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Na jaře 2022 zahájila ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenko umělecký výzkum na téma 
každodenní činnosti, a to pečení chleba. Chléb jako důležitá potravina je také velmi 
symbolický v kontextu připomínání si hladomoru v letech 1932—1933 na Ukrajině. 
Ve stejné době, kdy Darja spustila výzkum, ruští vojáci začali ve velkém pašovat obilí 
a zahájili ničení jeho skladů na Ukrajině. Jako by se historie opakovala opětovnou ge-
nocidou na ukrajinský národ. Právě návrat k tradici pečení chleba, které se předávalo 
generačně v rodinách se stalo ústředním tématem pro výstavu v Altánu Klamovka 
v kontextu revize současnosti.

V Altánu Klamovka Darja oživuje bájné místo Вирій/Irij, kde podle pověsti tráví zimu 
ptáci spolu s dušemi předků. Ti se na jaře převtělují do ptáků vracejících se domů, aby 
požehnali sklizni a rodině. Proto Ukrajinci tradičně připravovali chleba ve formě ptáků, 
a to již od předkřesťanských dob. Darja vědomě pracuje s touto tradicí a sdílenou minu-
lostí, kterou uvádí do současnosti. Hledá skoro zapomenuté slovanské zvyky a spojuje 
tak minulost s budoucností ukrajinského národa. V Altánu Klamovka přestavuje objekty 
z chleba ve tvaru ptáků, poslů jara. Současně zde můžeme spatřit i výšivku od její ses-
try Saši Lukjanenko, která potvrzuje nesení rodinné tradice, která je pro budoucnost 
tak důležitá. Oživením tradice na pozadí rekonstrukce identity vypráví vizuálně starý 
pohanský rituál vítání jara. Spálená pšenice evokuje nejen minulou sklizeň, ale také 
ruské násilí na Ukrajině. A setí semínka zas naději pro celou zemi, která opět povstane. 
Obrácení se ke kořenům a ztraceným světům nám tak dává naději, abychom překonali 
temné časy a nalezli naději a požehnání pro budoucnost.

Výzkum ztraceného receptu starověkého ukrajinského chleba prizmatem kolonizace, 
rusifikace, sovětizačních procesů a rodinného příběhu politické deportace představuje 
Darja Lukjanenko jako umělecké a duchovní médium. Chléb se stává uměleckým dílem 
a také symbolem národně osvobozeneckého hnutí a odporu. Samotné pečení chleba je 
performancí. Darja prezentuje fragmenty receptu od své prababičky Darji a vytvořila tak 
sérii receptů, návodů a textů vyobrazených i na textilní instalaci. Projekt uvádí diváky 
do historie, kde chléb je plný krve, slz a potu. Ale přítomnost chleba je vždy útěchou, 
láskou, radostí a živou kolektivní pamětí.

Darja Lukjanenko pracuje jako interdisciplinární umělkyně. Pohybuje se napříč perfor-
mancí, textem a kombinovanou technikou. Vystudovala žurnalismus na Ukrajině a nyní 
studuje na pražské UMPRUM. Její tvůrčí proces je založen na praktikách stimulace 
empatie, studiu pozice ne ‑humanismu a objevování forem vztahů bez nadvlády. Od roku 
2022 mapuje procesy dekolonizace ukrajinské kultury a archivuje ruskou válku v ukra-
jinské mytologii.

Lenka Sýkorová

In the spring of 2022, Ukrainian artist Darja Lukjanenko started artistic research on the 
topic of an everyday activity, namely baking bread. Bread as an important food is also 
very symbolic in the context of commemorating the famine of 1932—1933 in Ukraine. 
At the same time that Darya launched her research, Russian soldiers began smuggling 
grain on a large scale and began destroying its warehouses in Ukraine. As if history 
was repeating itself with another genocide of the Ukrainian nation. The return to the 
tradition of baking bread, which was passed down from generation to generation in 
families, became the central theme for the exhibition in Altán Klamovka in the context 
of a revision of the present.

In the Altán Klamovka Gallery Darja brings to life the mythical place Вирий/Irij, where, 
according to legend, birds spend the winter together with the souls of ancestors. In the 
spring, according to legend, they are transformed into birds returning home to bless 
the harvest and the family. That is why Ukrainians have traditionally prepared bread in 
the form of birds since pre ‑Christian times. Darja consciously works with this tradition 
and shared past, which she brings into the present. She searches for almost forgotten 
Slavic customs and thus connects the past with the future of the Ukrainian nation and 
in Altán Klamovka reconstructs objects from bread in the shape of birds, messengers of 
spring. At the same time, we can also see an embroidery by her sister Sasha Lukjanenko, 
which confirms the carrying on of the family tradition, which is so important for the future. 
By reviving tradition against the background of identity reconstruction, she visually tells 
an old pagan ritual of welcoming spring. Burnt wheat evokes not only the past harvest, 
but also Russian violence in Ukraine. And planting a seed of hope for the whole country, 
which will rise again. Turning to roots and lost worlds thus gives us hope to overcome 
dark times and find hope and blessings for the future.

The research of the lost recipe of ancient Ukrainian bread through the prism of coloniza-
tion, Russification, Sovietization processes and the family story of political deportation 
presents Darja Lukjanenko an artistic and spiritual medium. Bread becomes a work of 
art and also a symbol of the national liberation movement and resistance. Baking bread 
itself is a performance. Darja presents fragments of a recipe from her great ‑grandmother 
Darja and thus created a series of recipes, instructions and texts depicted on a textile 
installation. The project introduces viewers to history, where bread is full of blood, 
sweat and tears. But the presence of bread is always comfort, love, joy and a living 
collective memory.

Darja Lukjanenko works as an interdisciplinary artist. It moves across performance, 
text and mixed media. She studied journalism in Ukraine and is now studying at 
Prague’s UMPRUM. Her creative process is based on the practices of stimulating em-
pathy, studying the position of non ‑humanism and discovering forms of relationships 
without domination. From 2022, she maps the processes of decolonization of Ukrainian 
culture and archives the Russian war in Ukrainian mythology.
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Irij, 2023, objekt, instalace
Irij, 2023, object, installation



Irij, 2023, objekt, příprava na performance
Irij, 2023, object, preparation for performance

Irij, 2023, fragment vzoru výšivky
Irij, 2023, fragment of embroidery pattern



V těžkých dnech, po velkých ostřelováních, volám rodině na Ukrajinu a mluvíme 
o dovolené, kterou budeme mít, až ruská válka skončí. Plánujeme jít do deokupo-
vaných oblastí, koupat se v deokupovaném moři, opalovat se na deokupovaných 
plážích a tak dále. Tyto nevinné fantazie, které jsem vsadila do éterické krajiny 
Irij: duše předků a duše obětí ruské války zde prožívají nekonečnou dovolenou, 
obklopeny ptáky a hmyzem, kteří přilétají do Irij přezimovat.

Darja Lukjanenko

On the worst days, after big shellings, I call my family in Ukraine and we talk about 
vacation we will have once the Russian war is over. We making plans to go to deoccupied 
regions, to swim in deuoccupied sea, to sunbath on deoccupied beaches, and so on. 
Those innocent fantasies I implanted in Irij ethereal landscape: souls of ancestors, and 
souls of the victims of Russian war, are having an endless vacation here, surrounded by 
birds and insects, who coming in Irij to overwinter.
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