сліди, але й вони теж зникнуть з часом.

вони розповідають про себе. Фотографії
проекту є дослідженням того, що існує між
порожнечею і пам'яттю. Цей проект був
реалізований в Китаї, де під економічним
тиском будуються і перебудовуються міста.
Зростання урбанізації призводить до зникнення
культури і традицій. Щороку близько 15
мільйонів людей стають міськими жителями.

Артур Бондар, Оксана Юшко (Україна).
«Лінії душі»

Тамаш Дежо (Угорщіна). «Румунія»

Духовні традиції і матеріальна спадщина
одночасно розпадається в Румунії. Час починає
підривати і багатовікові традиції, що
збереглися в крихітних селах, в громадах с
кількома будинками, і бастіони насильницької
індустріалізації часів комунізму, що стає
невід'ємною частиною новітньої історії Румунії.

Кордон самопроголошеної республіки Абхазія на
Кавказі, добре відомої своїми давніми
традиціями гостинності ... Ми рухаємося
уздовж узбережжя, спостерігаючи наслідки
війни з Грузією в 1992-93 рр.., довголітньої
економічної блокади, впливу російських грошей,
Олімпіади, що наближається в Сочі, внутрішньої
пропаганди, і намагаємося відчути кордон у
свідомості і думках людей.

Андрій Ломакін (Україна). «Два життя»

Мелані Дорнієр (Франція/Індія).
«Пам'ять»

Пам'ять місць, ці історії були побудовані і
перебудовані. Сліди минулого життя все же
повсюди в порожніх місцях. Стіни повні спогадів,

У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на території
сучасної України сталася найбільша в світі
ядерна катастрофа. У місті Прип'ять була
оголошена тимчасова евакуація строком на
три дні для очищення території від радіації. З
собою дозволялося взяти документи і мінімум
цінних речей. З міста було евакуйовано близько
50 000 чоловік. Але ніхто з них більше не зміг
повернутися у свій будинок. Це була дуже велика
втрата. З часом люди отримали нові квартири

в різних містах колишнього СРСР. Але
оговтатися від психологічного шоку було дуже
важко. В даний час в Україні більшість з них
живуть у Києві та Славутичі (місто було
побудоване для колишніх працівників ЧАЕС). До
цих пір люди дуже добре пам'ятають події тих
років. Деяким з них вдалося вивезти архівні
фотографії.

пам'ять про те, що було важливо, але забуто,
спогади про те, що існувало, але не могло
запам'ятатися ...

Роман Пятковка (Україна). «Радянське
фото»

Сара Ангелуччі (Канада). «Сніг»

Відео-робота «Сніг» складається з ряду
фрагментів, що взяті з останніх 8 секунд
сімейних відео формату Super 8. Короткі сцени
були обрані тому, що вони як і раніше містять
"білі плями", які раптово з'являються, плавають
по поверхні кадру та знищують епізод. Хоча в
цих сценах звичайного сімейного життя немає
нічого примітного, відео стає серією закінчень,
назавжди зупинених розповідей. Плями
знищують останні ключі історії, кожна сцена
розглядається як маленький жест втрати

Юлія Борисова (Росія). «Втеча на край»

Пам'ять накриває хвилями, змушуючи
несподівано і гостро переживати те, що зовсім
не відноситься до життя, прожитого
конкретною людиною. Ця пам'ять пов'язана з
культурним шаром. У ньому все перемішано,
сьогодення і минуле, старі портретні фото, що
несуть на собі історії життя, давно стерті
потоком часу, засохлі квіти - відмітини на

«Радянське фото» - це ціла епоха, яка пішла
безповоротно. З одного боку це одіозний
журнал, наскрізь просочений комуністичною
пропагандою. З іншого боку це фотографії
андеграундних фотографів того часу.
Фотографії, за які могли посадити у в'язницю.
З'єднати їх сьогодні, це означає, ще раз
переосмислити той час. Час ефемерних ідеалів і
гірких розчарувань. Переосмислити для того,
щоб розуміти, що робити зараз. У серії
використані сторінки і фотографії з журналу
«Радянське фото» і авторські роботи
радянського періоду.
Серія «Радянське фото» зайняла перше місце в
номінації "Conceptual, Professional Competition"
конкурсу Sony World Photography Awards.

